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                  اي  هاي فسيلي و هسته انجام مطالعات اقتصادي و زيست محيطي نيروگاه
  و ارائه گزينه بهينه

  1معصومه شجاعي 
  2ساناز غازي 
  3مهتاب بيرانوند

  12/12/1391تاريخ پذيرش:         5/10/1391تاريخ دريافت: 

  چكيده
ه در بخش برق ايجاد گرديده كه با ويژ نرژي در سطح جهان بهاي در مصرف ا هاي اخير روند بسيار فزاينده در طي سال

اي، منجر به كاربرد ساير منابع  ههاي جهاني در حفظ محيط زيست و كاهش انتشار گازهاي گلخان توجه به حساسيت
 واملاي شده است. ع هاي تجديد پذير (باد، برق آبي و خورشيدي) و نيز انرژي هسته غيرفسيلي توليد برق همچون انرژي

 شرايط توان به باشند كه از آن جمله مي متعددي درانتخاب گزينه مناسب از بين منابع متعدد توليد برق داراي اهميت مي
اشاره كرد. در  مربوطه محيطي زيست مسايل و فني اقتصادي، عوامل دارا بودن منابع فسيلي، منطقه، اقليمي و جغرافيايي
 كاربرد سمت گرايش عمومي به آن، بر انرژي بخش توجه قابل اثرات و جهاني يطيمح زيست وضعيت به توجه بااين راستا 

عنوان يك  اي به برق، انرژي هسته از ميان منابع آتي تامين .است كمتر آلودگي با برق توليد و باالتر كارايي با يهاي روش
است كه عالوه بر اين مزيت داراي شده اي در سطح جهان شناخته  روش توليد انرژي با انتشار در حد صفر گازهاي گلخانه

بسيار ناچيز، اطمينان دسترسي به  هايي همچون تامين مقدار بسيار چشمگيري از انرژي الكتريكي با مصرف سوخت ويژگي
برداري،  گذاري، عمليات بهره مايههاي توليد همچون ساخت، سر منبع سوخت و از ديدگاه اقتصادي پايين بودن هزينه

عنوان گزينه مناسبي در كنار  د بهتوان باشد كه مي برداري مي و نيز برچيدن سايت پس از اتمام زمان بهره مديريت زائدات
قاله سعي گرديده با توجه به وجود هاي آتي مد نظر قرار گيرد. در اين م سنگ جهت تامين انرژي برق در دهه زغال

امين انرژي، مطالعه بسيار وسيع و عنوان يك روش ت اي به ههاي متعددي در زمينه كاربرد و عدم كاربرد انرژي هست ديدگاه
اي از منظر زيست محيطي و اقتصادي  اي در مقايسه با نيروگاه هسته جامعي در مورد اثرات حاصل از يك نيروگاه هسته

فته پذيراي صورت  جهت تعيين گزينه بهينه صورت پذيرد. در انتها در بخش اقتصادي، مقايسه هزينه برق فسيلي و هسته
اي در اين بخش  شار گازهاي گلخانههاي خارجي شامل انت باشد كه در صورتيكه هزينه دهنده اين واقعيت مي و نتايج نشان

باشد وليكن همچنان دغدغه حاصل از  عنوان يك گزينه قابل رقابت و جايگزين مي اي به گرفته شود، برق هستهدر نظر
بعنوان معضالت موجود پيشرو  قرار ايمني كامل و جلوگيري از بروز حوادث  اي و نيز تامين مديريت پسماندهاي هسته

  دارد. 
  اي، مطالعات اقتصادي، مطالعه زيست محيطي، برق فسيلي برق هسته واژگان كليدي:

 ,JEL:P28  N7 بندي طبقه 

                                                            
  E.Mail:shojaee_75@yahoo.com )(نويسنده مسئول . استاديار گروه مهندسي محيط زيست، دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند،1
      E.Mail: sanaz_ghazi2001@yahoo.com دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند،  . استاديار گروه مهندسي محيط زيست،2
   E.Mail: o_mahtab1989@yahoo.com. دانشجوي رشته مهندسي محيط زيست دانشگاه آزاد اسالمي واحد پرند، 3
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  . مقدمه 1
هاي فسيلي طي دو دهه اخير و ايجاد انواع  افزايش روند روزافزون مصرف سوخت

هاي جدي و مهمي  هاي خطرناك و سمي و انتشار آن در محيط زيست انسان، نگراني يندهآال
دليل اثرات مخرب و  بديهي است كه اين روند به .دنبال دارد براي بشر در حال و آينده به

جهت افزايش خطرات و  رو به مرگبار آن در آينده تداوم چنداني نخواهد داشت. از اين
اي ناشي از كاربرد فرآيند  ورد اثرات مخرب انتشار گازهاي گلخانهها تدريجي در م نگراني
هاي  عنوان يكي از رهيافت هاي ب هاي فسيلي، واضح است كه از كاربرد انرژي هسته انرژي

زيست محيطي براي مقابله با افزايش دماي كره زمين و كاهش آلودگي محيط زيست ياد 
اي جهان با ظرفيت  هاي هسته ل حاضر نيروگاهدهد، در حا شود. همچنانكه آمار نشان مي مي

اكسيدكربن در فضا  درصد از گازهاي دي 8اند ساالنه از انتشار  نصب شده فعلي توانسته
 .اند آبي عمل كردهبرق هاي  جلوگيري كنند كه در اين راستا تقريبا مشابه نقش نيروگاه

اي، از طريق  هاي هسته اهبرداري فعلي توليد برق نيروگ هاي در دست بهره چنانچه ظرفيت
ميليون تن  1800 شد، ساالنه بالغ بر سنگ تأمين مي هاي با خوراك ذغال نيروگاه

 70اكسيدگوگرد و نيتروژن، حدود  اكسيدكربن، چندين ميليون تن گازهاي خطرناك دي دي
هزار تن فلزات سنگين در فضا و محيط زيست انسان  90ميليون تن خاكستر و معادل 

شد كه مضرات آن غيرقابل انكار است. لذا در صورت رفع موانع و مسايل سياسي  منتشر مي
مربوط به گسترش انرژي و نيز دارا بودن تكنولوژي مناسب و رعايت كامل اصول ايمني 

هاي  توسعه و جهان سوم، اين انرژي در دهه ويژه در كشورهاي درحال هاي در جهان ب هسته
  )3. (اي ايفا خواهد نمود و انتشار گازهاي گلخانهآينده نقش مهمي در كاهش آلودگي 

هاي فسيلي سبب وقوع حوادث و مشكالت بسيار  هاي ناشي از نيروگاه در حاليكه آلودگي
اي گازهاي سمي و مضر توليد  شود، سوخت هسته ها مي زياد بر محيط زيست و انسان

طور كامل برطرف نشده  وليكن به رفع مناسبيهاي اتمي نيز تا حد  كند و مشكل زباله نمي
حجم عنوان يكي از موارد هزينه بر مطرح بوده كه با توجه به كم بودن  است و هنوز به

هنوز در بين دست آمده در اين زمينه  هاي ب هاي علوم هسته اي و پيشرفت هاي هسته زباله
هاي متعدد  متخصصين اين حوزه جاي بحث و اختالف نظر بسيار وجود دارد. از روش

ها، دفن در  شده براي دفع زائدات راديواكتيو همچون دفن در زير بستر اقيانوس  بيني پيش
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زيرزمين، دفن در معادن متروكه مس و نمك، پرتاب به فضاي خارج از جو و دفن در 
ها در  دفن نهايي اين زباله باشد روش هاي قطبي كه هر كدام با تهديداتي جدي مواجه مي يخ

تا  را با توجه به حفاظت و استتار ايمني كامل، مشكالت موجود هاي عميق زيرزميني صخره
  )4و3برطرف نموده است. ( يحدود

ها در زمينه استفاده از انرژي  رسد كه بيشترين اعتراضات و مخالفت نظر مي هاز سوي ديگر ب
وقوع حوادث و انفجارات در برخي از  عدم رعايت كامل اصول ايمني و خاطر هاتمي ب
كه اين امر با توجه به  باشد، اي نظير حادثه اخير در نيروگاه چرنوبيل مي هسته هاي نيروگاه

اي انتشاريافته در اثر يك  اثرگذاري شديد، پايداري بسيار باال و پرتوزايي قوي مواد هسته
هاي و تصميمات ملي مناسب  بايست با حساسيت باال و نيز اتخاذ سياست اي مي فاجعه هسته

عنوان يكي از  باشد كه كشور آلمان به ضيه تا حدي داراي اهميت ميصورت پذيرد. اين ق
هاي  هاي تجديدپذير رويكرد خود را جهت تعطيلي كامل نيروگاه پيشروان كاربرد انرژي

اعالم نموده و با كاربرد منابع تجديدپذير همچون نيروگاه بادي با  2020اش را تا سال  هسته
ايجاد مزرعه بادي و نيز نيروگاه خورشيدي سهم نصب توربين بادي در خطوط ساحلي و  

  نمايد.  بسيار زيادي از نياز انرژي برق خود را تامين مي
امنيت همه كشورهاي جهان در گرو  امروزه با توجه به مفاهيم امنيت ملي، از سوي ديگر

جهت نيست كه انرژي يك بخش استراتژيك و  دسترسي مطمئن به انرژي است و بي
تعامالت انرژي و اقتصاد تا بدانجا  آيد. حساب مي در اقتصاد هر كشور بهزيربنايي مهم 

ميزان عرضه  پيشرفته است كه در ادبيات اقتصادي امروزي ميزان منابع انرژي در كشورها،
صورت  و مصرف سرانه انرژي اوليه و ميزان سرانه يك كيلو وات ساعت برق مصرفي به

 عل و بالقوه و سطح توسعه كشورها در آمده است.هاي مقايسه امكانات بالف يكي از شاخص
خيز و داراي منابع عظيم گاز در گروه  عنوان يك كشور نفت ران بهيجمهوري اسالمي ا

در فرآيند توسعه اقتصادي و اجتماعي كشورها  كشورهاي صادركننده انرژي اوليه قرار دارد.
برداري از منابع انرژي  بهره در سه دهه گذشته دو مسئله عمده در بخش انرژي در رابطه با

از يك طرف رشد و توسعه اقتصادي و بهبود سطح زندگي مردم ايجاب  مطرح بوده است.
از  ها تامين شود. هاي توليدي و گسترش آن كرده است كه انرژي الزم براي تداوم فعاليت

طرف ديگر وابستگي اقتصادي كشور به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت و وابستگي 
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پذيري اين منابع در  هاي اقتصادي و اجتماعي به بخش نفت و پايان انكارناپذير بخش
با روند روبه  برداري از منابع انرژي را زير سوال برده است. هاي آينده چگونگي بهره دهه

بيني شده اين نوع منبع انرژي مهم در چند دهه آتي  هاي فسيلي پيش تزائد مصرف سوخت
برداري از نظر  هاي فسيلي قابل بهره با توجه به اين موضوع سوخت به تمام خواهد رسيد.

 باد، ،انرژي آباند و انرژي فقط از ساير منابع ( اقتصادي دوران خود را پشت سر گذاشته
آيد. سهم جزر و مد  دست مي به ي)ا هسته يانرژي و انرژي خورشيد ،ياقيانوس جزر و مد،
يدي و آب جاري بسيار محدود است و هزينه انرژي زمين گرمايي و خورش ها، اقيانوس

اي از انرژي  صورت درصد قابل مالحظه هها بيش از آن ميزان است كه ب استفاده از آن
پس از گذشت حدود نيم قرن از كشف واقعه شكافت  درآيند. هخواست شده بشر در آيند

اين مقدار ه ك كند % انرژي كل مصرفي جهان را تامين مي17اي حدود  امروزه انرژي هسته
در چنين شرايطي طرفداران  باشد. ميليون تن نفت در سال مي 45انرژي معادل با مصرف 

اي بر پايه حقايقي نظير تقاضاي فزاينده  اي در دنيا اعتقاد دارند كه انرژي هسته انرژي هسته
زيست  هاي انتشار در حد صفر آالينده هاي آينده، انرژي و تهي شدن منابع فسيلي در دهه

هاي سوخت قرار  محيطي انرژي اتمي  و پايين بودن هزينه اجتماعي نسبت به ساير گزينه
اي جز  اي از مصرف انرژي خود چاره داشته و جهان فردا براي تامين بخش قابل توجه

در اين تحقيق با توجه به وجود رويكرد متعدد  اي نخواهد داشت. استفاده از انرژي هسته
عنوان يك روش  اي به ص كاربرد و يا عدم كاربرد انرژي هستهوذكر داليل متنوع در خصو

هاي فسيلي و  اي بر اثرات زيست محيطي نيروگاه مطمئن تامين انرژي، مطالعه گسترده
دو نيروگاه از  اي صورت پذيرفته و با ذكر مطالعه موردي براي كشور اين هاي هسته نيروگاه

گرفته است سپس با در نظر گرفتن جميع بعد زيست محيطي و اقتصادي مورد مقايسه قرار 
  ) 4و3موارد گزينه بهينه پيشنهاد شده است. (

  . پيشينه تحقيق2

  . مطالعات داخلي2- 1
هاي خورشيدي در مقايسه با  يروگاه) به ارزيابي اقتصادي احداث ن1388مهرپرور (

هاي  زينهاي و  تجزيه و تحليل ه هاي فسيلي از طريق بررسي تئوريك و كتابخانه نيروگاه
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) پرداخته است. در اين پژوهش با توجه NPVاستفاده از روش ارزش فعلي خالص ( پروژه با
هاي خورشيدي ايران، نيروگاه خورشيدي سركوير سمنان مورد  به محدوديت تعداد نيروگاه

  بررسي قرار گرفته است.
پژوهشگر  طوري كه باشد به هاي تجديدپذير مي هدف از ارائه اين پژوهش، موضوع انرژي

هاي فسيلي، به  هاي خورشيدي در مقايسه با نيروگاه پس از ارزيابي اقتصادي احداث نيروگاه
رسد. ولي اين سوال را  هاي تجديدپذير مي اثبات مقرون به صرفه بودن استفاده از انرژي

هاي تجديدپذير ديگري مثل برق آبي، خورشيدي  كند كه اگر اين ارزيابي با انرژي مطرح مي
  ) 6. انجام شود آيا از لحاظ اقتصادي، باز هم مقرون به صرفه خواهد بود يا خير؟ (و..

) به مقايسه هزينه برق خورشيدي و برق آبي با تامين برق از شبكه 1388فاطمه غالمي (
سراسري در روستاهاي فاقد برق پرداخته و با توجه به عدم وجود يك نرخ تنزيل واحد، اين 

هاي  رزيابي اقتصادي شده است. در اين سناريوها نرخ تورم و نرخ بهرهپروژه با سه سناريو ا
واقعي متفاوتي در سه سطح مشخص شده است. سپس با استفاده از تكنيك هزينه يكنواخت 

  شود. ها به دريافت و پرداخت ساليانه تبديل مي ساليانه، درآمدها و هزينه
كه در هر سه سناريو، قيمت تمام شده شود  گيري مي با توجه به محاسبات اين بررسي نتيجه

برق در نيروگاه برق آبي كوچك كمتر از قيمت برق توليدي ناشي از گسترش شبكه 
باشد. پس بنابراين انرژي برق آبي كوچك در تامين انرژي روستاهايي كه ذخاير آبي  مي

  )7( كافي دارند داراي توجيه اقتصادي است.
معرفي تعداد نقاط داراي پتانسيل آبي استان  اي ضمن عنايتي و همكاران در مطالعه

هاي استان مازندران  مازندران، به بررسي استفاده از انرژي برق آبي در يكي از جايگاه
پرداخته و به ارزيابي اقتصادي نيروگاه برق آبي و همچنين نقش آن در پايداري شبكه از 

ي و اسنادي پرداخته طريق روش تحليلي و توصيفي و گردآوري اطالعات از روش آمار
گذاري نيروگاه برق آبي كوچك رابرآورد نموده، سپس  است. پژوهشگر ابتدا هزينه سرمايه

عوامل موثر در تغييرات هزينه نيروگاه برق آبي كوچك نسبت به كشورهاي آمريكا، كانادا و 
  آورد. دست مي كشورهاي شرق آسيا را به

از آن است كه با توجه به اين كه استان نتايج حاصل از مطالعات در اين مقاله حاكي 
باشد، پايين بودن  مازندران به لحاظ موقعيت جغرافيايي داراي منابع بزرگ انرژي آبي مي
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قيمت تمام شده انرژي برق آبي و عدم آاليندگي آن براي محيط زيست، آن را جايگزين 
وليد انرژي هاي فسيلي نموده است. از طرفي واقع شدن مراكز ت مناسبي براي سوخت

هاي شغلي و امكان رشد  هاي برق آبي كوچك در مناطق روستايي باعث ايجاد فرصت نيروگاه
  )8( و توسعه آن و همچنين كاهش تلفات شبكه توزيع خواهد گرديد.

  . مطالعات خارجي2-2
هاي فتوولتائيك و اقتصاد منابع تجديدپذير،  اي بابررسي سيستم ) در مقاله2002لزورد (
ست آوردن هزينه واحد انرژي خورشيدي از روش تحليل هزينه چرخه عمر و د ضمن به

هاي متعارف، به بررسي ميزان مزاياي استفاده از اين  مقايسه آن با هزينه واحد انرژي نيروگاه
سيستم پرداخته است. در اين مطالعه پژوهشگر اعالم نموده با توجه به اين كه در بخش 

گذاري و محيط زيست از جمله مسايل مهمي است كه  ايهمنابع سرم توليد برق محدوديت
دهد، به حداقل رساندن هزينه و اثرات مخرب محيط  اين فرايند را تحت تاثير قرار مي

زيست همواره مورد توجه متخصصان بوده و خواهد بود. اهميت حفاظت از محيط زيست و 
هاي  رق توسط نيروگاههمچنين امنيت انرژي الكتريسيته موجب شده كه فرايند توليد ب

گذاري در كشورها،  خورشيدي مورد تاكيد قرار گيرد. بديهي است منابع الزم براي سرمايه
دهد. حال سوال اساسي اين است كه آيا  الشعاع خود قرار مي مسايل زيست محيطي را تحت

قل در هاي خورشيدي وجود دارد يا حدا وسيله نيروگاه هاي فسيلي به امكان جايگزيني نيروگاه
  آينده وجود خواهد داشت؟

هاي فسيلي  هاي توليد برق توسط نيروگاه اين مطالعه سعي دارد با توجه به باال بودن هزينه
هاي  هاي توليد برق با درنظر گرفتن هزينه در كشور و همچنين با توجه به وضعيت هزينه

هزينه تمام شده  اجتماعي به بررسي اقتصادي موضوع مزبور بپردازد. در اين بررسي ابتدا
هاي توليد برق محاسبه شده،  توليد برق به ازاي هر كيلو وات ساعت در هر يك از نيروگاه

هاي غيرخورشيدي و منظور  اي از نيروگاه ها و گازهاي گلخانه سپس با توجه به انتشار آالينده
خص هاي خارجي تحميل شده، ارزيابي الزم صورت گرفته است. در نهايت مش نمودن هزينه

هاي خورشيدي اقتصادي  شده است كه درحال حاضر استفاده از برق توليدشده از نيروگاه
رسد باتوجه به افزايش تقاضاي برق و محدوديت منابع فسيلي و باال  نظر مي باشد. به مي
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هاي فسيلي،  بودن ميزان آلودگي حاصل از اين منابع، استفاده از انرژي حاصل از نيروگاه
  )10(  داشته باشد.توجيه اقتصادي ن

) منابع تجديدپذير در مناطق مختلف جهان 1996در تحقيق ديگري شوراي جهاني انرژي (
را مورد مطالعه قرار داده است. هدف از اين مطالعه، يافتن جايگاهي براي انرژي تجديدپذير 

هاي نو در  هاي زيست محيطي انرژي نوين، در مصرف كلي انرژي جهاني و بررسي جنبه
  )5( باشد. ق مختلف جهان ميمناط

 اي و فسيلي ههاي هست نيروگاهتوليد برق نگاهي اجمالي به سيكل 

  توليد برق در نيروگاه فسيلي 
 انرژي تبديل باعث كه سوخت احتراق مبناي بر فسيلي سوخت نيروگاه يك در برق توليد

 باشد،  م اژنراتوره و توربين گردش براي حرارت از استفاده سپس و حرارت به شيميايي
 از الكتريسيته توليد روش نيز و سوخت نوع محيطي زيست ديدگاه از .گيرد مي صورت
 توليد براي استفاده مورد فسيلي هاي سوخت .است توجهي قابل اهميت داراي سوخت

 كوره نفت و گاز نفت مانند آن مشتقات و نفت و گاز ،گسن  زغا توان مي را الكتريسيته
 و فني متعدد داليل به برق هاي نيروگاه در آن مشتقات ساير يا و يعيطب گاز كاربرد .دانست
 گاز از استفاده .است افزايش به رو ما كشور در نيز و جهان كشورهاي كليه در محيطي زيست
 در را جامد نيمه و جامد زايدات خصوص هب ت،زايدا به مربوط مشكالت برق توليد براي

 در غالباً هم گاز نفت كاربرد. دهد مي كاهش توجهي بلقا ميزان به ها نيروگاه و برق صنعت
 هاي نيروگاه در عمدتاً كوره نفت از. گيرد مي انجام ديزلي هاي نيروگاه و گازي هاي توربين
 ، ها ناخالصي انواع وجود به توجه با كه شود مي استفاده سال سرد فصول در خصوص هب حرارتي
 نيروگاه فعاليت با مرتبط زايدات و محيطي زيست مسايل آن، در گوگرد و سنگين عناصر

 كليه در محيطي زيست مسايل گسترده، نگرش يك در. يابد مي افزايش چشمگيري طور به
 و سازي آماده ها، سوخت ونقل حمل گاز، يا و نفت سنگ، زغال استخراج به مربوط مراحل
 از كه مصرفي سوخت نوع بر عالوه گرديد اشاره قبالً كه دارد. همانگونه وجود ها آن پااليش
 طور به و است برخوردار زيادي اهميت از برق صنعت توليد در زايد مواد مديريت ديدگاه
 از برق توليد روش انتخابي خواهد بود، مؤثر شده توليد زايدات نوع و مقدار بر مستقيم
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 يروگاهن نوع  .باشد موثر مي وكيفي كمي نظر از توليدي زايد مواد بر نيز فسيلي هاي سوخت
 ورياسازگاري فن نظر از هايي محدوديت مصرفي سوخت نوع انتخاب در تواند مي نيز برق
 كه هايي نيروگاه انواع مهمترين .داشت خواهد توليدي آلودگي بر زيادي اثر كه نمايد ايجاد
 حرارتي هاي  نيروگا: از عبارتند شود مي توليد برق فسيلي، هاي سوخت احتراق با ها آن در،
  )3و1( تركيبي چرخه هاي نيروگاه و گازي توربين هاي نيروگاه متعارف، يبخار
از  هايي ظرفت با توليد واحد چهار تا دو داراي حرارتي هاي نيروگاه ايران اسالمي يجمهور در
 (مانند مگاوات 440 ) تاتهران در فيروزي شهيد حرارتي نيروگاه (مانند مگاوات 5/12

  است. نكا مازندران) سليمي شهيد حرارتي نيروگاه
 )3بخار( توربين با حرارتي نيروگاه يك اساسي . اجزاي1شكل
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 با هاي نيروگاه نوع اين از برداري بهره از ناشي برق صنعت زايدات بيشترين اينكه به توجه با
 برق توليد سهم بيشترين كه نكته اين گرفتن نظر در با نيز و باشد مي جامد و سوخت مايع

  گيرد. مي انجام متعارف بخار حرارتي هاي روگاهتوسط ني كشور

  اي  برق در نيروگاه هسته توليد
 از بسياري در اقتصادي جنبه از هم و راهبردي نظر از هم اي  هست ژيران از استفاده ضرورت
 كه شود مي احساس بيشتر هنگامي ضرورت اين .دارد قرار توسعه مرحله در جهان كشورهاي

 نفت بشكه 50000 هروزان مصرف از توان مي بزرگ اي هسته گاهنيرو يك اندازي راه با
 براي گذاري سرمايه هاي هزينه كه شود مي مشخص نفت قيمت احتساب با .نمود جلوگيري

 به توجه با روش اين همچنين .گرديد خواهد جبران سال چند عرض در اي هسته نيروگاه يك
 .است كاهش به رو جهاني نفت ذخاير اينكه

 منفي هاي ديدگاه چند هر .شود گرفته نظر در آينده براي مطمئن روش يك عنوان هب دتوان يم
 مسايل با ارتباط در است ممكن كه دارد وجود اي  هست انرژي از برق توليد به نسبت نيز

 از اي هسته هاي نيروگاهر د .باشد محيطي زيست هاي فاجعه بروز احتماالت يا و سياسي
 و گاز چرخه يك يا بخار چرخه يك در استفاده براي اي هسته ژيانر از شده توليد حرارت
 سنگين هاي اتم شكافت از معموال حرارت اين .شود مي استفاده الكتريسيته توليد براي بخار

 .گيرد مي قرار استفاده مورد اي هسته سوخت عنوان هب اورانيوم حاضر حال در. گردد مي حاصل
 قرار برداري بهره و استخراج مورد متعارف طور هب و تهداش وجود طبيعت در اورانيوم معادن

 عنوان هب را آنها بتوان تا گيرند مي قرار فرآوري فرآيند در محصوالت اين سپس .گيرند مي
 حال در .باشد  م 238 و 235 ايزوتوپ دو داراي طبيعي اورانيوم رد.ب بكار اي هسته سوخت

درصد  7/0شود. در حالي كه تنها  يده مبراي شكافت استفا 235حاضر فقط از اورانيوم 
 عنوان هب طبيعي اورانيوم از قادرند راكتورها برخي .دهد مي تشكيل را اورانيوممقدار طبيعي 

 عنوان هب است شده غني قدري كه را اورانيومي راكتورها بيشتر اما كنند استفاده سوخت
 در. است شده داده افزايش 235 ايزوتوپ درصد اورانيوم، نوع اين در .برند مي بكار سوخت
 به و شده شكافته 235 اورانيوم .پيوندد ميوع وق به كنترل تحت شكافت فرآيند راكتور، درون
 از برخي .گردد مي تبديل موسومند شكافت محصوالت عنوان هب كه سبكتر هاي اتم و انرژي

 حصوالتم به 238  اورانيوم از مقداري .هستند راديواكتيو شدت به شكافت محصوالت
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 از خروج با شده مصرف سوخت .باشند مي راديواكتيو نيز آنها كه شود مي تبديل تر سنگين
 پلوتونيوم شكافت، محصوالت ،هنشد مصرف اورانيوم حاوي )ساالنه صورت هب معموال( راكتور

 و نموده حل را شده مصرف سوخت است ممكن شيميايي نظر از .است سنگين هاي اتم ساير و
 آن از را نشده مصرف پلوتونيوم و اورانيوم مجددا و فرآوري آنرا شيميايي هايفرآيند تحت
 فرآوري بدون را شده مصرف سوخت توان مي ديگر سوي از .داد قرار مصرف مورد و جدا

 حال در مختلفي حرارتي راكتورهاي. نمود ارسال دفع فرآيند براي پسماند عنوان به مستقيما
 به توان مي كه شوند مي گرفته كار هب اي هسته انرژي از الكتريسيته توليد براي حاضر

، 3با گاز شونده خنك راكتورهاي ،2انجوش آبي رآكتوهاي ،1فشار تحت آبي رآكتورهاي
رين استفاده را در سطح جهان دارد ) نوعي كه بيشت5و2(نمود اشاره CANDU4راكتورهاي 

  راكتور آبي تحت فشار است.
  اي براي توليد الكتريسيته است. سي چرخه سوخت هستهدهنده مراحل اسا نشان 2شكل 

 دفع تا معدن از الكتريسيته توليد براي اي هسته سوخت چرخه مختلف . مراحل2شكل
  ي)ا هسته يروگاهبرق در ن يدتول يكلس( پسماند

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1. Pressurized Water Reactor(PWR) 
2. Boiling Water Reactor (BWR) 
3. Gas- cooled reactor(GCR) 
4. Canada Deuterium Uranium 
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  ها نيروگاه محيطي زيست اثرات
 بالقوه هاي ييتوانا براساس كه عيجوام ويژه هب و توسعه درحال كشورهاي در گوناگون داليل به

 بر را راه توسعه هاي تياولو موارد از بسياري در گردند، مي برخوردار سريعي رشد از خويش

 عوارض و موانع برخي بروز شرايطي چنين در بنابراين .بندند مي محيطي زيست هاي اولويت

 اي، منطقه محلي، مقياس رد خاك و هوا و آب به گاز و مايع جامد، هاي  آاليند ورود از ناشي

 توان مي را ها ه نيروگا محيطي زيست اثرات .گردد مي ناپذير اجتناب امري فراملي حتي و ملي

 )3. (نمود بندي تقسيم برداري  هبهر و ساخت مرحله دو به

 كه باشند مي تدريجي منفي بالقوه اثرات داراي ساختماني مرحله در اي فسيلي ه نيروگاه

 احداث، محل پاكتراشي .شود مي ايجاد اراضي سازي آماده هاي فعاليت اجراي با نخست

 شمار هب مرحله اين در اقدامات ترين عمده از اليروبي و زهكشي برداري،كخا گودبرداري،

 ساختماني مرحله در كارگران از زيادي تعداد بكارگيري و استخدام ،ناي بر عالوه .آيد مي

 عمده اثرات از يكي .نمايد ايجاد منطقه در اجتماعي و فرهنگي توجه قابل اثرات تواند، مي

 چند تا حتي. است واحد ساختماني مراحل طي در منطقه به كارگران ورود از عبارت ها نيروگاه

 كار به بزرگ نيروگاه يك ساختماني كارهاي اجراي هاي سال طي در است ممكن كارگر هزار

 كه هنگامي .يابد مي تقليل كارگر صد چند به اريبرد بهره جريان در تعداد اين و يابند اشتغال

 اي مرحله چنين در .شد خواهد ملموستر و بيشتر وارده فشار باشد كوچك پذيرنده، جامعه

 قابل و منفي تاثير امر اين بالطبع كه آيد مي پديد الرشد سريع شهر عنوان تحت وضعيتي

 خدمات و امكانات ، انينش ،آتش پليس مدرسه،( جامعه زيربنايي تاسيسات به توجهي

 هاي نيازمندي دليل هب محلي هاي جمعيت جابجايي .گذاشت خواهد و .....) درماني و بهداشتي

 اي عمده هاي آشفتگي و آمد خواهد پديد پيرامون اراضي در آن جانبي امكانات و پروژه

 .كرد خواهد بروز نيروگاه از برداري بهره و وساز ساخت نتيجه در محلي ترافيك و ونقل درحمل
 و اصلي فرآيندهاي در آنها منابع مهمترين و ها آالينده اصلي انواع برداري بهره بخشدر 

 اكثر در .گيرد مي قرار بررسي مورد برق انرژي توليد مختلف هاي با روش مرتبط فرعي

 به اي هسته يا نو هاي انرژي در استفاده مورد هاي روش حتي در الكتريسيته توليد هاي روش

 جهت اين از .گيرد مي قرار برداري بهره بخار مورد توربين يا گازي توربين چرخه يك عينو

 هاي مشابهت الكتريسيته توليد برداري واحدهاي بهره از ناشي احتمالي هاي آالينده از بسياري
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 توليد هاي چرخه در خصوص هنيز ب ها آالينده از بسياري اگرچه .داشت خواهند توجهي قابل

 در كه شوند مي توليد فسيلي هاي سوخت مصرف دليل به مستقيم يا غيرمستقيم ورط به ،قبر

 هاي آالينده است ممكن ها نيروگاه همان در حال عين در .ندارند وجود غيرفسيلي هاي يروگاهن

 توليد فرآيند در استفاده مورد شيميايي مواد يا انرژي اصلي منبع اوليه، مواد از ناشي ديگري

  )3. (گردند

 اي هسته سوخت از بخار تهيه براي فسيلي سوخت از استفاده جاي به اي هسته هاي  نيروگا رد

 آن همراه به كه دارد وجود اي هسته راكتور يك ها  نيروگا اين در حقيقت در د.شو مي استفاده

 استفاده برق انرژي توليد جهت دو اين تركيب يا گاز يا بخار هاي چرخه مختلف هاي روش از

 و ها گرمكن چگالنده، ، ژنراتور توربين، مانند بخار چرخه يك اصلي اجزاي بنابراين. شود مي
 وجود نيز اي هسته هاي نيروگاه در ديگر اجزاي بسياري و آب خانه تصفيه حرارتي، هاي مبدل

 حرارتي هاي نيروگاه همانند حدودي تا ها بخش اين از يك هر از ناشي احتمالي آلودگي د.دارن

از  .است سوخت به مربوط هاي آالينده در موجود، تفاوت تنها و باشد مي فسيلي سوخت بخار
 توليدي حاصل از فرايند توليد برقهاي  اي زباله هاي هسته هاي اصلي نيروگاه ديگرآالينده

 هاي شهري و صنعتي از طريق ها يا فاضالب اين مواد همواره پس از دفع در زبالهباشد.  مي

 حيوانات سطحي يا زيرزميني شده و به طرق مختلف مورد استفاده هاي آب وآب وارد خاك

 گوشت حيواناتي كه از مصرف شير و گيرند. استفاده از گياهان آلوده و گياهان قرار مي و

 ن مواد به بدن انسان شده و عوارضاند، موجب ورود اي طريق آب يا گياه آلوده شده

 دگي انسان به مواد راديواكتيو ازآلو رآورند. خط وجود مي شماري در محيط زيست به بي

 حدي كه دفع اينگونه مواد در طريق آب در بسياري از موارد مورد تاييد قرارگرفته است. به

 اي هاي هسته بيشترين مقدار زباله در حال حاضر ها ممنوع شده است.  آب درياها واقيانوس

 ي در صنايع نظامي موردا هاي هسته مربوط به توليد پلوتونيم است كه براي تهيه بمب

 و يا سيال درمخازن مخصوص نگهداريها به حالت خميري  گيرد. اين زباله استفاده قرار مي

 رود، عبارتند از: كار مي ها به هاي مختلفي كه براي جامد كردن اينگونه زباله روش شوند. مي

 اصل ازحاز جمله مشكالت و خطرات  ها است. خشك كردن، شفاف يا كريستالي كردن آن

  موارد ذيل اشاره نمود:  توان به اي مي پسماندهاي هسته
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 زماننيمه عمرها  خطر عمده ناشي از اين واقعيت است كه بعضي  واپاشي راديواكتيوي: خطر

 . واپاشي راديواكتيوي بايد جريانرسانند هاي راديواكتيوي را به هزاران سال مي فعال زباله

 .ل طول بكشدخود را طي كند حتي اگر هزار سا

 انرژي دير يا پس نيم ـ عمرها مشكل نيست. در فرايند توليد: اي فراواني زباله هسته

 براين ، آمار وزارت انرژي آمريكاآيد. بنا وجود مي همقدار زيادي زباله راديواكتيوي ب اي هسته

 زباله راديواكتيو از هفت مركز درميليون پوند  71حدود  1983تا  1946از سال 

 هاي ديگري ت. بديهي است كه زبالههاي مربوط به هوا، آب و زمين تخليه شده اس شآزماي

 .از مراكز ديگر تخليه شده است

 .هستند كريپتون هاي راديواكتيو از گازهاي نجيب، از قبيل غالبا ايزوتوپ ي:هاي گاز زباله
 ب تخليهآ صورت بخار هصورت گاز، عمدتا ب تريتيم كه ايزوتوپي از هيدروژن است نيز به

 آب در زنجيرهاي زيست شناختي موادصورت بخش هيدروژني مولكول  هشود. تريتيم ب مي

 .شود غذايي وارد مي

 اي مايع، معموال از طريق بارندگيه هاي راديواكتيو در زباله ايزوتوپ :هاي زيرزميني آب

 هاي بدون آستر،الها در زمين در گود شود. اگر اين زباله آيد و انبار مي صورت جامد در مي به

 هاي زيرزميني هاي خاص باشند دفن شوند در طي چند قرن بعد آب بدون آنكه در محفظه

    )3. (اين مواد راديواكتيو را پراكنده خواهند كرد

  . نتايج 3
 حيطي و اقتصادي  نيروگاه فسيلي وبيان مقايسه تطبيقي اثرات زيست م در اين قسمت به

 تر نتايج ونه موردي به ذكر ملموسر ادامه با مقايسه يك نمشود و د اي پرداخته مي هسته

  گردد.  اشاره مي
هاي فسيلي و  تر اثرات زيست محيطي نيروگاه ابتدا جهت درك و مقايسه تطبيقي ملموس

ذكر نمونه اثرات زيست محيطي حاصل از توليد برق به يك ميزان واحد برابر با   اي به هسته
ور معمول مورد نياز انرژي برق يك نفر در كشور ط كيلو وات ساعت كه به 8000
 سنگ اشاره مي شود.  اي و نيز نيروگاه زغال باشد با منبع انرژي هسته توسعه مي درحال
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كيلو وات ساعت  8000دهنده نتايج حاصل از كاربرد اين دو منبع جهت تامين  نشان1جدول
 باشد.  برق مي

  
ميزان برق 
  توليدي

  نوع نيروگاه
نوع 
  سوخت

ميزان 
  سوخت

  محصوالت و آالينده هاي  توليدي

كيلو  8000
  وات ساعت

  اورانيم  اي هسته
70-30 

  كيلوگرم

گرم سوخت مصرف  30گرم اورانيم تهي شده ،  200
گرم  6ميلي ليتر پسماند با سطح اكتيويته باال،  20شده، 

  شيشه بعنوان ماده زائد نهايي

  تن 3  سنگ زغال  فسيلي
تن گازهاي گلخانه اي  8فرار،  كيلو گرم خاكستر 300

  شامل دي اكسيد كربن و دي اكسيد گوگرد
  

 
ها نتايج حاصل از مقايسه اثرات زيست محيطي  همچنين با توجه به اثرات حاصل از نيروگاه

ارائه  2اي و برق آبي با توجه به شدت هر اثر در جدول هاي حرارتي، هسته حاصل از نيروگاه
 شده است: 

  ه اثرات زيست محيطي حاصل از نيروگاه هاي حرارتي و هسته اي و برق آبي. مقايس2جدول
  

  طرح 
  نيروگاه هاي برق آبي  نيروگاه هاي هسته اي  نيروگاه هاي حرارتي زيست محيطي پارامترهاي

  1  3  1  سطحي  هيدرولوژي آبهاي
  2  1  1  كيفيت آبهاي سطحي

    3  3  زيرزميني   هيدرولوژي آبهاي
    1  3  زميني  كيفيت آبهاي زير

    3  1  كيفيت هوا 
    2  3  منابع معدني 

    1  1  شيالت و ماهيگيري 
    1    كيفيت خاك (آلودگي)

  1    2  جنگل 
  1      حيات وحش 

  1  2  3  كاربري زمين 
  2      فرسايش و رسوبزايي

  1      لرزه خيزي 
  2  2  2  صنعت 
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  زاثر ناچي - 3اثر با اهميت متوسط  -2اثر مشخص و مهم   - 1شاخص : 
هاي حرارتي داراي اثر بالقوه و مشخص و مهمي بر  همانگونه كه مشخص است نيروگاه

هاي سطحي، كيفيت هوا، شيالت و ماهيگيري دارند و اين اثرات  كيفيت و هيدرولوژي آب
هاي زير  هاي سطحي، آب اي در برگيرنده اثراتي بر كيفيت آب هاي هسته براي نيروگاه

  باشند.  كيفيت خاك مي زميني ، شيالت و ماهيگيري و

  اي  مطالعات اقتصادي برق فسيلي و هسته
 قيمت محاسبه براي بنابراين دارد بستگي متفاوتي عوامل هب برق ساعت وات كيلو هر توليد

هزينه سوخت  - 2هزينه ساخت  -1 عامل چهار محاسبه ها نيروگاه  در شده توليد الكتريسيته
مورد  نيروگاه توسط شده توليد الكتريكي انرژينه هزي -4و  داريهنگ و تعميرات هزينه - 3

گردد  باشد. همچنين از آنجائيكه توليد برق بخشي از فرايند توليد انرژي محسوب مي نياز مي
باشد  لذا براي توليد و مصرف انرژي كه داراي اثرات سوء زيست محيطي و بهداشتي مي

حيط زيست كمي نمودن اثرات سوء ) كه در علم م2گردد. ( هاي بيروني نيز لحاظ مي هزينه
هاي  گردد. هزينه هاي اجتماعي قلمداد مي زيست محيطي و بهداشتي تحت عنوان هزينه

هاي اجتماعي  هاي توليد برق بسيار متفاوت خواهد بود. بيشترين هزينه اجتماعي انواع روش
  گيرد.  ميسنگ و كمترين آن به توليد انرژي از باد تعلق  مربوط به توليد برق از زغال

 )1. هزينه هاي اجتماعي انواع روش هاي توليد برق (3جدول
 

  ريال به ازاي كيلو وات ساعت Cent/kwhهزينه اجتماعي   منبع توليد برق
  180-1350  2-15  زغال سنگ

  90-270  1- 3  گاز
  18-63  2/0-7/0  هسته اي
  90-270  1- 3  زيست توده

  5/4-5/22  05/0-25/0  باد
  9-90  1/0- 1  آب

  36-54  4/0-6/0  وولتائيكفت
  270-720  3- 8  نفت كوره

  ريال به ازاي سنت 90
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 استخراج، محيطي، اكتشاف، زيست مسايل برگيرنده در برق توليد بيروني هاي در واقع هزينه
نيز  اي عده عقيده، اين برابر در حال هر به باشد. مي ها  نيروگا به سوخت انتقال و توليد

 اي هزينه تداخل و شود محاسبه جداگانه بايد فعاليت هر رونيبي هاي هزينه كه معتقدند
 يك توليد اجتماعي هزينه بيشترين كه است آن از حاكي جهاني مطالعات .نپذيرد صورت
 نظر نقطه از حساس مناطق در كه سنگي زغال هاي هروگاين به مربوط برق ساعت كيلووات

 توليد بيروني هاي هزينههمچنين  .است ريال 640 معادل كه باشد مي دارند، قرار اكوسيستمي
 بايد البته .است ريال 22 معادل و پائين بسيار اتمي هاي نيروگاه از برق ساعت كيلووات يك
 واحدهاي استقرار مكان تابع شديداً برق توليد بيروني هاي هزينه كه داشت نظر در را نكته اين

  .است برق توليد
 (قيمت اي با توجه به تحليل هزينه توليد هاي هسته اهابعاد اقتصادي جايگزيني نيروگبررسي 

دهنده اينست كه  ساير كشورها نشاندر هاي مختلف نيرو  تمام شده) برق در سيستم
  هاي سوخت اي با عملكرد مناسب اقتصادي خود از هر لحاظ با نيروگاه هاي هسته نيروگاه

 هاي كاهش قيمت سوختهرحال طي چند دهه گذشته  هب .باشند فسيلي قابل رقابت مي
 اي به دليل هاي هسته هاي ساخت نيروگاه فسيلي در بازارهاي جهاني، سبب افزايش هزينه

 ن مدت ساخت و باالخره باعث ايجادتر شد تشديد مقررات و ضوابط ايمني، طوالني
 ها مشكالت تأمين مالي الزم و باال رفتن قيمت تمام شده هر واحد الكتريسيته در اين نيروگاه

هاي  درصد از هزينه 40شود كه طي اين مدت حدود  شده است. از يك طرف مشاهده مي
هاي فني و  اي كاهش يافته است و از سويي ديگر با توجه به پيشرفت چرخه سوخت هسته

منظور تأمين سرمايه اوليه  ههاي دقيق ب ريزي هاي استاندارد و برنامه تكنولوژي حاصل از طرح
هاي ناشي از  هنگام احداث چند واحد در يك سايت براي صرفه جوئيمورد نياز مطمئن و به 

مقياس مربوط به تأسيسات و تسهيالت مشترك مورد نياز در هر نيروگاه، همچنان مزيت 
هاي با سوخت فسيلي در اغلب  هاي اتمي از ديدگاه اقتصادي نسبت به نيروگاه نيروگاه

اي حاكي از  در مورد آينده انرژي هستههاي اقتصادي  ساير ديدگاه .كشورها حفظ شده است
آن است كه براساس تحليل سطح تقاضا و منابع عرضه انرژي در جهان، توجه به توسعه 

هاي آينده،  هاي موجود و حقايقي نظير روند تهي شدن منابع فسيلي در دهه تكنولوژي
اي  هاي زيست محيطي انرژي اتمي و همچنين مضرات كمتر چرخه سوخت هسته مزيت
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هاي زاينده و مهار  هاي حاصله در زمينه نيروگاه هاي سوخت و پيشرفت نسبت به ساير گزينه
اي يكي از  اي در طول نيم قرن آينده، بدون ترديد انرژي هسته انرژي گداخت هسته

رود. در  شمار مي هاي قابل دسترس و مطمئن انرژي جهان در هزاره سوم ميالدي به حامل
اي  ميالدي ميزان افزايش عرضه انرژي هسته 2020انرژي تا سال اين راستا شوراي جهاني 

   نمايد. برابر پيش بيني مي 2را نسبت به سطح فعلي حدود 
كشورهاي بسياري دهنده اين واقعيت است كه در حال حاضر نيز  همچنين آمارها نشان

اي  هستهويژه كشورهاي اروپايي سهم قابل توجهي از برق مورد نياز خود را از انرژي  هب
اي نصب شده جهت تأمين برق در  هاي هسته طوريكه از مجموع نيروگاه هنمايند. ب تأمين مي

درصد به  5/16درصد به آمريكاي شمالي،  33درصد به اروپاي غربي،  35جهان به ترتيب 
درصد به آسياي ميانه اختصاص  74/0درصد به اروپاي شرقي و نهايتا فقط  13خاور دور،

در توجيه ضرورت ايجاد تنوع در سيستم عرضه انرژي كشورهاي مذكور،  دارد. بدون شك
دهنده  نشان 4جدول عنوان يك گزينه مطمئن اقتصادي مطرح است.  اي به انرژي هسته

) 2010جدول مقايسه هزينه توليد برق از منابع مختلف در تعدادي از كشورهاي جهان (سال
  است. 

  )OECD2005( -)2010. مقايسه هزينه توليد برق (4جدول
  

  گاز طبيعي  زغالسنگ  هسته اي  نام كشور
  -  3,64  2,76  فنالند
  3,92  3,33  2,54  فرانسه
  4,9  3,52  2,86  آلمان
  4,36  -  2,88  سوئيس
  6,04  -  3,58  هلند

  4,97  2,94  2,3  جمهوري چك
  5,59  4,78  3,13  اسلواكي
  -  4,55  3,06  روماني
  5,21  4,95  4,8  ژاپن
  4,65  2,16  2,34  كره
  4,67  2,71  3,01  آمريكا
  4  3,11  2,6  كانادا
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  مطالعه موردي 
اي با استفاده از  هاي نيروگاه فسيلي و هسته در اين بخش جهت كمي سازي مقايسه هزينه

هاي مرتبط با نيروگاه سيكل تركيبي و بخاري شهيد رجايي و  آمار موجود در خصوص هزينه
روگاه بوشهر، مقايسه اقتصادي برق توليدي از ايندو نيز يك نمونه نيروگاه راكتوري مشابه ني

هاي مرتبط با توليد برق نيروگاه شهيد رجايي  منبع ارائه شده است. در اين خصوص هزينه
  ، سوخت، تعمير و نگهداري  ارائه گرديده است.  ساخت هاي  قزوين در بخش

 سيكل ديگري و بخاري نيروگاه شده يكي تشكيل مجزا بخش دو از رجايي شهيد نيروگاه
ارائه گرديده است.  نيروگاه اين در توليدي برق ساعت، وات يك كيلو هزينه ابتدا كه تركيبي
  هاي مرتبط با اين نيروگاه مي باشد.  دهنده هزينه نشان 5جدول 
  . هزينه ساخت، سوخت، تعمير و نگهداري نيروگاه برق فسيلي شهيد رجايي قزوين5جدول

  

  )1384 رجايي، شهيد تركيبي سيكل و بخاري هاي نيروگاه اقتصادي و فني عاتهزينه ساخت (منبع: اطال

 نام

  نيروگاه
  مفيد(سال) عمر  قدرت(سال)

 زمان

  احداث(سال)
توليد(مگاوات 

  ساعت)
  احداث هزينه

Euro/kW  Rls./kW  
 بخاري

 شهيد

  رجايي
1000  30  5  6730045  455  1880400  

 سيكل

 تركيبي

 شهيد

  رجايي

1000  30  5  5054138  326  1850400  

  ريال است. 88/6*1012مگاواتي  1000هزينه ساخت يك نيروگاه بخاري 
  ريال است. 43/5*1010هزينه ساخت يك نيروگاه سيكل تركيبي 

  )1384خليج فارس، FOB1سوخت قيمت اساس بر سوخت مقدارومبلغ و مصرفي سوخت هزينه سوخت(منبع: نوع
  
نام 
  نيروگاه

  نفت كوره  گازوئيل  گاز طبيعي
  مصرف

  (متر مكعب)
  قيمت

  (مترمكعب/ريال)
  مصرف
  (ليتر)

قيمت 
  (ليتر/ريال)

  مصرف
  (ليتر)

قيمت 
  (ليتر/ريال)

بخاري 
شهيد 

1077788000  528  112000  1998  506243000  1535  

                                                            
1. Free on board  
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  رجايي
سيكل 
تركيبي 
شهيد 
  رجايي

1065983000  528  87487000  1998  -  -  

  محاسبه مي شود.ريال  34/6*1010هزينه سوخت ساالنه
  )1384 سال رجايي شهيد بخاري نيروگاه نگهداري و تعميرات هزينه تعمير و نگهداري (منبع: هزينه

نام 
  نيروگاه

  نگهداري و تعميرات هزينه
  متغير  ساليانه ثابت

Rls./kw  Euro 
cents/kWh  Rls. / kWh  

بخاري 
شهيد 
  رجايي

39318  01484/0 09/2  

سيكل 
تركيبي 
شهيد 

  ييرجا

18049  04452/0  42/1  

  مي باشد.01/2*1010طبق محاسبات هزينه تعميرات و نگهداري نيروگاه بخاري

  اي هسته نيروگاه شده توليد الكتريسيته قيمت محاسبه
اندازي نيروگاه اتمي بوشهر در  هاي ساخت و راه با توجه به اينكه آمار دقيقي از برآورد هزينه

سازي شده با  تريسته توليد شده در يك پروژه تحقيقاتي شبيهدسترس نبود از نتايج قيمت الك
و نيز نتايج محاسبات فني و اقتصادي استفاده شده است. در پروزه  NRFCPافزار  نرم

 نوع از سبك آب راكتور يك افزار جهت آناليز اقتصادي سازي شده از نرم تحقيقاتي شبيه
PWR نتايج حاصل از تحقيق انجام شده در ستفاده شده استا بوشهر اتمي رآكتور با مشابه .
  ارائه شده است.  6جدول 
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 حسب بر اجتماعي هاي هزينه احتساب با ها نيروگاه شده توليد الكتريسيته . قيمت6جدول
  )Kwh(ريال بر 
  

  الكتريسيته نهايي قيمت  اجتماعي هاي هزينه  شده توليد الكتريسيته قيمت  نيروگاه نوع
  25/336  180  25/156  بخاري

  76/314  153  76/161  تركيبي سيكل
  192  40  152  اي هسته

  بندي و ارائه پيشنهادات            . جمع4
 توسط شده توليد الكتريسيته قيمت كه گرفت نتيجه توان يم يافته انجام هاي بررسي از

ز منظر . اباشد يم رقابت قابل) بخاريفسيلي (نيروگاه  نيروگاهترين   متداو بااي  هسته نيروگاه
 شود، اضافه ها نيروگاه شده توليد الكتريسيته قيمت به اقتصادي در صورتيكه هزينه خارجي

همچنين ميزان  .دارد اقتصادي توجيه و است فسيلي نيروگاه از ارزاتر اي هسته نيروگاه
عنوان  نزديك صفر است و از آن به اي تقريبا آاليندگي توليد شده توسط نيروگاه هسته

 اي هسته نيروگاه در حساس و مهم نكته تنهابرند وليكن  نتشار در حد صفر نام ميمنبعي با ا
 1000اگرچه يك نيروگاه  .باشد مي شده توليد پرتوزاي پسماند مواد دفن و دورريزي مسئله

مقدار مواد زائد بسيار ناچيز است تن پسماند در سال دارد و اين  30مگاواتي داراي حدودا 
شديد و پايداري باال و نيز اثرات پذيري  اصيت پرتوزايي، واكنشوليكن با توجه به خ

ظ سيستم مديريت مواد زائد خطرناك زيست و نيز انسان لحا كننده شديد بر محيط تخريب
درستي  بايست به اهميت بوده و مي متناسب با ماهيت پسماندهاي توليدي بسيار حائز

د. از سوي ديگر مسئله ايمني در ذاشته شوالمللي به اجرا گ شناسايي و در قالب تعهدات بين
كه عمدتا در مراحل آغازين كاربرد توسعه  اي براي كشورهاي درحال سايت نيروگاه هسته

ريزي و اجرا گردد.  درستي برنامه باشند داراي اهميت بسيار بوده و بايد به اين تكنولوژي مي
ناپذير همچون انفجار  اناي جبر هزيراكه با بروز خطايي در حد صدم ثانيه منجر به بروز فاجع

اتفاق افتاد و منجر به كشته شدن  در اكراين 1365اي چرنوبيل كه در سال  نيروگاه هسته
كمك رسان و بدنبال آن اثرات منفي نفر از كاركنان و گروه  47نفر و نيز مرگ  32فوري 

يكي تا  هاي ژنت آن همچون تولد كودكان ناقص الخلقه و نيز عدم باروري زمين و ايجاد جهش
ريزي و كاركرد يك نيروگاه  بايست در هنگام برنامه باشد كه مي زمان حال، از اثراتي  مي
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رد. از ديگر پيشنهادات جهت توسعه اي بدين اثرات انديشيته و با دقت مدنظر قرار گي هسته
ز باشد و ا همراه ساير منابع تجديدپذير مي اي در نظر گرفتن اين گزينه به هاي هسته نيروگاه

باشد لذا  دي از انرژي خورشيدي ميمن آنجاكه كشور ما داراي پتانسيل بسيار بااليي در بهره
تواند  طول سال موجود بوده كه مي امكان تامين انرژي توسط اين منبع تقريبا در تمام

  عنوان يك گزينه تركيبي مدنظر قرار گيرد. به
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