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هاي مختلف توليد قدرت با مكانيزم  بررسي و مقايسه عملكرد نيروگاه
 هيدروماشين رفت و برگشتي
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 چكيده

و ميزان مصرف  انرژياندازي بر آمار منابع   هاي توليد برق با چشم اي ميان برخي از چرخه مقايسه حاضر در كار
(هيدروماشين  آبي در جهان، به عمل آمده است. در بخشي ديگر از اين كار، به معرفي مكانيزم جديد نيروگاه برقانرژي 

آبي ابداعي، از  هاي استحصال انرژي با نيروگاه برق اي ميان برخي از روش پرداخته شده و سپس مقايسه رفت و برگشتي)
در  (راندمان) وري انرژي است. اهميت بررسي ميزان بهرهانجام شده نظر ميزان بازدهي توليد انرژي (راندمان توليد انرژي) 

اي به نام  شود كه در عصر حاضر ، بشر با پديده هاي برق از آنجا ناشي مي ي تبديل انرژي به خصوص نيروگاه هرچرخه
هايي كه انرژي را با  كند. بنابراين امري طبيعي است كه در اين بين نياز به سيستم دست و پنجه نرم مي» بحران انرژي«

هايي جهت  يافته و در همين راستا، محققين و دانشمندان به دنبال روشكنند افزايش  راندمان بااليي استحصال مي
محيطي  در بخش ديگري آثار زيست هاي صنعت باشند. سازي راندمان توليد و مصرف انرژي در هر كدام از عرصه بهينه

ر براي تأمين يك امر بديهي اين است كه هرگاه بش هاي استحصال انرژي مورد مقايسه قرار گرفته است. برخي از روش
آثاري تغييرات سوئي ايجاد كرده و اغلب شود، همواره در طبيعت و محيط زيست،  انرژي مورد نياز خود دست به عمل مي

هاي موجود در  از اكوسيستم توان به نابودي برخي ها مي تخريبها و  دگرگونيگذارد. از اين دست  مضر از خود به جاي مي
آبي  ران و پديده گرمايش جهاني كه به عنوان مثال پس از احداث يك نيروگاه برقتهديد زندگي برخي جانداطبيعت، 

 شوند، اشاره نمود. سيك پديدار ميكال

 

هاي زيست محيطي توليد  هاي برق، آسيب هاي مختلف توليد قدرت، راندمان نيروگاه مكانيزمهاي كليدي:  واژه
 هيدروماشين رفت و برگشتيقدرت، 

                                                            
 كارشناسيـ1
 كارشناسيـ 2
 كارشناسي ارشدـ3

۴ـ  NIYAKI RENEWABLE ENERGIES RESEARCH CENTER (NRERC) 
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 مقدمه ـ1

ميزان اين نياز هر  ساخته، كهمواجه » تأمين انرژي« هاي بشر در عصر حاضر، جهان را با نياز مبرمي تحت عنوان  پيشرفت
كشورهايي كه به منابع انرژي محدودي متكي هستند و غالباً آن را وارد ميان ساله با رشد چشمگيري همراه است. در اين 

، حفظ از تهديدهارهايي به صورت  دتوان يطور نسبي مه ب د گرفت. امنيتدر معرض تهديد قرار خواه امنيتشان همواره كنند، مي
نياز خود همواره به منابع آن نياز دارد. اين منابع انرژي مورد براي تأمين  بشر .بيان شودپايه ي ها افظت از ارزشبقا و توانايي مح

اي و  انرژي هسته(نفت، گاز، ذغال سنگ و ...) ـ هاي فسيلي  سوختعبارتند از:  ،شوند طبيعت به سه گروه تقسيم ميكه در 
 شونده.احيامنابع انرژي 

اند  هاي علمي به چاپ رسيده پايگاهساير و  ها مجالت، كنفرانسمقاالت متعددي در  انرژي و مباحث مربوط به آن در زمينه
 ه استكردگردآوري ]1[»بررسي منابع انرژي جهان«با موضوع  ي كه شوراي جهاني انرژيگزارشتوان به  كه از آن موارد مي

اي و  هاي فسيلي، منابع هسته سال اخير، شامل آمار منابع سوخت 20رش آمار منابع انرژي جهان در طي در اين گزا .نموداشاره 
هاي انرژي  آثار اجتماعي، اقتصادي و محيطي سيستم « بررسي ي ديگر به كاردر . ارائه شده استمنابع تجديدپذير 

ي انرژي جهان به تفكيك سهم هر كدام در توليد و  ابتدا منابع تأمين كنندهدر اين كار . شده استپرداخته]2[»تجديدپذير
مشخص  كارهاي زيست محيطي آنان مشخص گرديده است. نتايج اين  مصرف انرژي، بيان شده و سپس ميزان آثار و تخريب

كاهش يافته  ، به شدتط زيستها در محي هاي انرژي تجديدپذير، روند افزايش انتشار آالينده استفاده از سيستمبا نمود كه 
اي  توان به مقاله آبي كالسيك نيزمقاالتي ارائه شده است. براي مثال ميـ  هاي برق ي مزايا و معايب نيروگاهدر زمينه بررس است.

هاي  ، معايب سيستمكارطبق اين  اشاره كرد.]3[» قانون آب و آينده توليد انرژي برق آبي در اياالت متحده آمريكا«تحت عنوان 
هاي اطراف سد و تخريب  ها، نابودي زمين ها برتري چشمگيري دارند. از بين رفتن ماهي مزاياي آن آبي نسبت به كالسيك برق

ها و تغييرات اكوسيستم، تغيير در اقليم منطقه، افزايش رقابت براي آب و... از معايب  انداز منظره اطراف آن، آلودگي آب چشم
است و صرفاً به نشدههاي جهان موجود در رودخانهاهميت انرژي ي به ا در تمامي اين منابع علمي، هيچ اشارهباشند.  سدها مي

و حاضر مورد توجه   كارهاي كالسيك استحصال انرژي از اين منابع عظيم انرژي، اكتفا شده است. اين موضوع در  بررسي روش
 .اي قرار گرفته است بررسي ويژه

ها از ديدگاه آثار  هاي توانزاي مورد استفاده در آن چرخهپاك و هاي  اين است كه منابع انرژيهدف در كار حاضر 
، ديگر اين است كه با طرح سواالتي د. مقصودگيرمورد مقايسه قرار و گستردگي منابع يا راندمان  محيطي، بازدهي زيست

آيا در  آبي كالسيكـ  هاي برق با توجه به نيروگاه .بگيردهاي جهان مورد بحث قرار  اهميت انرژي پتانسيل موجود در رودخانه
يا امكان آبي، آ هاي كالسيك برق با استفاده از نيروگاهوجود دارد؟  ها سرتاسر يك رود امكان احداث سد و استفاده از اين نيروگاه

با توجه به آمارهاي جهاني مبني بر اين ؟ استحصال تمامي پتانسيل موجود در يك رودخانه از سرچشمه تا ريزشگاه ممكن است
هاي جهان فقط  كند، آيا ظرفيت موجود در رودخانه تأمين مي جهان راالكتريسيته درصد از انرژي  5/3آبي حدود  انرژي برقكه 

 ي در توليد الكتريسيته جهان سهيم باشد؟يشترب با درصدتواند  ميآبي  كه انرژي برقاينيا  در همين حد است

ي  است كه ضمن مرتفع نمودن مشكالت عديدهبي طراحي شده آ برق  در پاسخ به اين سواالت، مكانيزم يك نيروگاه
در بخش بعد مختصراً . ،توانايي استحصال انرژي را در تمام طول رودخانه با راندمان بسيار باال داردآبي كالسيك هاي برق نيروگاه

 .شود ميتوضيحي در مورد مكانيزم عملكرد اين طرح داده 
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 :هيدروماشين رفت و برگشتي؛ آبي مكانيزم ابداعيِ نيروگاه برق ـ2

به هاي روباز به جاي سدسازي، از كانال. در اين طرحرا دارد ها رودخانه استحصال انرژي موجود درتوانايي مكانيزم حاضر،
حركت رفت و  كه، از يك صفحه متحرك ديگر و به جاي توربين يا هر گونه توربوماشين ،رودو پيوسته در امتداد پلكانيشكل 

مؤثر اختالف هد به وجود آمده در نقاط پلكاني كانال، عامل اختالف فشار آب و در واقع هد شود.  استفاده مي دارد، برگشتي
باشد. تجهيزات اصلي اين ماشين در زير زمين قرار گرفته و صفحه متحرك توسط هد سيستم، حركت رفت و  سيستم مي
 كند. برگشتي مي

عدم پيشرفته و هاي  محيطي و بدون نياز به تكنولوژي تكمترين آسيب زيسد كه اين طرح باده هاي اوليه نشان مي بررسي
باشد. براي اطالع از جزئيات بيشتر در ارتباط با اين  جهان ميصرف هزينه زياد، قادر به تأمين درصد بااليي از انرژي مورد نياز 

 باشد. مي موجود]4[المللي به چاپ رسيده است كه در كنفرانس بين ي ديگري مقالهدر مكانيزم، اطالعات آن 

 

 نتايج پژوهش: ـ3
 

 وري انرژي (راندمان): هاي توانزا  از نظر بهره مقايسه برخي از چرخه .3,1

شود  دهد، با تعريف راندمان يا بازدهي مشخص مي تبديل انرژي روي ميفرآيند در حالت كلي در يك چرخه كه طي آن 
گردد. در  كه چه ميزان از انرژي ورودي به سيكل، به صورت انرژي مفيد كه قابليت انجام كاري را دارد از آن سيكل خارج مي

% باشد. همواره عواملي وجود دارند كه قسمتي از 100بازدهي آن به صورت  توان يافت كه گاه فرآيندي را نمي طبيعت، هيچ
انرژي شيميايي موجود در سوز،  كنند. به طور مثال موتور يك اتومبيل بنزين انرژي را به انرژي غير مفيد (تلفات) تبديل مي

در زير راندمان كند. يل را دارد ـ تبديل مي%  به كار مفيد ـ كه قابليت به حركت درآوردن اتومب 30ـ  25بنزين را با راندمان 
 اند: هاي برق بيان شده برخي نيروگاه

 ]5[% 1/88: توربين فرانسيس) با (آبي كالسيك  نيروگاه برق •
آل قابل  باشد. اين مقدار در حالت ايده مي %59مطابق قانون بتز حداكثر انرژي قابل استحصال از وزش باد، : نيروگاه بادي •

تواند به بيشترين  متربرثانيه مي 10هاي بادي در سرعت باد حدود  در واقعيت، راندمان توربيندستيابي است. در صورتي كه 
 ]6[باشد برسد.  % مي40مقدار كه حدود 

ي تأثير  % است. براي مثال در يك تحقيق انجام شده درباره40راندمان سيكل ديزل در حالت تئوري در حدود : ديزل ژنراتور •
 ]7[% افزايش يافت. 3/36% به  7/34كيلوواتي از  19افزودن هيدروژن به مخلوط هوا و سوخت، راندمان يك موتور 

 شود. به طور مثال در صورتي هاي مختلفي انرژي الكتريسيته توليد مي با استفاده ازفناوري زيست توده به روش :زيست توده •
باشد. حالت ديگر، توليد  % مي20، كمتر از توليد برق آند، در حالت واقعي راندمان اً سوزانده شوقيمتكه مواد زيست توده مس

% 60باشد. در اين صورت، راندمان نيروگاه حدود  ميهاي با سوخت فسيلي  واد زيست توده براي سوخت نيروگاهگاز از م
 ]8[باشد.  مي
سيال عامل را سوپرهيت  توان مي در يك نيروگاه برق خورشيدي، با استفاده از انرژي خورشيد :خورشيدينيروگاه حرارت  •

 ]9[باشد. % مي30ها در حدود  كرد. راندمان اين نوع نيروگاه
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به دست آمده  %90بيش از با محاسبات اوليه انجام شده راندمان اين ماشين : و برگشتي) (هيدروماشين رفت اختراع حاضر •
 است.

 

 مقايسه از نظر آثار زيست محيطي: .3,2

كند، همواره به محيط زيست خود  ميو تأمين نياز خود به انرژي جهت توليد انرژي  در بشر در هر كجا كه فعاليتيامروزه 
كه همراه با جذب فتوسنتز گياهان مانند . هستندقابل جبران طور طبيعي ه ب و صدمات ها تخريب. بخشي از اين زند صدماتي مي

باشد. اما اگر ميزان تخريب، از حد استاندارد فراتر رود و قابل جبران نباشد، تهديدي  گاز كرين دي اكسيد و توليد اكسيژن مي
اي اشاره كرد كه حيات  توليد بيش از اندازه گازهاي گلخانهتوان به  شود. از اين قبيل مي براي حيات موجودات محسوب مي

اطالعات ميزان انتشار گازهاي  1ر جدول دكند.  تهديد مي» گرمايش جهاني«اي به نام  موجودات كره زمين را با پديده
هاي  نيروگاه ول آماردر اين جداهاي توانزا با انواع منابع انرژي آورده شده است.  برخي از چرخهناشي از فعاليت اي  گلخانه

 آبي كالسيك آورده شده است.  برق
 

 

آب به صورتي است كه در اين طرح با توجه به اينكه استحصال انرژي : (هيدروماشين رفت و برگشتي) اختراع حاضر •
هايي  صرفاً در رودخانه شود. اي نيز منتشر نمي گاز گلخانهدر نتيجه شود،  باشد و نيز سدي احداث نمي رودخانه در جريان مي

 تر مواد در بستر رودخانه گردد. يابد، ممكن است باعث رسوب سريع كه شيب كاهش مي

 

 منابع انرژي: گستردگيمقايسه از نظر .3,3

 گردد. رود، بلكه فقط از شكلي به شكل ديگر تبديل مي آيد و نه از بين مي طبق قانون بقاي انرژي، انرژي نه به وجود مي
با دارند تا به منابعي با اشكال مفيدتر، با قابليت و  بنابراين منابع انرژي كره زمين كه به اشكال مختلف موجودند اين قابليت را

به ذكر ميزان توليد برق ساليانه جهان و 2ول د. در جدباش كارايي بيشتر تبديل گردند. يكي از اين منابع، انرژي الكتريسيته مي

 ]2[انرژي  ها با منابع مختلف اي در نيروگاه ـ ميزان انتشار گازهاي گلخانه 1جدول

 COR2 
(g/ kWh ) 

SOR2 
(g/ kWh ) 

NORx 
(g/ kWh ) 

زغال سنگ (بهترين كيفيت 
 فرآوري)

955 8/11 3/4 

 0/4 2/14 818 نفت (بهترين كيفيت فرآوري)
 5/0 - 430 گاز طبيعي

 3/12 6/1 772 ديزل
 07/0 03/0 9 آبي (كوچك) برق
 003/0ـ  006/0 009/0ـ  024/0 6/3ـ  6/11 آبي (بزرگ) برق

 02/0ـ  06/0 02/0ـ  09/0 7ـ  9 بادي
 18/0ـ  30/0 2/0ـ  34/0 98ـ  PV( 167هاي خورشيدي ( پنل

 06/0ـ  13/0 13/0ـ  27/0 26ـ  CSP( 38خورشيدي حرارتي (
 28/0 02/0 7ـ  9 زمين گرمايي
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هاي برق  اي ميان برخي از نيروگاه به مقايسه 3همراه با درصد رشد ساليانه آنو در جدول  2020ال چشم انداز آن در س
 ها همراه با ظرفيت نصب شده و ظرفيت واقعي توليد ساليانه پرداخته شده است. بهتفكيك منابع انرژي آن

 

 

 

 ]1[ 2011ـ مقايسه منابع انرژي جهان در سال  3جدول

 )GWh(توليد واقعي  )MWظرفيت نصب شده ( منبع انرژي

آبي برق  946،182 2،767،118 

 377،613 238،049 بادي

 PV( 68،850 52،878خورشيدي (

 44/14،444،444 - ) 2010زيست توده (سال 
 (5.2e10  GJ) 

 

هاي نيروگاهي به تصوير كشيده  بخشميزان مصرف ساليانه انرژي جهان به تفكيك درصد سهم هر كدام از  1در شكل 
هاي فسيلي با سهم  بيشترين سهم مصرف انرژي، مربوط به سوختشود،  طور كه در اين شكل مشاهده مي شده است. همان

باشد. در اينجا سوال بسيار مهمي مطرح  ميدرصد 34/3آبي در تأمين اين نياز،  باشد. و سهم منابع انرژي برق مي درصد 6/80
 هاي كالسيك برداري شده است؟ آيا تكنولوژي مبني بر اينكه آيا از تمام پتانسيل اين منبع عظيم انرژي در جهان بهرهشود  مي

ها مكانيزم  آنوجود ها سواالتي هستند كه به سبب  باشند؟ اين تمام اين ذخاير عظيم انرژي مياز برداري  حاضر قادر به بهره
 حاضر طراحي و اختراع گرديده است. 

 ]1[ـ آمار و ارقام انرژي جهان  2جدول
 1993ـ2011درصد رشد  2020 2011 1993 (ميالدي)سال 

 جمعيت جهان
 (ميليارد نفر) 

5/5 7 1/8 27 % 

برق  مجموعتوليد ساالنه
)TWh( 

12،607 22،202 23،000 76 % 

 توليد ساالنه برق  سرانه
)MWh( 

2 3 3 52 % 
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 ]10[ 2010ـ مجموع مصرف انرژي جهان با تفكيك منابع آن در سال  1شكل 

 

ترين  باشد. در دسترس اين طرح وابسته به انرژي پتانسيل آب مي:(هيدروماشين رفت و برگشتي) حاضر اختراع •
باشد. اين طرح قابليت استحصال تمامي انرژي موجود در يك  هاي موجود در جهان مي منبع انرژي براي آن، رودخانه

هاي بزرگ  يكي از رودخانهانرژي موجود در ثال رودخانه،  از سرچشمه تا ريزشگاه را با راندمان بااليي دارد. براي م
 كنيم: جهان را بررسي مي

متر 30،166متر و 5042كل هد و متوسط دبي آب اين روخانه به ترتيب برابر با  ):Yangtze(در چين رود يانگ تسه
 ]11[.مكعب بر ثانيه است

Eطبق فرمول ( =  ρ. g. h. Q جهاني )، ( پارامترها به ترتيب از چپ به راست برابرند با: انرژي كل، چگالي آب، ثابت
انرژي وجود دارد. بزرگترين سد جهان كه در  UگيگاواتU1500در حالت تئوري ، گرانش، هد و دبي رود)، در اين رودخانه 

 ]12[گاوات انرژي را دارد.گي5/22متر توانايي توليد 113اين رود قرار دارد، با بيشترين هد هيدروليكي 
يعني اگر انرژي موجود  ]13[تراوات ساعت بوده است. 4693به ميزان  2011طبق آمار، مصرف برق در چين در سال 

تراوات ساعت  13140درصد به دست آوريم، به ميزان  100وري  آل با ضريب بهره رود يانگ تسه را در حالت ايدهدر 
 ايم. به دست آورده در سال انرژي

كل هد و متوسط دبي آب در اين رودخانه به ترتيب برابر است ): Amazon Riverرود آمازون در آمريكاي جنوبي(
يعني در حالت تئوري انرژي موجود در اين رودخانه برابر با  ]14[باشد. بر ثانيه مي مترمكعب 209000متر و  5170با 

U10589اواتگيگU .انرژي وجود دارد 
تراوات ساعت برق  206شود. ايران در اين سال به ميزان  مي 2009اي هم به مصرف برق ايران در سال  در آخر اشاره

هاي  مگاوات از ظرفيت 24000طور ميانگين به ميزان  و اين آمار به معناي آن است كه ما به ]13[مصرف كرده است.
 ايم.  نصب شده نيروگاهي خود را استفاده كرده
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