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چکیده
امروزه انرژی برقابی نقش مهمی در تولید برق تجديد پذير در جهان دارد .به علت بهرهبرداری از اکثر پتانسیلهای برقابی بزرگ در دهههای گذشته و با توجه
مشکالت ايجاد شده ناشی از احداث سدهای بزرگ ،امروزه بسیاری از کشورهای جهان به استفاده از پتانسیل انرژی برقابی کوچک و میکرو و همچنین
سرمايهگذاری در اين حوزه روی آوردهاند .نیروگاه های آبی میکرو با اختالف ارتفاع ريزش کم آب يکی از اين پتانسیلهای برقابی کوچک است که در سالهای
اخیر مورد توجه قرار گرفته است .در اين تحقیق انرژی برقابی میکرو با ارتفاع (هد) کم در دو کشور آمريکا و کانادا از لحاظ پتانسیلهای موجود ،بودجه اختصاص
داده شده ،سیاستهای تشويقی و آنالیزهای اقتصادی بررسی شده است .در کشور آمريکا حدود  6٧ GWپتانسیل تئوری برقابی با هد کم شناسايی شده است که
اين کشور قصد دارد تا پايان سال  2030از  30گیگاوات اين پتانسیلها بهره برداری کند .برای اين منظور در سالهای اخیر اين کشور بیش از  %14از بودجه
تحقیق و توسعه انرژی برقابی را به گسترش اينگونه پتانسیلها اختصاص داده است .در کشور کانادا نیز  5گیگاوات پتانسیل تئوری انرژی برقابی با اختالف ارتفاع
کم شناسايی شده است .علیرغم هزينهی اولیه باالی احداث نیروگاههای آبی با ارتفاع کم ،هزينه تمام شده در واحد کل انرژی الکتريکی تولیدی با توجه به باال
بودن عمر مفید و ضريب ظرفیت اينگونه نیروگاهها ،از برخی از نیروگاههای انرژیهای تجديدپذير مانند فتوولتائیک ،زيستتوده و نیروگاه حرارتی خورشیدی
کمتر تخمین زده میشود .بنابراين برای گسترش هرچه بیشتر اين نیروگاهها بايد سیاستهای تشويقی مناسبی در نظر گرفته شود.
كلید واژگان :انرژی برقابی ،اختالف ريزش کم آب ،انرژی تجديدپذير
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Abstract
Hydropower plays a significant role in renewable electricity production. Nowadays many countries are planning to
develop small and micro hydropower because of environmental issues caused by developing large scale hydro powers.
Low head hydro powers are among renewable sources of energy which attracts a lot of attention in last years. In this
paper low head hydropower in United State and Canada has been investigated in terms of available potentials, allocated
funds, incentive policies and economic analyses. There are about 67 GW theoretical low head hydropower potentials in
United States which government is planning to exploit 30 GW of these potentials until 2030. To reach this goal, US
government has allocated 14% of hydropower research and development’s fund to this area in last recent years. In
Canada 5 GW theoretical low head potentials have identified. Although capital cost of low head hydropower is higher
than other renewable energy, but due to longer lifetime and higher capacity factor, overall cost in unit of generated
energy is lower than some renewable energy including photovoltaic, solar thermal energy and biomass. Therefore low
head hydropower needs appropriate incentive policy for higher deployment.
Keywords: Hydropower, Low Head, Renewable Energy
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سدهای مخزنی که هدف آنها تولید انرژی برقابی نیست ،قابلیت احداث
نیروگاههای آبی میکرو با اختالف ريزش کم آب را دارند.
در اين تحقیق انرژی برقابی با اختالف ريزش کم آب در دو کشور آمريکا و
کانادا بررسی شده است.

مقدمه

استفاده از انرژی آب به عنوان يک منبع انرژی پاک ،ارزان و قابل دسترس
همواره مطرح بوده است .در حال حاضر نیز انرژی برقابی بخش مهمی از تولید
برق در جهان را به خود اختصاص داده است .بر اساس آمار منتشر شده توسط
شورای جهانی انرژی در سال  ،2013انرژی برقابی حدود  16/4%از کل برق
تولید شده در جهان را تشکیل میدهد ] .[1بر اساس اين گزارش سهم انرژی
برقابی در تولید برق حاصل از منابع تجديدپذير  ٧6%میباشد.
برای طبقهبندی نیروگاههای آبی روش های مختلفی وجود دارد .يکی از
اين روشها ،دستهبندی بر اساس میزان ظرفیت نیروگاه میباشد .هرچند که
استاندارد واحد قابل قبولی به منظور طبقهبندی نیروگاههای آبی بر حسب
توان در جهان وجود ندارد ،اما در بسیاری از کشورها نیروگاههای آبی را بر
اساس جدول  1طبقهبندی میکنند ].[2

 -2انرژي برقابي در كشور آمريکا
کشور آمريکا با مساحت  9،٨42،000،000کیلومتر مربع و با جمعیت 320
میلیون نفری ،سومین کشور پرجمعیت جهان محسوب میشود .بر اساس آمار
منتشر شده در سال  2010آمريکا بعد از کشور چین دومین مصرف کننده
انرژی از لحاظ میزان مصرف کلی انرژی در جهان است .در سال  2014حدود
 6٧%از کل انرژی الکتريکی تولید شده در کشور آمريکا از سوختهای
فسیلی %20 ،از انرژی هستهای و  %13از انرژیهای تجديدپذير تأمین شده
است [ .]4سهم انواع انرژیهای تجديدپذير در تولید برق کشور آمريکا در
سال  2014میالدی در نمودار  1آورده شده است.
همان طور که نمودار  1مشاهده میشود ،در کشور آمريکا انرژی برقابی با
سهم  4٨درصدی نقش مهمی در تولید برق تجديدپذير دارد .در واقع کشور
آمريکا بعد از کشورهای چین ،کانادا و برزيل بزرگترين کشور تولید کننده
انرژی برقابی در جهان میباشد .بر اساس آمار منتشر شده در سال ،2014
انرژی برقابی با تولید ساالنه  ،2/6 ×1011 kWhحدود  %6/3از کل برق
تولیدی در اين کشور را به خود اختصاص داده است [.]4

جدول  :1تقسیمبندی نیروگاههای آبی بر حسب توان تولیدی ][2
نوع نیروگاه آبی

محدوده توان تولیدی

بزرگ

بیشتر از 100 MW

متوسط

20 - 100 MW

کوچک

1 - 20 MW

مینی

100 - 1000 kW

میکرو

5 - 100 kW

پیکو

کم تر از 5 kW

دستهبندی بر اساس اختالف ريزش آب يکی ديگر از روشهای
طبقهبندی نیروگاههای آبی میباشد .اين طبقهبندی نیز در کشورهای مختلف
متفاوت میباشد .در جدول  2يک نمونه طبقهبندی نیروگاههای آبی را بر
اساس اختالف ريزش آب را نشان میدهد ].[3
جدول  :2طبقهبندی نیروگاههای آبی بر اساس اختالف ريزش آب ][3
نوع نیروگاه آبی

اختالف ريزش آب

نیروگاه آبی با هد بسیار کم

2-5m

نیروگاه آبی با هد کم

5 - 15 m

نیروگاه آبی با هد متوسط

15 - 150 m

نیروگاه آبی با هد زياد

بیشتر از  150متر

نمودار  :1سهم انرژیهای تجديدپذير در برق تولیدی کشور آمريکا در سال 2014
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 -2-1انرژي برقابي با اختالف ارتفاع كم در كشور آمريکا

با توجه به نقش مهم انرژی برقابی در تولید برق تجديدپذير و لزوم
استفاده از تمامی پتانسیلهای انرژیهای تجديدپذير ،وزارت انرژی کشور
آمريکا از سال  2000میالدی برنامهريزی برای بهرهبرداری از پتانسیل برقابی
با اختالف ارتفاع کم (کمتر از  9متر) را آغاز کرده است .براساس گزارش
منتشر شده در سال  2004توسط وزارت انرژی آمريکا ،پتانسیل انرژی برقابی
با اختالف ارتفاع کم در اين کشور از لحاظ تئوری حدود  140گیگاوات
میباشد که تنها  3/2گیگاوات از اين پتانسیل مورد بهرهبرداری قرار گرفته
است [ .]5بر اساس اين گزارش که بر مبنای سیستم اطالعات جغرافیايی
( )GISو در  20منطقه هیدرولوژيکی کشور آمريکا انجام شده است،
پتانسیلهای تئوری نیروگاههای برقابی با هد کم شناسايی شدهاند .در جدول
 3نتايج اين گزارش به صورت خالصه آورده شده است .در اين جدول توان
کم و هد کم به ترتیب معادل توان کمتر از  1 MWو هد کمتر از  9متر
میباشد.

امروزه در بسیاری از کشورهای جهان پتانسیلهای برقابی بزرگ و
متوسط مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند .با توجه به مشکالت ايجاد شده ناشی
از احداث اينگونه نیروگاههای بزرگ ،در سالهای گذشته کشورهای مختلفی
در جهان در زمینه بهرهبرداری از پتانسیلهای برقابی کوچک و میکرو
سرمايهگذاری کردهاند .پتانسیل برقابی میکرو با اختالف ريزش کم و بسیار
کم آب يکی از اينگونه پتانسیلهای برقابی میکرو است که در سالهای اخیر
مورد توجه قرار گرفته است .بهرهبرداری از اينگونه پتانسیلهای برقابی در
توسعه مناطق روستايی و دور افتاده ،تولید برق به صورت پراکنده و افزايش
سهم انرژیهای تجديدپذير در تولید برق نقش مهمی دارد .به طور کلی در
رودخانهها ،کانالهای آبیاری ،مزارع پرورش آبزيان ،لولههای انتقال آب و
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جدول  :3پتانسیل تئوری انرژی برقابی در کشور آمريکا

شده از وزارت انرژی آمريکا ،در سالهای  200٨تا  2014حدود  62میلیون
دالر در حوزه توسعه انرژی برقابی در غالب  33پروژه سرمايهگذاری شده
است ] .[10از اين میزان بودجه حدود  %14در زمینه گسترش انرژی برقابی با
اختالف ارتفاع کم تصويب شده است .در جدول  4به صورت خالصه اطالعات
مربوط به اين پروژهها آورده شده است.
دولت آمريکا به منظور گسترش بیشتر انرژی برقابی و افزايش
سرمايهگذاری بخش خصوصی در اين حوزه سیاستهای تشويقی مختلفی
اتخاذ کرده است .از مهمترين اين سیاستهای تشويقی میتوان به موارد زير
اشاره کرد:
 -1نیروگاههای آبی کوچک که توسط بخش خصوصی مورد بهرهبرداری
قرار میگیرند مشمول قانون معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی میشوند ].[11
 -2بخشی از کل هزينه اولیه ساخت نیروگاه آبی کوچک که توسط بخش
خصوصی احداث میشود با توجه به شرايط نیروگاه به صورت معافیت مالیاتی
و يا وام بالعوض توسط دولت پرداخت میشود ].[12
 -3شرکتها و نهادهای خصوصی در صورت سرمايهگذاری در احداث
نیروگاههای آبی کوچک از وامهای معاف از مالیات برخوردار میشوند ].[12
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توان و هد

ظرفیت
بهرهبرداری شده
()GW

پتانسیلهای
حذف شده ()GW

پتانسیلهای موجود
()GW

توان زياد -هد زياد

66/٨

110/9

13٧/٧

توان زياد -هد کم

2/3

42/٨

9٨/9

توان کم -هد زياد

0/٧

1٨/3

51/٧

توان کم -هد کم

0/9

5/4

42/٧

مجموع

٧0/٨

1٧٧/5

331/1

جدول  :4پروژههای کشور آمريکا جهت گسترش انرژی برقابی با اختالف ارتفاع
کم

 -2-2سیاستهاي كشور آمريکا به منظور بهرهبرداري از پتانسیلهاي برقابي
با هد كم

با توجه به آنچه که در قسمت قبل آمد ،پتانسیل قابل توجهی در کشور
آمريکا در زمینه انرژی برقابی با اختالف ارتفاع کم وجود دارد .وزارت انرژی
آمريکا از  15سال پیش برنامهريزی برای بهرهبرداری از اين پتانسیلهای
برقابی را آغاز کرده است [ .]5طبق چشمانداز انرژی در کشور آمريکا ،اين
کشور قصد دارد تا پايان سال  2030میالدی بیشتر از  30گیگاوات به ظرفیت
نیروگاههای برقابی با اختالف ارتفاع کم اضافه کند [ .]9بر اساس آمار منتشر

][10

شرح پروژه

بودجه (دالر
آمريکا)

1

امکانسنجی نصب توربینهای با هد کم ( )VLHبر روی
رودخانه می سی سی پی2

4٧5،٧50

2

توسعه و تست توربین جديد با عملکرد در ارتفاع کم برای
تولید برق در کانالهای کشاورزی در ايالت اورگان3

1،500،000

3

طراحی ساخت و تست توربین با عملکرد در ارتفاع کم

300،000

4

توسعه و نصب توربین با عملکرد در ارتفاع کم برای نصب
در آبراههای نزديک شهر برادوک4

1،500،000

5

تست و ارزيابی توربین با ارتفاع کم برای کانالهای
کشاورزی در ايالت اورگان

٧46،000

6

طراحی ،ساخت ،تست و اعتبارسنجی توربین آبی با
عملکرد در ارتفاع کم و قابلیت نصب در سدها و آبريزها

300،000

٧

طراحی و ساخت توربین و ژنراتور با عملکرد در ارتفاع کم
توسط دانشگاه ايالت پنسیلوانیا5

2،200،000

٨

طراحی و ساخت اولین پیچ ارشمیدس ساخت کشور
آمريکا

1،495،42٧

9

تست و بررسی عملکرد ژنراتور با سرعت متغیر برای
استفاده در نیروگاههای برقابی با ارتفاع کم

56،000

10

مجموع

٨،5٧3،1٧٧

رديف

در گزارش منتشر شده در سال  2004هیچگونه امکانسنجی فنی و
اقتصادی برای بهرهبرداری از پتانسیلهای برقابی انجام نشده است و
ظرفیتهای ذکر شده در جدول  3تنها به صورت تئوری بررسی شده است.
همچنین در اين گزارش پتانسیلهای برقابی با اختالف ارتفاع کم در
کانالهای آبیاری کشاورزی و ساير آبراه های ساخته شده مورد بررسی قرار
نگرفته است.
وزارت انرژی کشور آمريکا در سال  2006پتانسیلهای شناسايی شده در
پروژه قبل را به صورت دقیقتر مورد بررسی قرار داد [ .]6بر اساس اين
گزارش تعداد  24000سايت با اختالف ارتفاع کم ( )1/5 m – 6 mو با
ظرفیت کلی  6٧گیگاوات که در پارکها و جنگلهای ملی ،مناطق نظامی و
ساير مناطق ممنوعه نبودند ،شناسايی شده است.
همان طور که در قبل اشاره شد در هیچ يک از پتانسیلسنجیهای انجام
شده ،پتانسیلهای انرژی برقابی با اختالف ارتفاع کم در کانالهای کشاورزی
مورد بررسی قرار نگرفته است .منبع [ ]٧تنها گزارشی است که انرژی برقابی
در کانالهای کشاورزی را در ايالت کالیفرنیا1بررسی کرده است .بر اساس اين
گزارش پتانسیل با هد کم موجود در کانالهای کشاورزی در ايالت کالیفرنیا
حدود  255مگاوات تخمین زده شده است.
سدهای کوچکی که برای هدفهای ديگری به جز تولید انرژی الکتريکی
احداث شدهاند نیز میتواند يکی از پتانسیلهای انرژی برقابی با هد کم به
شمار آيد .در کشور آمريکا حدود  42هزار سد با ارتفاع کمتر از  ٨متر وجود
دارد که تنها  %3از اين سدها به منظور تولید انرژی الکتريکی ساخته شدهاند
[ .]٨هدف اصلی احداث اين سدها تأمین آب کشاورزی ،جلوگیری از سیل،
مهار آتشسوزی و استفادههای تفريحی و ورزشهای آبی بوده است .بنابراين
اين سدها نیز میتواند در تولید انرژی برقابی با اختالف ارتفاع کم در کشور
آمريکا مورد استفاده قرار گیرند.
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توان تولیدی يک نیروگاه آبی از رابطه ()1
به دست میآيد که در اين رابطه توان تولیدی ،بازده کلی نیروگاه،
2

Mississippi River
Oregon
Braddock
5
Pennsylvania
3
4

California

1

4٨
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اختالف ارتفاع آب در دو سمت توربین و دبی آب عبوری از توربین
میباشد .طبق رابطه  1در يک نیروگاه آبی برای تولید توان ثابت ،با کم شدن
اختالف ارتفاع آب ،دبی عبوری بايد افزايش يابد .بنابراين برای تولید انرژی
الکتريکی قابل توجه در نیروگاههای آبی با هد کم  ،دبی آب عبوری از توربین
بايد زياد باشد .اين امر باعث افزايش هزينه ساخت نیروگاهها آبی با هد کم
نسبت به نیروگاههای آبی متداول در واحد توان تولیدی میشود .در جدول 5
تخمین هزينه اولیه چند پتانسیل برقابی در کشور آمريکا با يکديگر مقايسه
شده است.

کشور کانادا يکی از بزرگترين تولید کنندههای انرژی برقابی در جهان با
ظرفیت نصب شده بیش از ٧2 GWمیباشد .بر اساس آمار سال 2006
ظرفیت نیروگاههای آبی کوچک در کشور کانادا حدود  3500 MWمیباشد
که حدود  560 MWآن را نیروگاههای آبی با اختالف ارتفاع کم (کمتر از 15
متر) تشکیل میدهد ] .[14جدول  6تعداد سايتها و ظرفیت نیروگاههای آبی
کوچک و با هد کم بهرهبرداری شده در کشور کانادا را در سال  2006نشان
میدهد.

جدول  :5تخمین هزينه اولیه چند نیروگاه آبی با هدهای مختلف در اياالت کالیفرنیا

جدول  :6ظرفیت نیروگاههای برقابی کوچک و با اختالف ارتفاع کم بهرهبرداری شده

در سال 2004

کشور کانادا در سال 2006

][٧

اختالف
ريزش آب

هد ()m

دبی ()m3/s

توان تولیدی
()kW

هزينه اولیه
(/kWدالر)

خیلی کم

2/1

٨/1

101

٨،5٧4

5/٧

22/٨

1002

2،09٨

9/٧

14/1

106٨

1،309

13/4

9/4

1003

1،092

22

٧/1

1066

1،124

30/4

4/5

1004

999

کم

متوسط
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نوع نیروگاه آبی

تعداد سايتهای
بهرهبرداری شده

ظرفیت سايتهای
بهرهبرداری شده ()MW

برقابی کوچک

359

3422

برقابی با اختالف ارتفاع کم

99

560

به طور کلی در بیشتر سايتهای برقابی بزرگ کشور کانادا ،نیروگاه آبی
احداث شده است و يا در حال ساخت میباشد .همچنین از بسیاری از
پتانسیلهای برقابی کوچک که در نزديکی شهرها و بارهای محلی بودهاند نیز
بهرهبرداری شده است .از ساير پتانسیلهای برقابی کوچک به علت توان
تولیدی کم ،فصلی بودن توان تولیدی ،هزينه اولیه بیشتر ،دور بودن از شبکه
سراسری و مصرفکنندگان نهايی تاکنون بهرهبرداری نشده است .در کشور
کانادا در سالهای اخیر علی رغم همه مشکالت ذکر شده ،به علت کم بودن
اثرات زيست محیطی ،تولید انرژی الکتريکی به صورت پراکنده و نقش مهم
در توسعه مناطق دور افتاده اينگونه پتانسیلهای برقابی میکرو مورد توجه
قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش منتشر شده توسط سازمان منابع طبیعی کانادا و با
مطالعه پتانسیلسنجیهای انجام گرفته ،حدود  2300سايت برقابی با اختالف
ارتفاع کم (کمتر از  15متر) با ظرفیت تئوری  5 GWدر کشور کانادا شناسايی
شده است .با بررسیهای انجام شده ،حدود  1/3 GWاز اين پتانسیلهای
تئوری برای احداث نیروگاههای آبی با هد کم مناسب تشخیص داده شده
است .همچنین در کشور کانادا حدود  100،000سد با ارتفاع کم با کاربری
کنترل و تأمین آب ،جلوگیری از سیل و  ...موجود است که میتوان از اين
سدها به منظور احداث نیروگاههای آبی با هد کم استفاده کرد [.]14

 -3انرژي برقابي در كشور كانادا
کشور کانادا با مساحت نزديک به ده میلیون کیلومتر مربع و جمعیتی در
حدود  35میلیون نفر در سال  2013دومین کشور پهناور جهان و پنجمین
کشور در تولید انرژی است .کانادا يکی از کشورهای جهان است که بخش
اعظم انرژی الکتريکی خود را از طريق انرژی برقابی تأمین میکند .در واقع
کشور کانادا دومین کشور تولید کننده انرژی برقابی در جهان بعد از چین
میباشد  .بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت کانادا ،اين کشور در سال
 2013میالدی با تولید  3٨٨ TWhحدود  %63از برق تولیدی را از طريق
نیروگاههای آبی تأمین کرده است [ .]13در نمودار  2سهم ساير منابع در
تولید انرژی الکتريکی کشور کانادا آورده شده است.

 -3-2آنالیز اقتصادي نیروگاههاي آبي با هد كم در كشور كانادا

هزينه اولیه يک نیروگاه آبی به طور کلی به وضعیت جغرافیايی منطقه،
شرايط هیدرولیکی سايت ،فاصله تا شبکه سراسری و  ....بستگی دارد .با توجه
به باالتر بودن هزينه ساخت نیروگاههای آبی با هد کم آنالیز اقتصادی اينگونه
طرحها اهمیت بیشتری دارد .هزينه اولیه يک نیروگاه آبی شامل هزينههای
عمرانی ،هزينه تجهیزات الکترومکانیکی ،هزينه اتصال به شبکه سراسری و
هزينههای مهندسی و اجرا میباشد .همان طور که پیشتر به آن اشاره شد،
هزينه احداث نیروگاههای آبی با کم شدن اختالف ارتفاع ريزش آب افزايش
میيابد .به عنوان مثال هزينه طراحی و ساخت توربین کاپالن با هد  6متر
حدود  %٨4بیشتر از هزينه توربین کاپالن با همان توان و هد  30متر میباشد
[ .]15يکی از راههای کم کردن هزينه اولیه ساخت نیروگاههای آبی با هد کم،

نمودار  :2سهم منابع مختلف در تولید انرژی الکتريکی کشور کانادا در سال
2013
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احداث آنها در سدها ،کانالها و زير ساختهای موجود است .در جدول ٧
سهم هريک از بخشها در هزينه اولیه ساخت نیروگاههای آبی با هد کم در
کشور کانادا با يکديگر مقايسه شده است .با توجه به اينکه هزينه اولیه ساخت
نیروگاه آبی وابستگی زيادی به شرايط سايت دارد ،اعداد ذکر شده در اين
جدول تنها جهت مقايسه بیان شدهاند .همان طور که در جدول  ٧ديده
میشود ،اکثر هزينه اولیه نیروگاه در صورت نداشتن زير ساخت اولیه صرف
هزينههای عمرانی طرح میشود و اين در حالی است که در صورت وجود
داشتن سد يا کانال با کمتر شدن سهم هزينههای عمرانی ،هزينه کلی طرح
کاهش میيابد.
جدول  :7سهم بخشهای مختلف هزينه اولیه ساخت نیروگاههای آبی با هد کم

به طور کلی در نیروگاههای آبی با اختالف ريزش کم آب با کم شدن هد،
هزينه ساخت نیروگاه افزايش میيابد .بنابراين هزينه اولیه در واحد توان
تولیدی اينگونه نیروگاهها از نیروگاههای آبی متداول بیشتر میباشد .يکی از
راههای کم کردن هزينه اولیه ساخت نیروگاه ،احداث آن در زير ساختهای
موجود مانند کانالها و سدها میباشد که با کم شدن هزينه عمرانی پروژه،
هزينه کلی ساخت نیروگاه کاهش میيابد .در کشور کانادا هزينه اولیه در
واحد توان تولیدی اينگونه نیروگاهها بیشتر از ساير انرژیهای تجديدپذير
تخمین زده میشود .به عنوان مثال در اين کشور هزينه اولیه در واحد توان
تولیدی ساخت نیروگاه آبی میکرو با هد کم و با توان  0 -5 MWو بدون
داشتن سد حدود دو برابر بیشتر از نیروگاه حرارتی خورشیدی با توان 100
مگاوات تخمین زده شده است .اما با توجه به عمر مفید باالی  50سال،
راندمان باالتر و ضريب ظرفیت بیشتر نیروگاههای برقابی با هد کم ،هزينه
تمام شده در واحد کل انرژی الکتريکی تولیدی اينگونه نیروگاهها از برخی از
انرژیهای تجديدپذير مانند فتوولتائیک ،زيست توده و نیروگاه حرارتی
خورشیدی در کشور کانادا کمتر تخمین زده میشود.
با توجه به اختالف کم هزينه تمام شده در واحد کل انرژی الکتريکی
تولیدی نیروگاههای برقابی با هد کم در مقايسه با ساير انرژیهای تجديدپذير
و نقش مهم اينگونه نیروگاهها در تولید برق به صورت پراکنده ،لزوم
برنامهريزی جهت شناسايی و بهرهبرداری از اينگونه پتانسیلهای برقابی
میکرو در بسیاری از کشورهای جهان احساس میشود.
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نوع نیروگاه

هزينههای
عمرانی

هزينههای
تجهیزات
الکترومکانیکی

هزينه انتقال و
اتصال به
شبکه
سراسری

هزينههای
مهندسی و
اجرا

بدون زير
ساخت اولیه

45%

35%

٨%

12%

با داشتن سد
يا کانال

25%

53%

12%

10%

هزينه اولیه يک نیروگاه آبی با هد کم در واحد توان تولیدی بیشتر از
نیروگاههای برقابی متداول میباشد .اما با توجه به عمر مفید بیشتر ،هزينه
تمام شده به کل برق تولیدی در زمان عمر مفید نیروگاه نسبت به ساير
نیروگاههای تجديدپذير قابل مقايسه میشود .در جدول  ٨هزينه اولیه ،هزينه
تعمیر و نگهداری و همچنین هزينه تمام شده در واحد کل برق تولیدی در
طول عمر مفید نیروگاههای تجديدپذير در کشور کانادا با يکديگر مقايسه
شده است.
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 -4جمع بندي و نتیجهگیري
با توجه به لزوم استفاده از انرژیهای تجديدپذير و نقش مهم انرژی برقابی با
هد کم در تولید برق به صورت پراکنده ،در کشورهای زيادی در اين زمینه
سرمايهگذاری شده است .به عنوان مثال کشور آمريکا از سال  2000میالدی
برنامهريزی جهت بهرهبرداری از اينگونه پتانسیلهای برقابی را آغاز کرده
است .با توجه به پتانسیل تئوری  6٧گیگاواتی کشور آمريکا در اين حوزه،
وزارت انرژی اين کشور در نظر دارد تا پايان سال  2030میالدی از بیش از
 30 GWپتانسیل برقابی میکرو با اختالف ريزش کم آب بهرهبرداری کند.
برای اين منظور کشور آمريکا در سالهای  200٨ – 2014میالدی بیش از
 ٨/5میلیون دالر در زمینه تحقیق و توسعه نیروگاههای آبی با هد کم
سرمايهگذاری کرده است .اين میزان بودجه که در قالب پروژههای مختلف
سرمايهگذاری شده است ،حدود  %14از کل بودجه تحقیق و توسعه انرژی
برقابی در کشور آمريکا را تشکیل میدهد .کشور آمريکا برای گسترش بیشتر
اينگونه نیروگاهها و سرمايهگذاری بخش خصوصی در اين زمینه سیاستهای
تشويقی مختلفی در نظر گرفته است .معافیتهای مالیاتی ،تأمین بخشی از
هزينه اولیه و پرداخت وامهای معاف از مالیات بخشی از اين سیاستهای
تشويقی در اين کشور است.
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جدول  :8مقايسه هزينههای نیروگاههای تجديدپذير در کشور کانادا []14

نوع نیروگاه تجديدپذير

توان تولیدی
()MW

هزينه اولیه
(/kWدالر)

هزينه تعمیر و
نگهداری
متغیر
(/MWhدالر(

هزينه تعمیر و
نگهداری ثابت
(/kWدالر(

عمر مفید
(سال)

ضريب
ظرفیت
((%

هزينه تمام شده در
واحد کل انرژی
اکتريکی تولیدی
(/kWhدالر)

زيست توده

٨0

2،044

3/2

54/9

20

٨5

0/1٧5٧

زمین گرمايی

50

2،056

0

169/4

20

٨5

0/0509

باد

50

2،500

0

31/2

20

30

0/10٨٨

نیروگاه حرارتی خورشیدی

100

3،444

0

5٨/4

20

30

0/155٧

فتوولتائیک

5

٧،000

0

12

20

13

0/6366

برقابی کوچک

10

3،٧50

5

٧5

50

60

0/0٧٧6

برقابی با هد کم (بدون داشتن
سد)

0–5

٧،000

5

140

50

60

0/1405

برقابی با هد کم (با داشتن سد يا
کانال)

0–5

4،500

5

90

50

60

0/0921
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