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چکیده
امروزه در صنعت برق طراحي و بهرهبرداري بهينه و مؤثر اقتصادي همواره موردنظر بوده و در توسعه و بهرهبرداري
از صنعت برق ،توزيع اقتصادي بار بين نيروگاههاي سوخت فسيلي و حداقل كردن هزينه بهرهبرداري از اهداف اصلي
به شمار ميآيند .يكي از مسائل مورد توجه در توزيع اقتصادي بار ،هماهنگي بين نيروگاهها است .نيروگاههاي تلمبه-
ذخيرهاي از انواع نيروگاههاي برقآبي هستند كه با عملكرد موتوري ،انتقال انرژي را از ساعتهاي كممصرف به
ساعتهاي پرمصرف انجام ميدهند كه در نتيجه آن مازاد نيروي برق توليدي و غيرقابلمصرف شبكه در ساعات
غير پيک به انرژي پتانسيل تبديل ميگردد.
اين تحقيق احداث نيروگاه تلمبه ذخيرهاي در كنار سد مخزني پيرتقي را از لحاظ اقتصادي با استفاده از معيارهاي
اقتصاد مهندسي در سال  3131بررسي كرده است .براي اين منظور از چهار سناريوي؛ حجم مخزن  1 ،2 ،3/5و 4
ميليون مترمكعب استفادهشده است .نتايج تحقيق بهترين حالت را در حجم مخزني  1ميليون مكعب برآورد كرده
است .مقادير ارزش خالص فعلي كل طرح در گزينههاي مختلف بين حداقل  2232ميليارد ريال در گزينه 3/5
ميليون مترمكعب تا حداكثر  1253ميليارد ريال در گزينه  1ميليون مترمكعب تغيير نموده است .مقدار اين شاخص
معيار مناسبي براي انتخاب گزينه برتر از بين گزينههاي اقتصادي ميباشد.
بررسي نتايج تحليل حساسيت پارامترهاي اقتصادي نسبت به تغييرات نرخ بهره نيز نشان ميدهد كه با افزايش
نرخ بهره گرچه پارامترهاي اقتصادي كاهش مييابد اما همچنان حجم مخزن  1ميليون مترمكعب داراي توجيه
اقتصادي است .بررسي نتايج تحليل حساسيت پارامترهاي اقتصادي تغييرات هزينه آالينده محيطزيست نيز نشان
ميدهد كه حذف هزينه آاليندههاي محيطزيست و يا افزايش آنها تا  53و  333درصد نيز در هر يک از ساختگاهها
تأثير قابلتوجهي بر شاخصهاي اقتصادي آنها ندارد.

کلیدواژهها :نيروگاه تلمبهاي-ذخيرهاي ،نيروگاه برقآبي ،ارزيابي اقتصادي ،سد
طبقهبندی L94 ,Q42 :JEL
 .9دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
 .2دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد
(*نویسنده مسئول)
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200مقدمه
.1
توسعه صنعت برق به عنوان یك عامل زیربنایی در پیشرفت اقتصادی کشور از ویژگیهای خاصی
برخوردار است که آن را از سایر خدمات زیربنایی مجزا مینماید .صنعت برق بهطور جداناپذیری از نظر
مقدار تولید به مصرفکنندگان خود وابسته بوده و به روشهای عمومی قابل ذخیرهسازی نیست
همچنین مقدار مصرف دارای تغییرات وسیع شبانهروزی ،هفتگی و فصلی میباشد.
نیروگاههای تلمبه-ذخیرهای به عنوان یکی از مناسبتترین انتخابها جهت تنظیم بار شبکه برق
به کار میروند .انتقال انرژی از ساعتهای کممصرف به ساعتهای پرمصرف با استفاده از نیروگاههای
تلمبه -ذخیرهای با تلمبه کردن آب از یك مخزن تحتانی به مخزن فوقانی انجام میشود که در نتیجه
آن مازاد نیروی برق تولیدی و غیرقابلمصرف شبکه در ساعات غیر پیك به انرژی پتانسیل تبدیل
می گردد (به صورت ذخیره آب در یك مخزن در ارتفاع باالتر) .در ساعاتی که نیاز به مصرف بیش از
ظرفیت تولید میباشد آب ذخیرهشده در مخزن باالیی توربین نیروگاه تلمبه -ذخیرهای را مانند
نیروگاههای برقآبی معمولی به گردش درآورده و تولید برق مینماید .با این کار در حقیقت آب
ذخیرهشده از حالت انرژی پتانسیل به انرژی الکتریکی تبدیل میگردد (اصالنی و همکاران.)9832 ،
برق موردنیاز جهت تلمبه در این نیروگاه توسط نیروگاههای بار پایه تأمین میگردد ،بنابراین میتوان
گفت که نیروگاه تلمبه  -ذخیرهای نیروگاهی است که برق پایه تولیدشده مازاد ،در نیروگاههای پایه را
ذخیره و به برق پیك تبدیل میکند؛ لذا در ساعاتی از شبانهروز که ظرفیت نیروگاههای پایه از بار پایه
روزانه بیشتر است ،برق پایه را میتوان توسط این نیروگاه ذخیره نموده و به برق پیك تبدیل کرد.
امروزه در صنعت برق طراحی و بهرهبرداری بهینه و مؤثر اقتصادی همواره موردنظر بوده و در توسعه
و بهرهبرداریاز صنعت برق ،توزیع اقتصادی بار بین نیروگاههای سوخت فسیلی و حداقل کردن هزینه
بهرهبرداری ،حداقل کردن آلودگی و حتیالمقدور حفظ منابع سوختی از اهداف اصلی به شمار میآیند.
که یکی از مسائل موردتوجه در توزیع اقتصادی بار ،هماهنگی بین نیروگاههای حرارتی ،آبی و
نیروگاههای آبی تلمبه -ذخیرهای است (موحد.)9831 ،
در راستای مدیریت انرژی ،سیستم تلمبه -ذخیره با وجود هزینههای سرمایهگذاری باال میتواند
اقتصادی باشد ،زیرا این نیروگاهها نسبت به نیروگاههای گازی تـولید برق پیك که به هزینههای
سرمایهای باال نیاز داشته و سوختهای فسیلی گرانقیمتی نیز مصرف میکنند هزینه کمتری داشته و
به کنترل فرکانس شبکه برق کمك کرده و زمینه تولید برق پیك را فراهم میآورند .به عبارتی
بزرگترین مزیت سیستمهای آبی حذف هزینه سوخت است .همچنین این نیروگاهها نسبت به
نیروگاههای حرارتی با سوخت فسیلی دارای عمر طوالنیتری میباشند ،از طرف دیگر نیروگاههای
حرارتی ،خیلی کم قادر به پاسخگویی به تغییرات ناگهانی بار الکتریکی که عامل ناپایداری ولتاژ و

فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران

سال پنجم  -شماره  -32بهار 3135

201

فرکانس است ،میباشند؛ اما نیروگاههای تلمبه ذخیرهای به مانند دیگر نیروگاههای برقآبی میتوانند
در زمان کوتاهی به تغییرات بار پاسخ دهند.
رودخانه قزلاوزن با طول حدود  156کیلومتر با جهت جریان کلی غربی -شرقی و با مساحت حوضه
آبریز حدود  21566کیلومترمربع به عنوان دومین حوضه آبریز کشور محسوب میشود .با توجه به آورد
قابلتوجه این رودخانه ،طرحهای متعدد آبی از قبیل سدهای مخزنی ،طرحهای نیروگاهی برقآبی و
سدهای انحرافی بر روی رودخانه در حال بهرهبرداری ،در دست اجرا و یا در حال مطالعه است .در این
تحقیق با استفاده از معیارهای اقتصاد مهندسی و ارزیابی طرحها ،احداث نیروگاه تلمبه ذخیرهای در کنار
سد مخزنی پیرتقی ارزیابیشده است.
ساختار مقاله بدینگونه است که بعد از مقدمه ،مروری بر کارهای انجامشده در بخش  ،2دسترسی
به محل ساختگاه نیروگاه پیرتقی در بخش  ،8روش تحقیق در بخش  ،2پیشبینی هزینهها و منافع
طرح در بخش  ،5یافتههای تحقیق در بخش  1و در انتها در بخش  ،7نتیجهگیری بیانشده است.
 .2مروری بر کارهای انجامشده
مسـئله عملکرد نیروگاههای تلمبهای ذخیرهای با توجه به اهداف مختلف سـاخت آنها ،به شکلهای
مختلف موردتوجه و بررسی قرارگرفته است .هادجی پاسچالیس و همکارانش )2661(9در مطالعه خود
بدین نتیجه رسـیده است که در روند مطالعات استفاده از نیروگاههای تلمبه -ذخیرهای ابتدا بررسیها
در خصـو عملکرد بهینه این نیروگاهها با هدف یکنواخت کردن منحنی بار و کاهش پیك مصرف
بوده است .اینگرام  )2661(2نیز معتقد است با توسعه بازار برق و ورود نیروگاههای تلمبه -ذخیرهای به
این عرصه ،کسب حداکثر سود و همچنین عملکرد نیروگاهها برای رسیدن به حداکثر سود مورد توجه
قرار گرفته اســـت .گارســـیا و همکاران )2663(8نیز بیان میکنند که امروزه نیاز به طرحهای تلمبه-
ذخیرهای بـهعنوان کمـك و جبرانگر عـدم قطعیتهای تولید انرژی از منابع نو در جهان مورد توجه
قرار گرفته اســت .آکســویا و همکاران )2692(2و رواوی و همکارانش )2692(5در مطالعات خود بدین
نتیجه رسیدند که با ورود انرژیهای نو و تجدیدپذیر در دهه اخیر ،نحوه تعیین ظرفیت نیروگاه تلمبه-
ذخیرهای مورد نیاز با توجه به شـرایط عدم قطعیت انرژیهای نو به خصو انرژی بادی مورد توجه
قرار گرفتـه اسـ ـت .در مطالعه نواک )2665(1ترکیب برنامهریزی ورود و خروج نیروگاهها با در نظر

1. Hadjipaschalis et al.
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گرفتن تصــمیمگیریهای مالی ارائه گردیده اســت و در مطالعه گولمر و همکاران )2699(9مدلی برای
تعیین استراتژی بهینه با توجه به عدم قطعیت موجود برای یك نیروگاه برقآبی ارائه شده است.
اصـالنی و همکاران ( )9832در مطالعه خود به بررسی اثرات احداث نیروگاههای تلمبه -ذخیرهای
در بهبود عملکرد ســیســتم تولید برق کشــور پرداختند .این محققان با اشــاره به اینکه بهکارگیری
نیروگاههای تلمبه -ذخیرهای موجب اصـالح منحنی تداوم بار و بهبود عملکرد سیستم تولید میگردد،
فواید متعددی برای عملکرد شبکه برق ،خدمات جنبی ،زیستمحیطی و اقتصادی برشمردهاند .محسن
موحد ( )9831در مطالعه خود با عنوان ارزیابی اقتصـادی نیروگاه تلمبه -ذخیرهای سـد سـیاهبیشه ،بر
اسـا مشـخصات فنی نیروگاه در شرایط پمپاژ آب و تولید برق ،با مقایسه مؤلفههای مختلف هزینه
(سرمایهگذاری ،بهرهبرداری و خاموشی) مناسبترین سال جهت ورود به مدار نیروگاه را تعیین کرده و
عملکرد نیروگاه تلمبه -ذخیرهای در مورد سـد سـیاه بیشـه را  77/1درصد اعالم کرده است .نوشاد و
همکاران ( )9816امکانسنجی احداث نیروگاه تلمبه -ذخیرهای و آبی کوچك بهطور همزمان با هدف
تأ مین قابلیت اعتماد برای شـبکه سراسری برق ایران از سال  2699تا  2629را انجام دادهاند .آنها در
مطالعه خود دو ســناریوی وجود و عدم وجود نیروگاههای تلمبه -ذخیرهای و آبی کوچك را بررســی
کرده و بهترین حالت یکنواختی بار را در حالت وجود هر دو نیروگاه بیان کردهاند .شریعتزاده ()9812
به بررسـی بهینهسازی بهرهبرداری از نیروگاه تلمبه -ذخیرهای سیاه بیشه به کمك روش برنامهریزی
پویای تصـادفی پرداخته اسـت .این محقق عملکرد مالی نیروگاه را در فصـول تابسـتان و زمستان به
دلیل تبعیت از رفتار ب ار بررســی کرده و به این نتیجه رســیده اســت که در برخی از ایام ســال ،این
عملکرد منفی اســت .همچنین تأ ثیر عملکرد نیروگاه بر روی منحنی پیك شــبکه در شــرایط مختلف
ارائهشده است.

 .3دسترسی به محل ساختگاه
دسترسی به سایت نیروگاه پیرتقی از دو مسیر کلی امکانپذیر است .مسیر اول اتوبان زنجان -میانه که
پس از طی  76کیلومتر از زنجان به طرف شهر کاغذکنان (آفکند) و سپس از مسیر جاده گنگاه-
سرخآباد تا محل محور سد در مجاور تونل  766متری است .دسترسی به موقعیت مخزن باال و نیروگاه
تلمبه ذخیرهای آن نیز از همان مسیر جاده مذکور به روستای مشکول و یا از مسیر جاده فیروزآباد به
همان روستا امکانپذیر است.
مسیر دوم از شهر اردبیل به طرف شهر هشتجین از مسیر جاده گنجگاه -سرخآباد و یا جاده فیروزآباد
است .در شکل ( )9موقعیت طرح و نحوه دسترسی به ساختگاه نشان داده شده است.
1 . Golmer et al.
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موقعیت
طرح

شکل  :1پالن موقعیت ساختگاه سد و نیروگاه پیرتقی

 .4روش تحقیق
ارزیابی اقتصادی پروژهها معموالً با محاسبه هزینههای اجرای پروژه و درآمدهای حاصله از آن و به
دست آوردن شاخصهای اقتصادی شامل مقدار نسبت درآمد به هزینه ) ،(B/Cارزش خالص فعلی
) ،(NPVبهای هر مترمکعب آب کنترل و تنظیمشده و یا هر کیلووات ساعت برق تولیدی و نرخ
بازگشت سرمایه انجام میگیرد .بدیهی است که در هر پروژه ،با توجه به اهداف طرح یك یا چند
شاخص اقتصادی معیار انتخاب گزینه برتر و ارزیابی اقتصادی طرح قرار میگیرند.
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204اجرای هر پروژه دارای دو نوع تأثیر در حوزه نفوذ خود میباشد که میتوان آن را به منافع قابلتبدیل
به درآمد ریالی یا درآمد ملمو و منافع غیرملمو تقسیمبندی نمود .محاسبات اقتصادی و تبدیل
درآمد و هزینههای طرح به نرخ ارزش فعلی برای مقایسه و بهدست آوردن شاخصهای اقتصادی از
روابط و مبانی ذیل انجامشده است .انتقال هزینهها و درآمدها از حال به آینده با استفاده از معادله زیر
صورت گرفته است:
()9

FVF = (1+i) n

که در آن:
 :FVFضریب تبدیل ارزش در سال  nام به ارزش فعلی
 :iنرخ تنزیل یا بهره
 :nفاصله سال مربوطه تا سال مبنا میباشند.
انتقال و تبدیل هزینهها یا درآمدها از آینده به حال با استفاده از معادله زیر انجامیافته است:
()2

1
𝑛)𝑖 (1 +

= 𝐹𝑉𝑃

که در آن:
 :PVFنرخ تبدیل ارزش آینده سال nام به سال مبنا
 :iنرخ تنزیل
 :nفاصله هزینهها و درآمدها از سال مبنا میباشند.
جهت محاسبه ارزش حال درآمدها یا هزینههای ساالنه یکسان از معادله زیر استفادهشده است:
()8

(1  i ) n  1
i (1  i ) n

CRF 

که در آن:
 :CRFضریب تبدیل هزینه یا درآمد یکسان در  nسال به ارزش حال
 :iنرخ بهره یا تنزیل
 :nتعداد سالها
به استثنای نرخ بازده داخلی ،سایر شاخصهای ارزیابی اقتصادی تابعی از نرخ تنزیل هستند .با توجه
به شرایط جاری اقتصادی کشور در این محاسبات ،نرخ تورم منظور نشده و از تأثیر تورم بر هزینهها و
درآمدهای پروژه در آینده صرفنظر شده است .در این مطالعات نرخ تنزیل پایه  3درصد در نظر
گرفتهشده است .در ارزیابی پروژههای ملی و از دیدگاه اقتصاد کالن نرخ بهره  7درصد نیز میتواند
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قابلقبول میباشد .به هر حال در ارزیابی شاخصهای اقتصادی عالوه بر نرخ  3درصد ،شاخصهای
اقتصادی با نرخهای تنزیل  96 ،1و  92درصد نیز محاسبه و ارائهشده است.
در مطالعات سد و نیروگاه پیرتقی ،مطالعات سد پایین و نیروگاه برق آبی آن بهطور مستقل مورد
ارزیابی اقتصادی قرارگرفته و موقعیت و مشخصات آن بهینهیابی شده است .در این تحقیق با فرض
احداث سد پایین ،ساختگاه مجاور روستای مشکول جهت احداث سیستم نیروگاههای تلمبه ذخیرهای
انتخاب و با استفاده از تکنیكهای اقتصاد مهندسی شاخصهای اقتصادی آن محاسبه و ارزیابی
اقتصادی طرح نیروگاه تلمبه ذخیرهای پیرتقی انجام شده است.
در این ارزیابی هزینههای سرمایهای و بهرهبرداری و نگهداری ناشی از اجرای طرح تلمبه ذخیرهای
محاسبهشده است .درآمدهای ناشی از طرح نیز معادل هزینههای نیروگاه گازی معادل منظور شده
است .در گام بعدی بر اسا روش اقتصاد مهندسی و محاسبه ارزش فعلی هزینههای سرمایهای و
بهرهبرداری و نگهداری و درآمدهای حاصله (هزینه نیروگاه گازی معادل برق تولیدی) شاخصهای
اقتصادی طرح شامل مقدار نسبت درآمد به هزینه ) ،(B/Cارزش خالص فعلی ) ،(NPVهزینه و درآمد
هر کیلووات برق تولیدی و نرخ بازده داخلی بهدست آمدهاند.
شاخصهای مورداستفاده در این ارزیابی که با روشها تنزیلی محاسبهشدهاند ،عبارتاند از :هزینه
تمامشده هر کیلووات برق تولیدی ،نسبت فایده به هزینه ) ،(B/Cارزش خالص فعلی ) ،(NPVنرخ
بازده داخلی ).(IRR
در این تحلیل سال مبنای هزینهها و درآمدهای طرح سهماهه چهارم سال  9818میباشد که به
عنوان سال مبنای مطالعات اقتصادی منظور شده است .دوره بررسی اقتصادی شامل پنجاه سال
بهرهبرداری از طرح در نظر گرفتهشده است.
 .5شناسایی هزینهها و منافع حاصل از طرح
 .1-5هزینههای طرح
اجزاء اصلی در برآورد هزینههای اجرایی طرح نیروگاههای تلمبه -ذخیرهای پیرتقی به شرح ذیل در
نظر گرفته شدهاند:
 -9سد و تأسیسات مخزن باال -2 ،مسیر انتقال و ساختمان نیروگاه -8 ،تهیه و نصب تجهیزات
مکانیکال ،الکتریکال و ابزار دقیق نیروگاه و پنستاک و  -2خسارتهای طرح.
 .1-1-5هزینههای ساختمانی
هزینههای ساختمانی در هر ساختگاه بر حسب احجام اجرایی تعیینشده هر یك از اجزاء و تعیین قیمت
واحد بر حسب آیتمهای کلی صورت گرفته است .تعیین قیمت واحد با توجه به نوع کار ،مصالح مصرفی،
هزینه تأمین و حمل آنها بررسی و سایر شرایط تأثیرگذار بر هزینه بر اسا ریز آیتمهای فهرست
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بهای سال  9818انجامشده است .سپس هزینههای تجهیز کارگاه  9/95و کارهای پیشبینینشده
 9/25و هزینه مشاور و کارفرما ( )9/96در تمام ساختگاهها محاسبهشده است.
آیتمهای کلی ضروری جهت برآورد هزینههای ساختمانی هر بخش به تفکیك اجزاء طرح به شرح
زیر تعیینشده است.

الف -سد و تأسیسات مخزن پایین

چون نیروگاه تلمبه ذخیرهای بهعنوان یك نیروگاه تك مخزنی تلقی میگردد ،هزینه سد و تأسیسات
نیروگاه پیرتقی (مخزن پایین) جزء هزینههای طرح لحاظ نمیگردد.
ب-سد و تأسیسات مخزن باال

اجزاء اصلی مخزن باال شامل سد ،سنگبرداری مخزن و عنصر آببند جدار مخزن میباشند که برآورد
هزینههای هر بخش با توجه به حجم مخزن نهایی انجامشده است.
ج -تیپهای بدنه سد در مخازن باال

با توجه به اینکه بخشی از جدار مخزن باال نیاز به احداث سد خواهد داشت ،لذا به تناسب مصالح در
دستر و شرایط ساختگاه محل سد باال تیپ محتمل پیشنهاد و موردبررسی قرار گرفته است.
د -سنگبرداری مخزن باال

بخش عمدهای از مخزن باال بهصورت سنگبرداری کامل احداث میگردد .بر این اسا در برآورد
احجام مخزن باال ،عملیات سنگبرداری که شامل سنگبرداری در زمینهای سنگی بدون مواد منفجره،
با مصرف مواد منفجره ،حمل مصالح سنگی و هزینه ایجاد شکاف در زمینهای سنگی به روش پیش
شکافتن در برآورد هزینههای سنگبرداری مخازن باال در نظر گرفتهشده است .شیب سنگبرداری
دیوار و جدارها با توجه به پیشبینی عنصر آببندی ،با توجه به نتایج مطالعات زمینشناسی مهندسی
ساختگاه تعیینشده است.
ذ -آببندی مخزن باال

در طرحهای نیروگاهی تلمبه -ذخیرهای ،حفظ آب در گردش بین مخازن تأثیر مستقیم بر عملکرد
نیروگاه تلمبه -ذخیرهای خواهد داشت و لذا با توجه به حجم محدود مخزن باال ،کنترل نشت و آبگذری
حائز اهمیت خواهد بود .روشهای نسبتاً متنوعی برای آببندی مخازن باال وجود دارد .ایده عمومی آن
است مصالحی که بدین منظور به کار میروند باید در برابر اثرات پر و خالی شدن روزانه مخزن مقاوم
بوده و شرایط جوی حاکم بر مخازن باال که عموماً در ارتفاع باال هستند بر حفظ کارایی عنصر آببند
تأثیر کمی داشته باشد.
در برآورد هزینههای آببندی مخازن باال بر حسب نیاز کارهای پایدارسازی و نگهداری سطوح
ترانشهها ،قالببندی و اجرای بتن و بتنپاشی ،تهیه و اجرای بتن آسفالتی ،تهیه و نصب ژئوممبران و
همچنین تهیه مصالح از منابع قرضه منظور شده است.

فصلنامه علمي -پژوهشي مطالعات اقتصاديِ كاربردي ايران

سال پنجم  -شماره  -32بهار 3135

207

ر -راههای دسترسی و ساختمانهای بهرهبرداری

بهطورکلی به منظور دسترسی به بخشهای مختلف سد و تأسیسات وابسته در دوران ساخت و
بهرهبرداری ،احداث راه دسترسی ضروری است .برآورد هزینه راههای دسترسی اعم از راه دسترسی به
تاج سد ،راههای دسترسی به مخزن پایین و تونل نیروگاه با توجه به موقعیت سد پایین ،باال و تونل
نیروگاه انجامشده است .با توجه به وجود راههای دسترسی تنها هزینه بهسازی راه موجود در برآوردها
لحاظ شده است.
ساختمانهای بهرهبرداری مشتمل بر اتاق کنترل مرکزی سد ،اتاقك نگهبانی ،مهمانسرا ،اتاق دیزل
ژنراتور و انبار با متراژ تقریباً  766مترمربع پیشبینی شده است.
 .2-1-5مسیر انتقال و ساختمان نیروگاه

اجزای نیروگاه که مشتمل بر ساختمان نیروگاه نیز میباشد؛ بهطورمعمول به صورت زیرزمینی احداث
میشود .همچنین تجهیزات هیدرومکانیکال و الکترومکانیکال نیروگاه که بنا به نیازهای طرح به صورت
اختصاصی طراحی ،تهیه و نصب میگردد به صورت هزینه واحد هر کیلووات نصب به تناسب در
برآوردها لحاظ شده است .ازآنجاکه در این مطالعات  2حجم مخزن  8 ،2 ،9/5و  2میلیون مترمکعب
مورد بررسی برای انتخاب مخزن بهینه قرار گرفته است ،متناسب با ظرفیت نصب تولیدی برای مخزن
 9/5میلیون مترمکعب ،هزینه تجهیزات برای هر کیلووات انرژی تولیدی  856دالر ،برای مخزن 2
میلیون مترمکعب  266دالر ،برای مخزن  8میلیون مترمکعب  256دالر و برای مخزن  2میلیون
مترمکعب  556دالر در نظر گرفته شده است.
هزینههای ساختمانی نیروگاه شامل هزینههای تونل سراب ،تونل پایاب ،شافت قائم و مایل ،تونل
دسترسی به نیروگاه ،مغار نیروگاه و ترانسفورمر و ساختمان نیروگاه است.
با توجه به حداقل ابعاد الزم متناسب با ظرفیت نصب نیروگاه ابعاد هندسی مغار نیروگاه (طول،
عرض و ارتفاع) و ترانسفورمر و نیز هزینهها برآورد شده است.
 .3-1-5تهیه و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال

بهطور بهرهبرداری از طرح نیروگاههای تلمبه -ذخیرهای در هر یك از بخشهای مخزن باال ،نیروگاه
و مسیر انتقال نیاز به تجهیزات هیدرومکانیکال ،الکتریکال و ابزار دقیق ،تجهیزات مکانیکال و
الکتریکال نیروگاهی و همچنین بخش فوالدی مسیر انتقال میباشد که در برآورد هزینهها لحاظ شده
است .الزم به ذکر است که هزینههای فوق با توجه به نوع تأسیسات ،نوع نیروگاه و ظرفیت نصب و
قطر و طول مسیر انتقال تعیینشده است.
الف -هزینههای تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال و ابزار دقیق مخزن باال

این تجهیزات شامل تجهیزات کنترل از رأ و سرویس تأسیسات آبگیری از مخزن باال میباشد .در
این بخش هزینه تهیه و نصب ابزار دقیق جهت کنترل رفتار سدها و تأسیسات نیز در سطح مطالعات
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به208طور مستقل تعیینشده است .هزینه این بخش با توجه به تجربیات مشابه سایر طرحهای کشوری به
صورت درصدی از هزینههای ساختمانی طرح (بین  8تا  5درصد) تعیین و ارائهشده است.
ب -تجهیزات مکانیکال و الکتریکال نیروگاه

این تجهیزات شامل مجموعه تجهیزات الکتریکال ،مکانیکال ،کنترل و ابزار دقیق نیروگاه میباشد که
متناسب با ظرفیت نصبشده و مشابه سایر طرحهای کشوری تعیینشده است .هزینه پنستاک نیز با
توجه به هزینه تهیه مصالح ،ساخت و نصب به صورت قیمت واحد متر طول متناسب با قطر ،فشار کار
و شرایط تکیهگاهی برآورد شده است.
 .4-1-5خسارت طرح

با توجه به ساخت سد باال ،مخزن باال و نیروگاه ،خسارتی ناشی از احداث موارد اشارهشده به طرح
اعمال میشود که هزینههای آن در بخش خسارت مخزن در جدول هزینهها لحاظ شده است.
هزینههای خسارت طرح به تناسب ناحیه آب گرفته در مخزن باال به صورت مستقیم در موارد زیر
برآورد شده است:
 اراضی کشاورزی (باغی و زراعی) :که بر حسب قیمت واحد سطح به تناسب مرغوبیت و منطقه
مورد مطالعه بهصورت تملیکی تعیینشده است.
 اراضی منابع طبیعی :که به صورت هزینههای تملیکی در نظر گرفتهشده است.
 روستا :هزینه خسارت به ابنیه مسکونی و سایر تأسیسات روستایی به صورت تملیکی در برآوردها
لحاظ شده است.
 دکلهای برق و انتقال نیرو :هزینه این بخش با توجه به تعداد و ظرفیت انتقال خط به صورت
مسیر جایگزین در خسارت طرح لحاظ شده است.
 سایر تأسیسات مهم داخل مخزن :در این تأسیسات هزینه به صورت تملیکی در برآوردها تعیینشده
است.

جدول  :1خالصه هزینههای طرح نیروگاه تلمبه ذخیرهای (مخزن باال ،نیروگاه و مسیر انتقال)
سنگریزه ای باروکش پلیاتیلنی

نام ساختگاه

127/37
712/53
28/72

2
121/62
786/51
22/15

8
819/76
121/26
22/96

1852/766

2

223/22
577/12
29/51

8199/26

228/26
2/26
9722/91
3859/21

9/5

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیارد ریال

2882

911/36
9/56
9871/21
5212/11

میلیون مترمکعب

ساختمانی (با ضرایب)
ساختمانی (با ضرایب)
ساختمانی (با ضرایب)

9529/96

956/26
6/16
9628/29
8588/59

حجم مخزن
هزینه مخزن باال
هزینه نیروگاه و
مسیر انتقال
هزینههای جاده
دسترسی

میلیارد ریال
میلیارد ریال

923
6/76
327/12
2652/22

7

تجهیزات (هیدرومکانیکال
و ابزاردقیق)
تهیه و نصب تجهیزات نیروگاه

میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیارد ریال
میلیارد ریال

تجهیزات مکانیکال
والکتریکال

تهیه و نصب پنستاک
هزینه خسارت مخزن
هزینههای ساختمانی کل طرح *
هزینههای کل طرح

منبع :محاسبات تحقیق
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 .2-5منافع طرح

بهطورکلی در ارزیابی اقتصادی پروژههای ملی ،به جای درآمدهای مستقیم قابل استحصال ،درآمدهای
حاصله از دیدگاه اقتصاد ملی مدنظر قرار میگیرد .در این تحقیق ،منافع مستقیم احداث نیروگاه تلمبه
ذخیرهای به طریق زیر مورد مقایسه قرار میگیرد:
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210درآمدهای ناشی از احداث سد و نیروگاه تلمبه ذخیرهای ،با هزینه نیروگاه جایگزین که بتواند همان
میزان انرژی مطمئن را تولید کند ،سنجیده شده است .با توجه به اطالعات موجود و روشهای معمول
به منظور برآورد منافع اقتصادی نیروگاه تلمبه ذخیرهای ،هزینه احداث و بهرهبرداری از نیروگاه گازی
معادل استفادهشده است .بدین منظور کلیه هزینههای سرمایهای و بهرهبرداری و نگهداری نیروگاه
گازی که بتواند برق معادل نیروگاه تلمبه ذخیرهای را تولید کند محاسبه و بهعنوان درآمد نیروگاه
تلمبهذخیرهای منظور شده است.
در محاسبات هزینه نیروگاه گازی معادل از مبانی زیر استفاده شده است:
 نیروگاه گازی معادل در  %96دوره بهرهبرداری به خاطر از کار افتادگی تأسیسات کار نمیکند. ضریب کارکرد طرح معادل با  6/97در نظر گرفتهشده است ،بنابراین نیروگاه جایگزین طرح ،نیروگاهگازی بزرگ خواهد بود و هزینههای سرمایهای و بهرهبرداری و نگهداری نیروگاه گازی جایگزین
بهعنوان منافع این طرح منظور شدهاند.
 با توجه به پارامترهای در نظر گرفتهشده ،پارامترهای ظرفیت نصب ،انرژی تولیدی سالیانه ،کل هزینهسرمایهگذاری ،بهرهبرداری و نگهداری ساالنه (ثابت و متغیر) ،هزینه سوخت ساالنه و کل هزینههای
بهرهبرداری و نگهداری ساالنه برای نیروگاه جایگزین در هر گزینه محاسبهشده است.
در گام بعدی میزان انرژی تولیدی بر اسا مدل بهینهسازی ،با لحاظ ضریب کارکرد  6/97و درجه
اعتمادپذیری  15درصد محاسبهشده است.
 هزینههای سرمایهای نیروگاه برای هر کیلووات ظرفیت نصب بر اسا جدول  2و به نرخ پایه سال ،9818نرخ یورو  28226ریال و نرخ دالر  89326به صورت معادل ریالی محاسبهشده است (بانك
مرکزی.)9818 ،
جدول  :2پارامترهای اقتصادی در تحلیل نیروگاه گازی جایگزین
توضیحات

واحد

مقدار

پارامتر

نرخ متوسط 9818

ریال

28226

نرخ یورو

نرخ متوسط 9818

ریال

89326

نرخ دالر

 75درصد سوخت مصرفی

ریال

9636

گاز (مترمکعب)

 25درصد سوخت مصرفی

ریال

9576

گازوئیل (لیتر)

درصد

82/8

راندمان نیروگاه گازی

درصد

56

راندمان نیروگاه سیکل ترکیبی

منبع :یافتههای تحقیق
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بنابراین نیروگاه جایگزین طرح ،نیروگاه گازی بزرگ خواهد بود و با توجه به پارامترهای ظرفیت
نصب ،انرژی تولیدی سالیانه ،کل هزینه سرمایهگذاری ،بهرهبرداری و نگهداری ساالنه (ثابت و متغیر)،
هزینه سوخت ساالنه و کل هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساالنه برای نیروگاه جایگزین در
ساختگاه پیرتقی محاسبه و بهعنوان درآمد نیروگاههای تلمبه ذخیرهای در نظر گرفتهشده است.
 محاسبه هزینه ساالنه سوخت نیروگاه گازی با احتساب  75درصد گاز و  25درصد گازوئیل انجامشدهاست .قیمت هر مترمکعب گاز  9636ریال و هر لیتر گازوئیل  9576ریال است.
یکی از منافع نیروگاههای تلمبه ذخیرهای منافع دینامیك این طرحها میباشد .منافع دینامیك در
اینگونه طرحها تابع عوامل متعددی است که برخی از آنها به ویژگیهای سیستم تولید ،توزیع و مصرف
برق در هر کشور بستگی دارد .در کشورهای مختلف دنیا در این مورد مطالعات مختلفی صورت گرفته
ولی نتایج بهدست آمده برای همان کشور اعتبار خواهد داشت .در کشور ایران نیز تنها نیروگاه تلمبه
ذخیرهای اجراشده طرح سیاهبیشه است.
الف -طول دوره ساخت

طول دوره ساخت و درصد عملیات اجرایی در نظر گرفتهشده در هر سال برای سد و نیروگاه برقآبی
و نیروگاه گازی جایگزین به صورت جدول  8میباشد.
جدول  :3طول دوره ساخت و درصد عملیات اجرایی
نیروگاه معادل گازی

سد و نیروگاه

سال

6

95

9

6

26

2

56

25

8

56

26

2

منبع :توانیر ()9818

ب -عمر اقتصادی هزینههای جایگزینی و ارزش اسقاط

اطالعات و استانداردهای اعالمشده از سوی وزارت نیرو به شرح

عمر مفید اجزاء مختلف طرح بر اسا
زیر در محاسبات منظور شده است.
 966سال
سد و سازههای وابسته
 56سال
نیروگاه برقآبی
 92سال
نیروگاه گازی بزرگ
شایانذکر است که پس از سپری شدن عمر هر یك از بخشهای طرح در طول دوره محاسبات
اقتصادی ( 56سال) ،هزینههای جایگزینی بر پایه عمر اقتصادی اجزای متشکله طرح و دوره بهرهبرداری
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در212هزینههای همان سال منظور شده است .چنانچه هر یك از اجزاء طرح ،عمر اقتصادی بیش از دوره
بررسی اقتصادی داشته باشند برای زمان باقیمانده ،عمر اقتصادی ارزش اسقاط منظور شده است.
 .6یافتههای تحقیق
 .1-6ارزیابی و بررسی اقتصادی گزینهها
در این بخش با استفاده از هزینهها و درآمدهای محاسبهشده برای هر گزینه و محاسبه ارزش فعلی
هزینهها و درآمدها ،محاسبه و تحلیل شاخصهای اقتصادی هر یك از حجم مخزن باال در نیروگاه
تلمبه -ذخیرهای پیرتقی انجامشده و نتایج بهدست آمده ارائه شدهاند.
 .1-1-6حجم مخزن  1/5میلیون مترمکعب
الف -هزینههای سرمایهای

در ساختگاه نیروگاه تلمبه ذخیرهای پیرتقی برای حجم مخزن  9/5میلیون مترمکعب انواع مختلف سد
مخزنی شامل سنگریزهای با هسته رسی ،خاکی با هسته رسی ،سنگریزهای با هسته آسفالتی،
سنگریزهای با روکش پلیاتیلنی مورد بررسی قرار گرفته است .گزینه منتخب سد مخزنی در این
ساختگاه سد سنگریزهای با روکش پلیاتیلنی میباشد.
بر اسا برآوردهای انجامشده در بخش فنی کل هزینههای سرمایهای سد ،تأسیسات و تجهیزات
نیروگاه تلمبه ذخیرهای در ساختگاه پیرتقی برابر با  2562میلیارد ریال میباشد (جدول  .)9ظرفیت نصب
برابر با  296مگاوات و برق مصرفی برابر با  321گیگاوات میباشد.
ب -هزینههای بهرهبرداری و نگهداری

هزینههای بهرهبرداری و نگهداری نیروگاههای تلمبه ذخیرهای شامل دو بخش هزینه بهرهبرداری،
نگهداری و هزینه برق مصرفی برای پمپاژ آب به مخزن باالدستی میباشد .هزینههای بهرهبرداری و
نگهداری سد و تأسیسات شامل سد باالدستی و تجهیزات الکترومکانیکال نیروگاهی در گزینه
سنگریزهای با روکش پلیاتیلنی جمعاً  27211میلیون ریال در سال محاسبهشده است .بخش دوم
هزینه بهرهبرداری و نگهداری ساالنه شامل هزینه برق مصرفی سیستم تلمبه است که به شرح زیر
محاسبهشده است.
تأمین برق مورد نیاز پمپاژ از نیروگاه سیکل ترکیبی در نظر گرفتهشده است .هزینههای سوخت
نیروگاه سیکل ترکیبی برای تأمین برق مورد نیاز تلمبهکردن آب ( GWH 321-511در سال) معادل
 281668میلیون در سال محاسبهشده است .هزینه بهرهبرداری و نگهداری متغیر نیروگاه سیکل ترکیبی
برای تولید برق مورد نیاز تلمبه نیز  2172میلیون ریال در سال محاسبهشده است .بدین ترتیب هزینه
هر کیلووات برق مصرفی برای تلمبه کردن آب به مخزن باال حدود  582ریال بهدست میآید.
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ج -درآمدهای اقتصادی طرح

درآمدهای طرح معادل هزینه نیروگاه گازی معادل در نظر گرفتهشده است .با توجه به پارامترهای تولید
برق در این نیروگاه تلمبه ذخیرهای ،در بخش شاخصهای اقتصادی ،پارامترهای زیر برای نیروگاه
جایگزین گازی معادل محاسبهشده است.
جدول  :4مشخصات نهایی اقتصادی نیروگاه گازی جایگزین در حجم مخزن  1/5میلیون مترمکعب
نیروگاه گازی جایگزینی پیرتقی
211

واحد
مگاوات

پارامتر
ظرفیت نصب

296

مگاوات

معادل ظرفیت مطمئن

511
2288672
97979
283132
92557
276792
32572

گیگاوات ساعت در سال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال

انرژی تولیدی سالیانه
کل هزینه سرمایهگذاری
بهرهبرداری و نگهداری ساالنه (ثابت و متغیر)
هزینه سوخت ساالنه
تفاوت آالیندههای زیستمحیطی ساالنه
کل هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساالنه
منافع دینامیك ساالنه

منبع :محاسبات تحقیق

د -شاخصهای اقتصادی

در این حجم مخزن ،سد سنگریزهای با روکش پلیاتیلنی پیشنهادشده است؛ بنابراین محاسبات
اقتصادی در این ساختگاه بر اسا هزینه این نوع سد انجامشده و نتایج بهدست آمده از تحلیل اقتصادی
در این گزینه ارائه شده است .بر اسا محاسبات انجامشده در گـزینه حجم مخزن  9/5میلیون
مترمکعب ،خالصه شـاخصهای اقتصادی طرح و در این گزینه با نرخ بهره مختلف به شـرح جدول
 5میباشد.
جدول  :5نتایج عملکرد اقتصادی نیروگاه معادل گازی در ساختگاه پیرتقی مخزن  1/5میلیون مترمکعب
شاخص اقتصادی

کیلووات برق (ریال)
درآمد

هزینه

درصد
IRR

9216
9519
9181
9791

9952
9222
9883
9229

21/2

منبع :محاسبات تحقیق

𝑩
𝐂
9/21
9/21
9/22
9/91

B-C
میلیارد ریال
8691
2297
9139
9869

نرخ تنزیل
به درصد
1
3
96
92

نوع سد

سد سنگریزهای با
روکش پلیاتیلنی
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 .2-1214حجم مخزن  2میلیون مترمکعب
-6
الف -هزینههای سرمایهای

بر اسا برآوردهای انجامشده در بخش فنی هزینههای سرمایهای سد ،تأسیسات و تجهیزات نیروگاه
تلمبه ذخیرهای در ساختگاه پیرتقی برابر با  8582میلیارد ریال میباشد (جدول  .)9ظرفیت نصب برابر
با  556مگاوات و برق مصرفی برابر با  9921گیگاوات میباشد.
ب -هزینههای بهرهبرداری و نگهداری

هزینههای بهرهبرداری و نگهداری نیروگاههای تلمبه ذخیرهای شامل دو بخش هزینه بهرهبرداری،
نگهداری و هزینه برق مصرفی برای پمپاژ آب به مخزن باالدستی میباشد .هزینههای بهرهبرداری و
نگهداری سد و تأسیسات شامل سد باالدستی و تجهیزات الکترومکانیکال نیروگاهی در گزینه
سنگریزهای با روکش پلیاتیلنی جمعاً  26132میلیون ریال در سال محاسبهشده است .هزینه برق
مصرفی سیستم تلمبه نیز از جمله هزینه بهرهبرداری و نگهداری ساالنه است که عبارت است از :تأمین
برق مورد نیاز پمپاژ از نیروگاه سیکل ترکیبی در نظر گرفته شده است .هزینههای سوخت نیروگاه سیکل
ترکیبی برای تأمین برق مورد نیاز تلمبهکردن آب ( GWH9921-718در سال) معادل  517376میلیون
ریال محاسبهشده است .هزینه بهرهبرداری و نگهداری متغیر نیروگاه سیکل ترکیبی برای تولید برق
مورد نیاز تلمبه نیز  5669میلیون ریال در سال محاسبهشده است .بدین ترتیب هزینه هر کیلووات برق
مصرفی برای تلمبه کردن آب به مخزن باال حدود  582ریال بهدست میآید.
ج -درآمدهای اقتصادی طرح

درآمدهای طرح معادل هزینه نیروگاه گازی معادل در نظر گرفتهشده است .با توجه به پارامترهای تولید
برق در این نیروگاه تلمبه ذخیرهای ،در بخش شاخصهای اقتصادی ،پارامترهای زیر برای نیروگاه
جایگزین گازی معادل محاسبهشده است.
جدول  :6مشخصات نهایی اقتصادی نیروگاه گازی جایگزین در حجم مخزن  2میلیون مترمکعب
نیروگاه گازی جایگزینی پیرتقی
186
556
718
8218373
2862
533339
91239
167111
996776

منبع :محاسبات تحقیق

واحد
مگاوات
مگاوات
گیگاوات ساعت در سال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال

پارامتر
ظرفیت نصب
معادل ظرفیت مطمئن
انرژی تولیدی سالیانه
کل هزینه سرمایهگذاری
بهرهبرداری و نگهداری ساالنه (ثابت و متغیر)
هزینه سوخت ساالنه
تفاوت آالیندههای زیستمحیطی ساالنه
کل هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساالنه
منافع دینامیك ساالنه
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د -ارزیابی و بررسی اقتصادی

در این حجم مخزن ،سد سنگریزهای با روکش پلیاتیلنی پیشنهادشده است؛ بنابراین محاسبات
اقتصادی در این ساختگاه بر اسا هزینه این نوع سد انجامشده و نتایج بهدستآمده از تحلیل اقتصادی
در این گزینه ارائهشده است .بر اسا محاسبات انجامشده در گزینه حجم مخزن  2میلیون مترمکعب،
خالصه شاخصهای اقتصادی طرح و در این گزینه با نرخ بهره مختلف به شرح جدول ( )7میباشد.
جدول  :7نتایج عملکرد اقتصادی نیروگاه معادل گازی در ساختگاه پیرتقی مخزن  2میلیون مترمکعب
کیلووات برق (ریال)
درآمد

هزینه

9231
9557
9182
9792

9916
9218
9838
9216

شاخص اقتصادی
درصد
IRR

22/7

𝑩
𝐂
9/25
9/29
9/93
9/95

نرخ تنزیل

B-C
میلیارد ریال

به درصد

8519
2512
9333
9263

1
3
96
92

نوع سد

سد سنگریزهای با
روکش پلیاتیلنی

منبع :محاسبات تحقیق

 .3-1-6حجم مخزن  3میلیون مترمکعب
الف -هزینههای سرمایهای

گزینه منتخب سد مخزنی در این ساختگاه نیز سد سنگریزهای با روکش پلیاتیلنی میباشد .بر اسا
برآوردهای انجامشده در بخش فنی هزینههای سرمایهای سد ،تأسیسات و تجهیزات نیروگاه تلمبه
ذخیرهای در ساختگاه پیرتقی برابر با  5211میلیارد ریال برآورد شده است (جدول  .)9ظرفیت نصب
برابر با  326مگاوات و برق مصرفی نیز  9156گیگاوات میباشد.
ب -هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساالنه

هزینههای بهرهبرداری و نگهداری سـد و تأسـیسات شامل سد باالدستی و تجهیزات الکترومکانیکال
نیروگاهی در گزینه سنگریزهای با روکش پلیاتیلنی جمعاً  11933میلیون ریال در سال محاسبهشده
است .تأ مین برق مورد نیاز پمپاژ از نیروگاه سیکل ترکیبی در نظر گرفتهشده است .هزینههای سوخت
نیروگاه ســیکل ترکیبی برای تأمین برق مورد نیاز تلمبه کردن آب ( GWH 9156-9987در ســال)
معادل  378711میلیون ریال محاسـبهشده است .هزینه بهره برداری و نگهداری متغیر نیروگاه سیکل
ترکیبی برای تولید برق مورد نیاز تلمبه نیز  7861میلیون ریال در ســال محاســبهشــده اســت .بدین
ترتیب هزینه هر کیلووات برق مصـرفی برای تلمبه کردن آب به مخزن باال حدود  582ریال بهدست
میآید.
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 216درآمدهای اقتصادی طرح
ج-

درآمدهای طرح معادل هزینه نیروگاه گازی معادل در نظر گرفتهشده است .با توجه به پارامترهای تولید
برق در این نیروگاه تلمبه ذخیرهای ،در بخش شاخصهای اقتصادی ،پارامترهای زیر برای نیروگاه
جایگزین گازی معادل محاسبهشده است.
جدول  :8مشخصات نهایی اقتصادی نیروگاه گازی جایگزین در حجم مخزن  3میلیون مترمکعب
واحد
مگاوات
مگاوات
گیگا وات ساعت در سال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال

نیروگاه گازی جایگزینی پیرتقی
181
326
9987
2311925
82829
377113
86552
122318
915923

پارامتر
ظرفیت نصب
معادل ظرفیت مطمئن
انرژی تولیدی سالیانه
کل هزینه سرمایهگذاری
بهرهبرداری و نگهداری ساالنه (ثابت و متغیر)
هزینه سوخت ساالنه
تفاوت آالیندههای زیستمحیطی ساالنه
کل هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساالنه
منافع دینامیك ساالنه

منبع :محاسبات تحقیق

د -ارزیابی و بررسی اقتصادی

بر اسا اطالعات هزینه ،خالصه شاخصهای اقتصادی طرح و در این گزینه با نرخ بهره مختلف به
شرح جدول ( )1میباشد.
جدول  :9نتایج عملکرد اقتصادی نیروگاه معادل گازی در ساختگاه پیرتقی مخزن  3میلیون مترمکعب
کیلووات برق (ریال)
درآمد

هزینه

9212
9512
9183
9793

9917
9218
9817
9563

شاخص اقتصادی
درصد
IRR

22/7

𝑩
𝐂
9/25
9/29
9/97
9/92

B-C
میلیارد ریال
5273
8756
2793
9171

نرخ تنزیل
به درصد
1
3
96
92

نوع سد

سد سنگریزهای با
روکش
پلیاتیلنی

منبع :محاسبات تحقیق

 .4-1-6حجم مخزن  4میلیون مترمکعب
الف -هزینههای سرمایهای

در ساختگاه نیروگاه تلمبه ذخیرهای پیرتقی برای حجم مخزن  2میلیون مترمکعب بر اسا برآوردهای
انجامشده ،هزینههای سرمایهای سد ،تأسیسات و تجهیزات نیروگاه تلمبه ذخیرهای در ساختگاه پیرتقی
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به میزان  3859میلیارد ریال میباشد (جدول  .)9ظرفیت نصب  9616مگاوات و برق مصرفی برابر با
 2933گیگا وات میباشد.
ب -هزینههای بهرهبرداری و نگهداری

هزینههای بهرهبرداری و نگهداری سد و تأسیسات شامل سد باالدستی و تجهیزات الکترومکانیکال
نیروگاهی در گزینه سنگریزهای با روکش پلیاتیلنی جمعاً  962363میلیون ریال در سال محاسبهشده
است .هــزینههای سوخت نیروگاه سیکل ترکیبی برای تـأمین برق مورد نیاز تلـمبه کـردن آب
( GWH 2933 -9562در سال) معادل  9953176میلیون ریال محاسبهشده است .هزینه بهرهبرداری
و نگهداری متغیر نیروگاه سیکل ترکیبی برای تولید برق موردنیاز تلمبه نیز  1112میلیون ریال در سال
محاسبهشده است .بدین ترتیب هزینه هر کیلووات برق مصرفی برای تلمبه کردن آب به مخزن باال
حدود  582ریال به دست میآید.
ج -درآمدهای اقتصادی طرح

درآمدهای طرح معادل هزینه نیروگاه گازی معادل در نظر گرفتهشده است .با توجه به پارامترهای تولید
برق در این نیروگاه تلمبه ذخیرهای ،در بخش شاخصهای اقتصادی ،پارامترهای زیر برای نیروگاه
جایگزین گازی معادل محاسبهشده است.
جدول  :11مشخصات نهایی اقتصادی نیروگاه گازی جایگزین در حجم مخزن  4میلیون مترمکعب
نیروگاه گازی جایگزینی پیرتقی
9223
9616
9592
1113292
25121
9917655
29517
9252279
291521

واحد
مگاوات
مگاوات
گیگا وات ساعت در سال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال
میلیون ریال

پارامتر
ظرفیت نصب
معادل ظرفیت مطمئن
انرژی تولیدی سالیانه
کل هزینه سرمایهگذاری
بهرهبرداری و نگهداری ساالنه (ثابت و متغیر)
هزینه سوخت ساالنه
تفاوت آالیندههای زیستمحیطی ساالنه
کل هزینههای بهرهبرداری و نگهداری ساالنه
منافع دینامیك ساالنه

منبع :محاسبات تحقیق

د -ارزیابی و بررسی اقتصادی

بر اسا محاسبات انجامشده در گزینه حجم مخزن  2میلیون مترمکعب ،خالصه شاخصهای اقتصادی
طرح و در این گزینه با نرخ بهره مختلف به شرح جدول زیر میباشد.
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جدول  :11نتایج عملکرد اقتصادی نیروگاه معادل گازی در ساختگاه پیرتقی مخزن  4میلیون مترمکعب
شاخص اقتصادی

کیلووات برق (ریال)
درآمد

هزینه

درصد
IRR

9212
9518
9183
9793

9212
9876
9233
9195

91/6

𝑩
𝐂
9/93
9/92
9/96
9/61

نرخ تنزیل

B-C
میلیارد ریال
5217
8513
2252
9213

نوع سد

به درصد
1
3
96
92

سد سنگریزهای با
روکش پلیاتیلنی

منبع :محاسبات تحقیق

با بررسی جدول ( )92میتوان نتیجه گرفت که با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی برای
اولویتبندی گزینهها ،نتایج متفاوتی نیز به دست خواهد آمد .با این حال دو معیار برق تولیدی و مقادیر
خالص ارزش فعلی (سود خالص ناشی از اجرای طرح) و نرخ بازگشت سرمایه (درصد سوددهی پروژه)
میتوانند معیارهای مناسبی برای اولویتبندی طرحها باشند.
از سوی دیگر بایستی به این نکته نیز توجه داشت که این شاخصها حاصل برآورد و محاسبه
پارامترهای مهمی از هزینهها و درآمدهای هر گزینه است که تغییر هریك از آنها ممکن است ترتیب
این اولویتبندیها را تغییر دهد؛ بنابراین با مقایسه پارامترهای موردنظر ،گزینه  8میلیون مترمکعب
پیشنهاد و توصیه میشود.
جدول  :12خالصه نتایج شاخصهای اقتصادی و اولویتبندی پیشنهادی
10
اولویت
پیشنهادی

مخزن
8MCM
مخزن
2MCM
مخزن
2MCM
مخزن
9/5MCM

9

برق تولیدی در سال
)(GWH

9592
9987
718
511

مخزن
2MCM
مخزن
8MCM
مخزن
2MCM
مخزن
9/5MCM

7

8

نرخ بازگشت
سرمایه
(درصد)

21/2
22/7
22/7
91

مخزن
9/5MCM
مخزن
2MCM
مخزن
8MCM
مخزن
2MCM

6

5

هزینه کیلووات برق
تولیدی (ریال)

2221
2223
2218
2826

مخزن
9/5MCM
مخزن
2MCM
مخزن
8MCM
مخزن
2MCM

4

3

2
𝑩
𝑪

B-C
(میلیارد ریال)

8756
8513
2512
2297

مخزن
8MCM
مخزن
2MCM
مخزن
2MCM
مخزن
9/5MCM

1

9/21
9/29
9/29
9/92

مخزن
9/5MCM
مخزن
2MCM
مخزن
8MCM
مخزن
2MCM

منبع :محاسبات تحقیق

 .2-6تحلیل حساسیت
هدف از بررسی اقتصادی انجامشده در این تحقیق ،ارزیابی شاخصهای اقتصادی حجمهای مختلف
مخزن باال در احداث نیروگاه تلمبه ذخیرهای پیرتقی و اولویتبندی آنها از دید اقتصاد ملی و کالن
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بوده است .در نتیجه این بررسیها مخزن حائز اولویت ،حجم مخزن  8میلیون مترمکعب میباشد.
ازآنجاکه برخی پارامترهای مؤثر در ارزیابی اقتصادی با عدم قطعیت مواجه میباشد ،بنابراین در صورت
انتخاب این حجم مخزن برای اجرای پروژه ،شناخت و بررسی حساسیت شاخصهای اقتصادی این دو
گزینه نسبت به تغییر پارامترهای اساسی مؤثر در ارزیابی اقتصادی نظیر هزینهها ،درآمدها و نرخ تنزیل
ضروری خواهد بود .شایانذکر است که در تحلیل حساسیت انجامشده در حاالت تغییرات درآمدها و
هزینههای طرح نرخ بهره  3درصد (نرخ بهره موردقبول در طرحهای ملی) منظور شده است.
 .1-2-6تغییرات نرخ بهره

در این قسمت ،حساسیت شاخصهای اقتصادی ( B/Cو  )B-Cطرح تلمبه ذخیرهای پیرتقی نسبت
به تغییرات نرخ بهره ارزیابی میگردد .ازاینرو بازه  1تا  92درصد برای تغییرات نرخ بهره اختیار میشود.
نتایج این بررسی در جدول ( )98آمده است.
جدول  :13نتایج تحلیل حساسیت شاخصهای اقتصادی طرح نسبت به تغییرات نرخ بهره
نرخ تنزیل (درصد)
1
3
96
92

هزینهها

منافع

(میلیون ریال)
29212278
97133612
95756288
92228268

(میلیون ریال)
21726756
29783565
93213666
91229111

B-C
5273277
8756229
2797717
9173711

𝑩
𝐂
9/25
9/29
9/97
9/92

منبع :محاسبات تحقیق

بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ بهره نشان میدهد که با
افزایش نرخ بهره گرچه پارامترهای اقتصادی کاهش مییابد ،اما همچنان حجم مخزن  8میلیون
مترمکعب دارای توجیه اقتصادی است.
 .2-2-6افزایش هزینهها

به منظور ارزیابی اثر افزایش هزینهها در شاخصهای اقتصادی ،تحلیل اقتصادی حجم مخزن  8میلیون
مترمکعب با فرض  26 ،96و  86درصد افزایش هزینهها (هزینههای سرمایهگذاری ،بهرهبرداری و
نگهداری) انجامشده است .در جدول زیر ،نتایج بررسی و تحلیل حساسیت شاخصهای اقتصادی نسبت
به افزایش هزینههای طرح ارائهشده است.
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220جدول  :14نتایج تحلیل حساسیت شاخصهای اقتصادی طرح نسبت به افزایش هزینهها (میلیون ریال)
تغییرات هزینهها

B-C

هزینه معادل مقادیر محاسبهشده
افزایش هزینه به میزان  96درصد مقادیر محاسبهشده
(سرمایهای و بهرهبرداری)
افزایش هزینه به میزان  26درصد مقادیر محاسبهشده
(سرمایهای و بهرهبرداری)
افزایش هزینه به میزان  86درصد مقادیر محاسبهشده
(سرمایهای و بهرهبرداری)

8756229

𝑩
𝐂
9/29

22/7

9159185

9/96

92/5

952323

9/63

3/55

-9125173

6/13

8/9

IRR

منبع :محاسبات تحقیق

بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی گزینه موردبررسی نشان میدهد که افزایش
هزینههای طرح تا حدود  26درصد ،اگرچه موجب کاهش شاخصهای اقتصادی آن میشود ،لیکن در
این گام افزایش هزینهها نیز ،شاخصهای اقتصادی مثبت بوده و اجرای طرح حتی با افزایش 26
درصدی کل هزینهها دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.
با این حال افزایش  86درصدی هزینهها در هر گزینه موجب منفی شدن ارزش خالص فعلی طرحها و
کاهش نسبت سود به هزینه به کمتر از یك در آن خواهد شد.
 .3-2-6کاهش درآمدها

به منظور ارزیابی اثر کاهش درآمدها در شاخصهای اقتصادی ،تحلیل اقتصادی حجم مخزن  8میلیون
مترمکعب با فرض  26 ،96و  86درصد کاهش درآمدها (کاهش هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری
و نگهداری نیروگاه گازی معادل) انجامشده است .در جدول  95نتایج بررسی و تحلیل حساسیت
شاخصهای اقتصادی به کاهش درآمدهای طرح ارائهشده است.
جدول  :15نتایج تحلیل حساسیت شاخصهای اقتصادی طرح نسبت به کاهش درآمدها (میلیون ریال)
تغییرات درآمدها

B-C

𝑩
𝐂

IRR

درآمد معادل مقادیر محاسبهشده

8756229

9/29

22/7

9571516

9/61

98/3

-517256

6/17

96/1

-2779999

6/35

--

کاهش درآمد به میزان  96درصد مقادیر محاسبهشده
(سرمایهای و بهرهبرداری)
کاهش درآمد به میزان  26درصد مقادیر محاسبهشده
(سرمایهای و بهرهبرداری)
کاهش درآمد به میزان  86درصد مقادیر محاسبهشده
(سرمایهای و بهرهبرداری)

منبع :محاسبات تحقیق
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بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی گزینه مورد بررسی به این پارامتر نشان میدهد
که کاهش درآمدهای طرح تا  96درصد ،اگر چه موجب کاهش شاخصهای اقتصادی آن میشود،
لیکن در این گام کاهش درآمدها نیز شاخصهای اقتصادی مثبت بوده و اجرای طرح حتی با کاهش
 96درصدی کل درآمدها دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.
کاهش  26و  86درصدی درآمدها در این گزینه موجب منفی شدن ارزش خالص فعلی طرحها و کاهش
نسبت سود به هزینه به کمتر از یك در آنها خواهد شد.
 .3-6هزینه آالیندههای محیطزیست
یکی از پارامترهای مؤثر در ارزیابی اقتصادی گزینهها که ممکن است بر شاخصهای اقتصادی پروژه
تأثیرگذار باشد ،هزینه آالیندههای محیطزیست در نیروگاههای سیکل ترکیبی و گازی است .در برآورد
شاخصهای اقتصادی ،مقادیر این هزینهها برای نیروگاههای سیکل ترکیبی (برق مصرفی)  711ریال
و در نیروگاههای گازی (برق تولیدی)  197ریال بر کیلووات ساعت منظور شده است (رحیمی و
همکاران.)9818 ،
هرگونه عدم قطعیت در این هزینه نیز ممکن است شاخصهای اقتصادی گزینههای منتخب را
تغییر دهد .به منظور ارزیابی تأثیر تغییر این هزینهها در شاخصهای اقتصادی ،تحلیل شاخصهای
اقتصادی طرح تلمبه ذخیرهای پیرتقی با سه فرض حذف هزینههای آالیندههای محیطزیست و افزایش
حدود  56و  966درصدی آنها نیز محاسبهشده است .در جدول زیر ،نتایج بررسی و تحلیل حساسیت
شاخصهای اقتصادی به تغییر هزینههای آالیندههای محیطزیست ارائهشده است.
جدول  :16نتایج تحلیل حساسیت شاخصهای اقتصادی طرح نسبت به تغییرات هزینه آالیندهها
(میلیون ریال)
تغییرات هزینه آالیندهها

B-C

بدون منظور کردن هزینه آالیندههای محیطزیست

8871116

𝑩
𝐂
9/91

29/5

8756229

9/29

22/7

8187889

9/22

28/8

2922222

9/28

28/1

هزینه آالیندهها -سیکل ترکیبی 711
و گازی  197ریال بر کیلووات ساعت
هزینه آالیندهها -سیکل ترکیبی 9952
و گازی  9871ریال بر کیلووات ساعت
هزینه آالیندهها -سیکل ترکیبی 321
و گازی  9663ریال بر کیلووات ساعت
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بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی گزینههای مورد بررسی نشان میدهد که حذف
هزینه آالیندههای محیطزیست و یا افزایش آنها تا  56و  966درصد نیز در هر یك از ساختگاهها
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ثیر قابلتوجهی بر شاخصهای اقتصادی آنها ندارد؛ بنابراین میتوان گفت که پارامترهای اقتصادی
تأ
این پروژه حساسیت قابلتوجهی به این پارامتر دخیل در محاسبات ندارند.

 .7نتیجهگیری

B

بر اسا نتایج استخراجشده مقادیر نسبت فایده به هزینه ( )Cدر گزینههای مختلف بین حداقل 9/92
در گزینه  2میلیون مترمکعب تا حداکثر  9/21در گزینه  9/5میلیون مترمکعب تغییر مینمایند .مقدار
این شاخص نشاندهنده اقتصادی بودن یا غیراقتصادی بودن هر گزینه است و استفاده از آن به عنوان
معیار گزینه برتر از بین گزینههای اقتصادی توصیه نمیشود.
نتایج بهدست آمده مقادیر ارزش خالص فعلی کل طرح ( )B-Cدر گزینههای مختلف بین حداقل
 2297میلیارد ریال در گزینه  9/5میلیون مترمکعب تا حداکثر  8756میلیارد ریال در گزینه  8میلیون
مترمکعب تغییر مینمایند .مقدار این شاخص نشاندهنده درآمد خالص طرح در دوران بهرهبرداری
میباشد و معیار مناسبی برای انتخاب گزینه برتر از بین گزینههای اقتصادی میباشد.
مقادیر ارزش هزینه تمامشده هر کیلووات برق تولیدی در گزینههای مختلف بین حداقل 2223
ریال در گزینه  2میلیون مترمکعب تا حداکثر  2862ریال در گزینه  2میلیون مترمکعب تغییر مینمایند.
مقدار این شاخص نشاندهنده هزینه تولید هر کیلووات برق در هر حجم مخزن باال میباشد.
آخرین معیار موردبررسی برای مقایسه گزینهها مقادیر نرخ بازگشت سرمایه در گزینههای مختلف
است .این معیار مستقل از نرخ بهره بوده و بین حداقل  91درصد در گزینه  2میلیون مترمکعب تا
حداکثر  21/2در گزینه  9/5میلیون مترمکعب تغییر مینمایند .مقدار این شاخص نشاندهنده نرخ
بازگشت سرمایه در هر حجم مخزن باال میباشد.
با بررسی یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که با در نظر گرفتن معیارهای مختلف اقتصادی
برای اولویتبندی گزینهها ،نتایج متفاوتی نیز به دست خواهد آمد .با این حال دو معیار برق تولیدی و
مقادیر خالص ارزش فعلی (سود خالص ناشی از اجرای طرح) و نرخ بازگشت سرمایه (درصد سوددهی
پروژه) میتوانند معیارهای مناسبی برای اولویتبندی طرحها باشند .از سوی دیگر بایستی به این نکته
نیز توجه داشت که این شاخصها حاصل برآورد و محاسبه پارامترهای مهمی از هزینهها و درآمدهای
هر گزینه است که تغییر هریك از آنها ممکن است ترتیب این اولویتبندیها را تغییر دهد.
بنابراین با در نظر گرفتن معیارهای فوق و نتایج ارزیابی اقتصادی احجام مختلف مخزن برای نیروگاه
تلمبه ذخیرهای پیرتقی ،گزینه  8میلیون مترمکعب پیشنهاد و توصیه میشود...
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بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ بهره نشان میدهد که با
افزایش نرخ بهره اگرچه پارامترهای اقتصادی کاهش مییابد اما همچنان حجم مخزن  8میلیون
مترمکعب دارای توجیه اقتصادی است.
افزایش هزینههای طرح تا حدود  26درصد ،اگرچه موجب کاهش شاخصهای اقتصادی آن میشود،
لیکن در این گام افزایش هزینهها نیز ،شاخصهای اقتصادی مثبت بوده و اجرای طرح حتی با افزایش
 26درصدی کل هزینهها دارای توجیه اقتصادی خواهد بود .با این حال افزایش  86درصدی هزینهها
در هر این گزینه موجب منفی شدن ارزش خالص فعلی طرحها و کاهش نسبت سود به هزینه به کمتر
از یك در آن خواهد شد.
بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی تغییرات درآمدها نشان میدهد که کاهش
درآمدهای طرح تا  96درصد ،اگرچه موجب کاهش شاخصهای اقتصادی آن میشود ،لیکن در این
گام کاهش درآمدها نیز شاخصهای اقتصادی مثبت بوده و اجرای طرح حتی با کاهش  96درصدی
کل درآمدها دارای توجیه اقتصادی خواهد بود.
بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی تغییرات هزینه آالینده محیطزیست نیز نشان
میدهد که حذف هزینه آالیندههای محیطزیست و یا افزایش آنها تا  56و  966درصد نیز در هر یك
از ساختگاهها تأثیر قابلتوجهی بر شاخصهای اقتصادی آنها ندارد؛ بنابراین میتوان گفت که
پارامترهای اقتصادی این پروژه حساسیت قابلتوجهی به این پارامتر دخیل در محاسبات ندارند.
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Economic assessment of the construction of hydroelectric power
plant (pumped-storage) in Iranian reservoir dams: case study of
Pirtaghi damandpower plant
Abstract
Nowadays, the optimal and cost effective design and operation in power industry
has always been of interest and in development and operation of the power
industry, economic distribution of the load among fossil fuel power plants and
minimizing operation cost are considered among main goals. One of the issues
considered in load economic distribution is coordination between plants. Pump –
storage power plants are of the type of hydroelectric power plants with motor
function transfer energy from low-consumption hours to high-consumption
hours. As a result, unusable and produced electric power surplus in off-peak hours
is converted to potential energy.
This study has economically examined the construction of pumped-storage power
plant next to the Pir-Taghi reservoir dam using the measures of engineering
economics in 2014.Forthispurpose, the four scenarios of reservoir capacity of
1.5,2, 3and4million cubic meters were used. Results indicated that the best case
is the reservoir capacity of 3million cubic meters. The value of net present value
of the project has varied in various cases from the minimum of 2217 billion Rials
in the case of 1.5 million cubic meters up to 3750 billion Rials in the case of 3
million cubic meters.The value of this index is a proper criterion for selecting the
preferred case among economic options. The values of finished expenseper
kilowhat of generated electricity vary from a minimum of 4248 Rials in the case
of 2 million cubic meters up to 4302 Rials in the case of 4 million cubic meters.
In addition, the results of sensitivity analysis of the economic parameters to
changes in the interest rate show that although by increasing interest rate the value
of economic parameters is decreased, but the reservoir capacity of 3 million cubic
meters has still economic justification. The results of sensitivity analysis of the
economic parameters to the cost of the environment pollutants indicate that the
elimination of the costs of the environment pollutants or increase them by 50%
and 100% in each of the sites will not have a significant impact on their economic
indicators.
Keywords: pumped-storage power plant; hydroelectric power plant; economic
assessment; dam

