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20401در سال  ايران انداز وضعيت برق و گاز طبيعيچشم
 

 

 

 

 چكيده

بادي، سرعت متوسط باد ظرفيت توليد انرژي تجديدپذير در ايران قابل توجه است. در بخش انرژي  -

متر بر ثانيه بوده که براي استفاده از اين نوع  8ميليون هكتار زمين بيش از  1/2طی سال در بيش از 

 انرژي مناسب است.

مثال ظرفيت استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد توان وجود دارد براي  در مناطق مختلف کشور -

از مساحت درصد  3/17 ومربع وات بر متر 170يل توليد درصد از مساحت کشور پتانس 4/0در حدود 

 را داراست. مربع وات بر متر 260ظرفيت توليد توان به ميزان  ،ميليون هكتار 28 کشور معادل

ها و به روز کردن نيروگاهگيگاوات برق و  7/8پتانسيل توليد  تبديل نيروگاه گازي به سيكل ترکيبی -

 فزايش توليد برق را دارد. گيگاوات ا 3/1ظرفيت تعميرات 

مكعب گاز به ميادين نفتی درآمدي دالر باشد، تزريق مجدد هر ميليون متر 50اگر قيمت هر بشكه نفت  -

 هزار دالر به همراه دارد.  200بالغ بر 

 

 وضعيت منابع در ايران

مكعب بوده و از اين حيث رتبه اول رتريليون مت 34 در حدودات شده گازي بثاکشور ايران داراي ذخاير 

نبوده و  چشمگيرياي است که نفت خام همراه آن، مقدار گونهدرصد از ذخاير به 80در دنيا دارد. را 

تا  1990هاي کرده است. بين سال ملزملزوم توسعه بخش گاز طبيعی و نفت را در دو سوي مختلف 

مكعب در روز ارتقا دهد که به معنی رميليون مت 550 به 110ايران توانسته توليدات گاز خود را از  2013

ها تحريم با وجود، 2013ست که از سال مكعبی در روز است. اين در حالی اميليون متر 17رشد متوسط 

 750تا توليدات خود را  با اتمام برخی فازهاي پروژه پارس جنوبی، المللی، ايران توانستو مشكالت بين

 25پارس جنوبی، حدود پروژه هايی از افزايش دهد. بنابراين با اتمام بخشمكعب در روز ميليون متر

 سهم گاز طبيعی باعث شد 2014 . اين افزايش در سالافزوده شدظرفيت توليد گاز طبيعی به درصد 

سهم گاز طبيعی در  1 نمودارترين منبع توليد انرژي اوليه، از نفت خام پيشی گيرد. اصلی عنوانبه

                                                 

در گزارش حاضر كه  خصوص وضعيت برق و گاز طبيعي ايران منتشر كرده استاي را دردانشگاه استنفورد مقاله اخيرا   .1

تكميل بحث به آن افزوده شده است و اظهارنظر كارشناسي در مورد آن  برايهايي نيز ذكر شده و بخش آنهاي مهم بخش
 اند.عبارات اضافه شده در }{ قرار گرفته انجام گرفته است.
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دهد. ايران سومين کشور بزرگ توليدکننده نمايش می 2017تا  1990هاي لف را طی سالهاي مختبخش

سهم  رساند.در جهان است که بخش بسيار زيادي از توليد خود را به مصرف داخلی میگاز طبيعی 

درصد، صنايع پتروشيمی  15پتروشيمی درصد، صنايع غير 24، توليد توان درصد 29گرمايش از توليدات 

از گاز  هادرصد از خانوار 90بيش از چنين، همدرصد است.  3نقل ودرصد و حمل 9صد، تزريق در 13

هاي مايع شده و براي جايگزين هيدروکربن کنند و اين سوختطبيعی براي تأمين انرژي استفاده می

ميليون  180 به ميزان سال گذشته، 25طی  کهطوريبهشود استفاده می پزوو پختگرمايش تأمين 

توليد  مصرف گاز طبيعی در بخش در اين ميان،در روز، افزايش مصرف را ايجاد کرده است. مكعب متر

 مكعب درمجموع، افزايش داشتهميليون متر 170صنايع ساير  در بخشمكعب و مترميليون  140توان 

مكعب در ميليون متر 80حدود شود، در تزريق استفاده میبراي  . با اين توصيفات مقدار گازي کهاست

است. تجارت خالص گاز طبيعی نيز در حدود صفر يا منفی  نداشتهمانده است و تغيير چندانی روز باقی

 بوده است. 

 

 2040تا سال  1990. تقاضاي برق هر بخش از سال 1 نمودار
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 7/37درصد به  9/30از  حرارتیهاي توليد توان ، ميانگين بازده نيروگاه2015تا  1990هاي سالدر 

 اقتصادي توسعه وسازمان همكاري  درصد افزايش يافته است، اين در حالی است که در کشورهاي

(OECD)   پايين در  هاي با راندمانتعداد نيروگاه دهدنشان می 2 نمودار. درصد است 5/36اين مقدار

 دهد. هاي کنونی را نمايش میايران زياد است که اين امر نياز فراوان به ارتقا و مدرنيزه کردن نيروگاه

 

 ها در ايرانبازده نيروگاه .2نمودار 
 

 

 

 

 

 
 

 

 مأخذ: همان.

 

هاي بخار تحت پوشش وزارت ، ميانگين راندمان نيروگاه1394اساس ترازنامه انرژي سال البته بر}

. براساس درصد در اين سال بوده است 4/30هاي گازي درصد بوده و ميانگين راندمان نيروگاه 1/36نيرو 

درصد رسيده  6/37به  هامتوسط راندمان کل نيروگاه 1396سال  در هاي آمار تفصيلی صنعت برقگزارش

سال تا پايان  بايدها اين ميزان قانون هدفمندي يارانه (1)که با توجه به تبصره ماده  حالی در)است. 

مجموع راندمانی بالغ بر هاي سيكل ترکيبی نيز دربر اين، نيروگاه رسيد(. عالوهدرصد می 44به  1396

اند. درصد را به خود اختصاص داده 6/33هاي ديزلی نيز راندمانی برابر با اند. نيروگاهدرصد داشته 8/45

 است.  1جدول  ، مطابق با1394ترازنامه انرژي سال  راساسهاي کشور بوضعيت راندمان نيروگاه

 

 هاي كشور در بخش بخار، گازي و تركيبيوضعيت نيروگاه .1 جدول

 هاي تحت نظارت وزارت نيرونيروگاه

 1 25تر از هاي بخار با راندمان کمنيروگاه

 14 25تر از هاي گازي با راندمان کمنيروگاه

 1 درصد 30و  25هاي بخار با راندمان مابين نيروگاه

 2 درصد 30و  25هاي گازي با راندمان مابين نيروگاه

 4 درصد 35و  30هاي بخار با راندمان مابين نيروگاه

 6 درصد 35و  30هاي گازي با راندمان مابين نيروگاه
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 8 درصد 40و  35هاي بخار با راندمان مابين نيروگاه

 1 درصد 40و  35هاي گازي با راندمان مابين نيروگاه

 1 درصد 40هاي بخار با راندمان باالي نيروگاه

 0 درصد 40هاي گازي با راندمان باالي نيروگاه

 15 درصد 40هاي ترکيبی با راندمان باالي نيروگاه

 هاي تحت نظارت بخش خصوصينيروگاه

 0 25از کمتر  هاي بخار با راندماننيروگاه

 5 25از کمتر  هاي گازي با راندماننيروگاه

 0 درصد 30و  25هاي بخار با راندمان مابين نيروگاه

 5 درصد 30و  25هاي گازي با راندمان مابين نيروگاه

 3 درصد 35و  30هاي بخار با راندمان مابين نيروگاه

 15 درصد 35و  30هاي گازي با راندمان مابين نيروگاه

 2 درصد 40و  35هاي بخار با راندمان مابين نيروگاه

 1 درصد 40و  35هاي گازي با راندمان مابين نيروگاه

 1 درصد 40هاي بخار با راندمان باالي نيروگاه

 0 درصد 40هاي گازي با راندمان باالي نيروگاه

 15 درصد 40هاي ترکيبی با راندمان باالي نيروگاه

  نظارت صنايع بزرگهاي تحت نيروگاه

 0 25از کمتر  هاي بخار با راندماننيروگاه

 1 25هاي گازي با راندمان کمتر از نيروگاه

 3 درصد 30و  25هاي بخار با راندمان مابين نيروگاه

 2 درصد 30و  25هاي گازي با راندمان مابين نيروگاه

 0 درصد 35و  30هاي بخار با راندمان مابين نيروگاه

 3 درصد 35و  30هاي گازي با راندمان مابين نيروگاه

 20 25از کمتر  هاي گازي با راندمانمجموع نيروگاه

 9 30تا  25هاي گازي با راندمان مابين مجموع نيروگاه

 24 35تا  30هاي گازي با راندمان مابين مجموع نيروگاه

 2 40تا  35هاي گازي با راندمان مابين مجموع نيروگاه

 1 25از کمتر  هاي بخار با راندمانمجموع نيروگاه

 4 30تا  25هاي بخار با راندمان مابين مجموع نيروگاه

 7 35تا  30هاي بخار با راندمان مابين مجموع نيروگاه

 10 40تا  35هاي بخار با راندمان مابين مجموع نيروگاه

 2 40هاي بخار با راندمان بيش از مجموع نيروگاه

 30 40هاي ترکيبی با راندمان بيش از مجموع نيروگاه

 109 مجموع

 .{1394ترازنامه انرژي سال  خذ:أم
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اين با توجه به شرايط جغرافيايی در کشور، ايران پتانسيل بااليی در استفاده از منابع انرژي بر  عالوه

 مريعهر متر ازايبه اين است که پتانسيل توليد توان کنندهبيان 1تجديدپذير براي توليد توان دارد. شكل 

درصد از مساحت کشور پتانسيل توليد  4/0مثال در حدود براي مساحت در کشور به چه صورت است. 

ميليون هكتار از مساحت کشور  28درصد يا  3/17حالی که  در ،مربع توان را داردوات بر متر 170

سوي ديگر، سرعت متوسط  توان با استفاده از تابش خورشيد توليد کند. از مربعوات بر متر 260تواند می

که براي استفاده از بوده است متر بر ثانيه  8 بيش از ميليون هكتار زمين 1/2باد طی سال در بيش از 

انرژي بادي مناسب است. سرعت باد در مناطق مختلف و پتانسيل استفاده از انرژي بادي در کشور در 

 شود.مشاهده می 1شكل 

 

 ق مختلف كشورط. مقدار توان تابشي خورشيد و سرعت باد در منا1 شكل
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 .2017سال  ،گزارش دانشگاه استنفوردمأخذ: 

 

را در چرخه توليد توان تا بی ابرقغيرهاي تجديدپذير ، سهم انرژي2021تا سال  1ايران در نظر دارد

رسد اين ارقام با نظر می . البته به2021وات در سال گيگا 4رتقا دهد، يعنی چيزي حدود درصد ا 5

شود وزارت نيرو در سه سال با توجه به سوابق عملكرد گذشته، تصور نمی}واقعيت فاصله زيادي دارد. 

و بر اين اساس امكان دستيابی  هاي تجديدپذير باشدمگاوات مولدهاي انرژيهزار  4آينده موفق به نصب 

وجود ندارد. بی ابرقهاي تجديدپذير به غير از با استفاده از انرژي 2021ت در سال گيگاوا 4به توليد 

هاي عنوان جايگزين گاز طبيعی يا هيدروکربنتواند بههاي تجديدپذير میچند بهبود وضعيت انرژيهر

                                                 

 . برنامه توسعه ششم. 1
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تمام شده  هنه تمام شده آنها کمتر از هزين)در صورتی که هزيکار رود و از نظر اقتصادي همايع ب

 مناسب است. و بهبود کيفيت هوا کامالً هاي فسيلی باشد(سوخت

 

 سهم انرژي خورشيدي و بادي در توليد برق تجديدپذير .3نمودار 

 

 

 

 

 
 

 

 {.حققمحاسبات ممأخذ: 

 

هاي هايی ابالغ کرده است که براي توليد توان با استفاده از انرژيحال حاضر وزارت نيرو تعرفه در

، تعرفه توليد هر کيلووات ساله 20عبارتی در اين طرح  کند. بهبااليی را پرداخت می تجديدپذير، مبالغ نسبتاً

وات ساعت توان با استفاده از انرژي سنت و براي هر کيلو 12سال اول  10ساعت با استفاده از انرژي بادي در 

وات ازاي هر کيلوسنت به 13سنت و  5رتيب تساله دوم به 10سنت است. اين مقادير براي  18خورشيدي 

ضروري است نوسانات شديد قيمت ارز در نظر گرفته شود، خصوص در اين }ساعت توليد توان خواهد بود. 

عرضه  .{شوداساس ريال جايگزين اساس دالر، تضمين خريد برجاي ارائه تضمين خريد برصورت که بهبدين

 . ارائه شده است 4 نموداردر  1990-2040هاي سالطی و تقاضاي گاز طبيعی 

 

 هاي مختلف. عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در ايران در بخش4نمودار 
 

 

 

 

 

 
 

 .2017سال  ،گزارش دانشگاه استنفوردمأخذ: 
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توليد گاز طبيعی  2017تا  1990هاي خالف نفت که توليد آن تغييرات کمی داشته، در سالبر

دليل اتمام برخی فازهاي پارس جنوبی به شتربيطور که بيان شد شدت افزايش داشته است و همانبه

رود اين رقم تا بوده است. با اتمام ساير فازها و استفاده از ذخاير و منابع جديد براي توليد، انتظار می

)مانند  1يادين توسعه نيافتهممكعب در روز افزايش يابد. البته برخی ديگر از ميليون متر 960، 2021سال 

اند و بنابراين نسبت واقع شده بخش دريايی( در Bو  Aکيش، پارس شمالی، فردوسی، گلشن و فرزاد 

هاي برداري و پروژهحال بهره در مياديناز  فهرستی 2کنند. جدول تحميل می شتريبه خشكی هزينه بي

 د. ندهد را نمايش مینشوبرداري میينده بهرهآکه در  ميادينی 3در حال انجام و جدول 

 

 هاي فعال در ايران پااليشگاه .2 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .2017سال  ،گزارش دانشگاه استنفوردمأخذ: 

 
  

                                                 

1. Undeveloped   
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 اندازي در آيندهقابل راههاي پروژه .3 جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: همان.

 

 دليل اصلی آن است که البته در کشور افزايش توليد گاز طبيعی با افزايش مصرف آن همراه بوده

، مصرف گاز طبيعی در بخش 2040رود تا سال گسترش شبكه توزيع به مناطق مختلف بوده است. انتظار می

مكعب در روز و در بخش صنايع پتروشيمی و ميليون متر 280و  220تا  برق به ترتيبگرمايش و توليد 

رود که با توجه به ين انتظار میمكعب برسد. همچنميليون متر 200مجموع تا پتروشيمی درغير

 برسد. 2022ميليون تن در سال  105هاي انجام شده، خروجی بخش پتروشيمی به گذاريسرمايه

موضوع حائز اهميت ديگر، تزريق مجدد گاز به ميادين نفتی براي افزايش استخراج است. تزريق  

دهد، که بخش بزرگی از سهم ذخاير نفتی ايران را تشكيل می کربنات مخازنقابل امتزاج به گازهاي غير

ي از ذخاير ورهمد براي کم کردن نرخ کاهش توليد بوده و موجب افزايش بهرآروشی ساده و بسيار کار

هزار بشكه نفت را  چهارتوان مكعب گاز به ميادين نفتی، میواقع با تزريق يک ميليون متر . درشودمی

هزار  200بالغ بر درآمدي دالر باشد،  50هر بشكه نفت  قيمت اگربدين معنی است که  . اينکردبازيابی 

ميليون  80حال حاضر سهم تزريق  در .شودمیمكعب تزريق گاز حاصل ازاي هر ميليون متردالر به

در روز، فاصله زيادي دارد.  مكعبميليون متر 300تا  250 لئامكعب در هر روز بوده که با حالت ايدمتر

اند، ايران داراي پتانسيل زيادي براي افزايش تزريق که هنوز مورد استفاده واقع نشده ميادينیبر  عالوه

 سوزاندنبا  است. ايران رفلسازي و عمليات مربوط به گاز آوري، فشردهمجدد گاز به ميادين از طريق جمع

 که شدت سوزاندن گاز در ايران، چهار کشور اول دنياست. جزء در روز مكعب گازميليون متر 33حدود 

 7/11در حدود  ،شودکه براي توليد هر بشكه نفت خام سوزانده می است ینسبت گاز همراه نفتبيانگر 
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يک ميليون بشكه است. با اينكه سوزاندن گاز هزينه زيادي براي کشور ندارد،  ازايمكعب بهميليون متر

هاي سوزاندن گاز در حدود مثال، کاهش هزينهبراي تواند کارا باشد. اما استفاده از آن از نظر اقتصادي می

ميادين  که با تزريق آن بهمكعب بوده است، درحالیازاي هر ميليون مترهزار دالر به 80هزار تا  60

مناسب بوده و باعث  محيطی هم قطعاًنظر زيست. البته از نقطهکردمدزايی آهزار دالر در 200توان می

توان تا حدي شود. همچنين پس از تخليه مخازن نفتی، میاي در راستاي تعهد پاريس میايجاد زمينه

 است.که از ديگر مزاياي اين روش کرد بازيابی  گاز تزريق شده را مجدداً

)نمودار افقی( و ميزان مصرف اولويت تخصيص  ،عمودي()نمودار دهنده قيمت فروش نشان 5 نمودار

همه طور متوسط در  هاي مختلف است. اگر قيمت گاز طبيعی بهبخش درگاز طبيعی )اندازه دايره( 

 ي هابهنر بت بهمكعب در نظر گرفته شود، اين مقدار نسازاي هر ميليون مترهزار دالر به 34 1هابخش

(Henry Hub) ،50 درصد  90مريكا آبوده و نسبت به قيمت گاز در بخش مسكونی در  تردرصد کم

ر گاز ت(. علت تخصيص بيش2016ازاي هر ميليون مترمكعب در سال هزار دالر به 335است ) مترک

عنوان يک هبمين گرماي الزم در فصل سرماست. بخش توليد توان نيز أطبيعی به بخش مسكونی براي ت

اي ديگر توان با مادهخالف بخش مسكونی که گاز طبيعی را نمیبخش استراتژيک، اولويت زيادي دارد. بر

تا  شودمين میأت کورهجايگزين کرد، در بخش توليد توان بخشی از انرژي مورد نياز توسط ديزل و نفت 

محيطی بخش مسكونی و تجاري دچار کمبود گاز طبيعی نشوند. با توجه به هزينه اقتصادي و زيست

 در بخش توليد توان حذف شود. رود در آينده، استفاده از آنهاي مايع، انتظار میسوخت

 

 هاي مختلفقيمت، اولويت تخصيص و ميزان مصرف گاز طبيعي در بخش. 5نمودار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 همان.مأخذ: 

 

 

                                                 

 هاي توزيع گاز طبيعي از طريق خط لوله واقع شده در لوينيويانا. . يكي از قطب1
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 CNGهايی در وسايل نقليه گذاريکاهش مصرف بنزين، سرمايه به منظورسال گذشته،  15در 

در چندين سال گذشته رو به افول نهاده و نيازمند  CNGانجام شده است. اما بازار خودروي 

نسبت به قيمت  ترتواند شامل تخفيف بيشگذاري جديد و ارتقاي وسايل نقليه است. اين موارد میسرمايه

تر باشد. همچنين صادرات گاز طبيعی به کشورهاي هاي طوالنیو امكان طی مسافت شتربنزين، توان بي

ساخت مناسبی براي آن وجود همسايه نيز با توجه به افزايش تقاضاي داخلی بسيار محدود بوده و زير

ازاي هزار دالر به 250ه با قيمت ميليون بشكه در روز به ترکي 30ندارد. در حال حاضر ايران در حدود 

نيز به ارمنستان در قبال دريافت الكتريسيته صادر  در روز مكعبميليون متر 1مكعب و هر ميليون متر

سال  پنجرود طی کند. صادرات گاز از طريق خط لوله به بغداد، بصره، عمان و ارمنستان انتظار میمی

 در روز برسد. مكعبميليون متر 4و  28، 20، 25آينده به 

 

 بخش برق

بخش مسكونی  برق در اضاي، تق2016تا  1990شود، از سال ( ديده میBو  A) 6 نمودارطور که در همان

وات کيلو 3000به  2000ازاي هر مشترک از وات ساعت افزايش داشته است و مصرف بهترا 78به  17از 

رسانی گسترش شبكه برق دررين سهم افزايش مصرف برق در بخش مسكونی ت. بيشيافتساعت افزايش 

. از طرفی افزايش جمعيت نيز به نوبه خود باعث ريشه داردبه نقاط مختلف کشور و مناطق دور افتاده 

؛ به حداکثر ظرفيت خود رسيده است رسانی تقريباًافزايش اين مقدار بوده است. همچنين توسعه شبكه برق

ن بيشتري به برق امشترک ه اين معنا کهبن کاهش يافته است اسبت کل جمعيت به مشترکواقع ندر

در سال  3 عدد به 1990در سال  8/6 عدد ن ازانسبت جمعيت به مشترکبه عبارت ديگر  دسترسی دارند.

كته جالب توجه اين است که مصرف برق ننفر(.  3/3)ميانگين افراد در هر خانوار  کاهش يافته است ،2015

شود، نسبت به توليد ناخالص ملی در اين ( مشاهده می Dو C) 6 نمودارطور که در در بخش صنعت همان

و  2030، 2020هاي رود مصرف برق در اين بخش طی سالبخش افزايش يافته است. همچنين انتظار می

(، بيانگر مصرف برق E) 6 نمودارساعت در هر سال افزايش يابد.  تراوات 135و  110، 85به مقادير  2040

هاست. ايران در حدود چاه آن براي استحصال آب ازدليل استفاده از به شتردر بخش کشاورزي است که بي

که بنا به نياز دولت براي رصد و کنترل مقدار آب  برقی شدندهزار چاه آب دارد که نيمی از آنها  500

 ها بوده است.ه از هر چاه براي کاهش هزينهاستخراج شد
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 براساس هاي مختلف ايران بيني تقاضاي برق در بخش. پيش6نمودار 

 ثيرگذارأهاي توسعه آينده و ساير عوامل تاطالعات تاريخي و برنامه
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: همان.

 

 آينده عرضه برق

گيگاوات، توان  6مصرف برق و کمبود ظرفيت توليد برق به ميزان  خصوصبا توجه به توضيحات فوق، در

حدود  به طور متوسطگيگاوات برسد. اين بدين معنی است که  130بايد به  2040اسمی توليدي تا سال 

 8/3به  8/6بينی کاهش رشد تقاضا از گيگاوات افزايش در هر سال نياز است. اما با توجه به پيش 2/2
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تواند کاهش تراوات ساعت می 3/1به  3، افزايش ظرفيت پس از اين دوره از 2040ساعت در سال  تراوات

 توان از آنها بهره گرفت. ، راهكارهايی ارائه شده است که میبد. در ادامه با توجه به توضيحاتيا

 

 هاي كنوني نيروگاه يارتقا

کنند. بنابراين افزودن کشور با راندمان کمی کار می هايطور که بيان شد تعداد زيادي از نيروگاههمان

تواند عملكردي واقع توليد سيكل ترکيبی، میهاي گازي کنونی و درهاي توربين بخار به نيروگاهنيروگاه

تواند به افزايش هاي بخار میسوي ديگر بهبود وضعيت عملكرد نيروگاه ثر در افزايش ظرفيت باشد. ازؤم

نيروگاه بخار  براي مثال}هاي بخار قديمی است. درحال حاضر بسياري از نيروگاهيرا ز ؛ظرفيت کمک کند

درصد، نيروگاه گازي هسا با راندمان  1/21مگاوات و راندمان  40شهيد فيروزي با قدرت عملی متوسط 

 ،درصد 20مگاوات و تعداد قابل توجه نيروگاه ديگر با راندمان در حدود  65درصد و قدرت عملی  9/17

 .{و لزوم بهبود وضعيت عملكرد آنها محسوس است نداز عملكرد ضعيفی برخوردار

گيگاوات برق و دومين روش  7/8( پتانسيل توليد تبديل نيروگاه گازي به سيكل ترکيبیروش اول )

هاي ترکيبی هاي ساده توربين گاز به سيكلسيكل يگيگاوات افزايش توليد برق را دارد. ارتقا3/1ظرفيت 

هاي ترکيبی جديد مكعب در روز نسبت به ساخت نيروگاهميليون متر 43تواند مصرف گاز را به ميزان می

ازاي هر کيلووات ساعت موجب شود. در روش دوم سنت به 8/0 کاهش دهد و هزينه توليد برق را تقريباً

 شود. می مكعب سوخت سبک ذخيرهميليون متر 6هاي قديمی است، روزانه سيكلوضعيت  يکه ارتقا

 

 هاي تجديدپذيرانرژي

 :مورد زير است سه شامل هاي اين بخش عموماًهزينه

 ،پتانسيل ذاتی محل براي توليد توان )تابش خورشيد، ميزان باد( .1

 ،ابعاد و اندازه پروژه و تكنولوژي در دسترس .2

 .سياست بازپرداخت .3

بازگشت سرمايه داخلی در برابر هزينه اوليه و خريد توان  نرخ دهنده تغييراتنشان 7 نمودار

خط افقی  ،و ظرفيت توليد توان است هاي خورشيدي و بادي( براي پروژهPPA) 1صورت توافقیبه

( است که بيانگر حداقل نرخ برگشت سرمايه براي جذب ERP) 2پذيريبيانگر مقدار ريسک

 گذاري خارجی است.سرمايه

                                                 

1. Power Purchase Agreement (PPA) 

2. Equity Risk Premium (ERP)  
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کننده حداقل ميزان سودي است که باعث )اين ميزان بيانپذيري ريسک، مقدار نمودارطبق اين 

در صورتی که اين  نموداردرصد است. طبق  2/11حال حاضر شود( درگذاري خارجی میجذب سرمايه

 5/9گذاري نياز است(، هزينه برق را از جذب سرمايه برايدرصد باشد )که در ايران اين مقدار  20مقدار 

هاي مختلف توليدي بيان ازاي توانوات ساعت براي انرژي خورشيدي بهازاي هر کيلوسنت به 3/14 تا

ازاي سنت به 9تا  6درصد باشد، توافق خريد توان از  2/11برابر با  ERPکند. در صورتی که مقدار می

براي  PPAبادي، حداقل  انرژيکند. در مورد هر کيلووات ساعت براي انرژي خورشيدي تغيير می

درصد برابر  2/11ازاي هر کيلووات ساعت و براي سنت به 5/11تا  7درصد برابر با  20سرمايه  بازگشت

البته با توجه به نوسانات شديد قيمت ارز، ضروري است }ازاي هر کيلووات است. سنت به 5/7تا  5/4با 

 .{شوداساس ريال انجام گذاري برتوافق براي سرمايه

 

 ( انرژي خورشيديIRRتغييرات نرخ بازگشت سرمايه داخلي ) .7نمودار 

 در سمت چپ و انرژي بادي در سمت راست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مأخذ: همان.

 

گيگاواتی ظرفيت  54، ايران نيازمند افزايش 2040تا  2017هاي انجام شده، از سال طبق تحليل

هاي پايانی است. در مورد گيگاوات در سال 3/1هاي اول و گيگاوات در سال 3ساليانه  رشدتوليد توان با 

هاي ترکيبی تبديل شوند، هاي گازي کنونی به سيكلهاي رسيدن به اين هدف در صورتی که سيكلراه

رين اولويت را دارد. اين تازاي هر کيلووات ساعت خواهد داشت و بنابراين بيشسنت به 1اي برابر با هزينه

تواند هاي بخار نيز میرسانی سيكلاضافه خواهد کرد. از طرفی به روزگيگاوات به ظرفيت موجود  7/8امر 

گيگاوات افزايش  10در حدود رفته همروي تواندگيگاوات بر ظرفيت موجود بيفزايد. اين دو تغيير می 3/1

افزايش توان نياز است که بايد  گيگاوات 54، 2040ظرفيت توليد کند، اما اين در حالی است که تا سال 

 انجام شود. هاي تجديدپذيرهاي ترکيبی جديد و نيز استفاده از انرژياز طريق احداث سيكل
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 بندي و اظهارنظر كارشناسيجمع

 2040و تا سال حال حاضر بررسی شده  ايران در برقدر اين گزارش، وضعيت گاز طبيعی و 

است. در ابتدا ميزان توليدات گاز طبيعی و تقاضاي  گرفتهاساس اطالعات موجود انجام هايی بربينیپيش

است. همچنين با توجه به آمار و اطالعات  شدهها ذکر اين بخشمدي آناکارشده و سپس داليل بازار بيان

نهايت  در و شده ر توصيفشتهاي تجديدپذير براي دستيابی به توان بيموجود، پتانسيل استفاده از انرژي

بينی پيشاست.  شدهبيان  برقمين أتدر بخش  مدي عملكرد کشورآچندين سناريو براي جبران ناکار

در  گيگاوات 3انه يگيگاوات با نرخ سال 54بايست ، ايران می2040تا سال  2017شود که از سال می

ظرفيت توليد برق خود اضافه کند. از  به ،هاي بعدگيگاوات در سال 3/1 با نرخ هاي اول و سپسسال

هاي توربين گازي به سيكل يارتقاميان سه روش گفته شده براي افزايش ظرفيت توليد توان در کشور، 

با توجه به اينكه بسياري دهد. افزايش میرا  ظرفيت توليد توان گيگاوات 7/8در حدود هاي ترکيبی سيكل

. انجام ناپذير استامري اجتناب هااصالح آنان قدمت دارند، هاي بخار، بيش از عمر مفيدشاز توربين

بايد . افزايدمی برقگيگاوات به ظرفيت توليد  3/1در حدود  انهيسال هاعملكرد اين سيكل صالحات درا

با  گيگاوات به ظرفيت توليد برق 10در حدود رفته همروي توانددر نظر داشت که اين دو روش، می

 2040در صورتی که نياز ايران در سال  ،اضافه کند ازاي هر کيلووات ساعتسنت به 1هزينه متوسط 

ميزان مصرف در اين } .است در ظرفيت توليد توان خود یگيگاوات 53افزايش طور که بيان شد همان

چنانچه وزارت نيرو يا بخش خصوصی در سال نتواند حداقل  1.خواهد شدگيگاوات  140سال در حدود 

کشور در طول  شود(مگاوات نيروگاه جديد را وارد مدار کند )عالوه بر آنچه که از مدار خارج می 2000

 مقداري بيشترما  سرانه نصب شده . بايد توجه داشت که قدرتاين مدت با بحران برق مواجه خواهد شد

نين مصرف سرانه ما از مچ. هجهانی بيش از ايران است توسعه برقاما سرعت  ،ميانگين جهانی است از

توليد قدرت و مصرف برخی از  روازاين .2است بوده مقداري بيشتر 1395در سال مصرف سرانه جهانی 

 .در جدول ذيل آمده استکشورها 

  

                                                 
1. 𝑷 = 𝑷𝟎(𝟏 + 𝜶𝒕) 

 ها تا سال مورد نظر است.تعداد سال  𝒕درصد و  4نرخ رشد مصرف و برابر با  𝜶مصرف كنوني،  𝑷𝟎 كه در اين رابطه

2. CIA 
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 ف سرانه برق در برخي كشورهارمقايسه توليد و مص .4جدول 

 كشور
  توليد سرانه

 )كيلووات ساعت(

 مصرف سرانه

 )كيلووات ساعت( 

 11860.1 12446.8 آمريكا

 6790.6 6860.4 سوئيس

 6935.3 8138.4 فرانسه

 7489.6 7849.2 ژاپن

 3568.9 4043.1 آفريقاي جنوبی

 2850.2 3300.7 ايران

 22592.5 27351.8 نروژ

 2787.6 3159.2 ترکيه

 13757.1 15702.3 کويت

 13792.5 14733.3 قطر

 11791.6 12687.5 امارات

Source: CIA. 

 

از ويژگی مصرف برق در ايران با توجه به استفاده از انرژي برق براي سرمايش در مناطق جنوب 

ماه از سال استفاده  9وسايل سرمايشی در  اي از مناطق جنوبی ايران ازردار است. در پارهرخوخاصی ب

 بعضیقبل از آن در مسكونی شد و  ،رويس برقبرقراري ساين مناطق از ايران بعد از . به طور کلی شودمی

. شدبه باال مانع از اجراي کار بدنی می 50هاي و يا در درجه حرارت شدخالی از سكنه میاز فصول سال 

بررسی مصرف  ن توجه به آب و هواي جنوب ايران و صرفاًوايران از لحاظ مصرف برق بدبنابراين مقايسه 

فارق لامع قياس، منطقی نيست )هستندسرانه به خصوص با کشورهايی که داراي آب و هواي معتدل 

به  تقريباً با مطالعاتی که انجام داديم، بخش شمالی کشور ايران )از مدار تهران به باال(. بنابراين، است(

مناطقی در ست )گرچه معادل اکشور ترکيه برق در صرف سرانه مبا و  کنندبرق مصرف میاندازه ترکيه 

درجه سانتيگراد و  45اووس و دشت گرگان درجه حرارت تابستان بيش از کاز شمال ايران مانند گنبد

مقدور  وسايل سرمايشی عمالً يابد و امكان زيست بدون استفاده ازدرصد افزايش می 80رطوبت نسبی تا 

جنوب  علت کمبود درآمد سرانه قابل مقايسه با کشورهايه مناطق جنوبی، مصرف کشور ما ب. در نيست(

دهد. مصارف اين کشورها را نشان می 4امارات متحده نيست. جدول  خليج فارس مانند کويت، قطر و

داشتن نرخ تعرفه در مصارف خانگی کمبود درآمد سرانه براي مصرف برق با پايين نگهالبته دولت ايران 

شود مصرف مردم جنوب ايران به طور طور که در جدول ديده میهمان نبنابرايرا جبران کرده است. 

هاي نياز است نيروگاهبنابراين . {خليج فارس استميانگين کمتر از يک سوم مصرف کشورهاي جنوبی 

ه آنها با توجه به در نظر گرفتن نو هزياحداث شود ، کنندجديدي که بر مبناي سيكل ترکيبی کار می

تخمين زده ساعت  کيلوواتهر ازاي سنت به 3/6تا 5/1در حدود  گاز طبيعی استفاده ازساير موارد 
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 ساله نيست چرا که احتماالً 20بينی در يک پريود زمانی قيمت انرژي )برق( قابل پيش }معموالً .شودمی

 ،عالوه بر اينهايابد. شدت کاهش میها بهجديد از جمله فيوژن به نتيجه برسد، قيمتهاي تكنولوژياکثر 

هايی همچون نيروگاه بخار شهيد فيروزي و نيروگاه گازي فسا که راندمان بسيار پايينی دارند نيروگاه

نيازمند اصالحات جدي هستند. با توجه به وضعيت کنونی  و صرفه نيستندبهبراي توليد مقرون

درصد(،  36-37حدود متوسط مجموع عملكرد ضعيف و راندمان کمی دارند )هاي کشور که درنيروگاه

 .{هاي ترکيبی و يا نوسازي آنها ضروري استآنها از طريق تبديل به سيكل يارتقا

 4شود وزارت نيرو در سه سال آينده موفق به نصب با توجه به سوابق عملكرد گذشته، تصور نمی}

گيگاوات  4به توليد  و بر اين اساس امكان دستيابی هاي تجديدپذير باشدهزار مگاوات مولدهاي انرژي

چند بهبود وضعيت وجود ندارد. هربی ابرقاز  هاي تجديدپذير به غيربا استفاده از انرژي 2021در سال 

کار رود و از نظر ههاي مايع بعنوان جايگزين گاز طبيعی يا هيدروکربن تواند بههاي تجديدپذير میانرژي

ی که قيمت تمام شده جه داشت در صورت)البته بايد تو مناسب است اقتصادي و بهبود کيفيت هوا کامالً

هاي هاي تجديدپذير کمتر از هزينه تمام شده سوختتوليد برق از انرژي خورشيدي و يا ساير انرژي

د يهايی که وزارت نيرو براي تولتعرفهدر  خنرخصوص در. از طرفی (صرفه استبهفسيلی باشد، مقرون

است به جاي ارائه تضمين خريد  نيازاساس نوسانات شديد قيمت ارز ين کرده است بربرق تجديدپذير تعي

ذکر است رخدادهايی که در شايان نهايت . درشوداساس ريال جايگزين اساس دالر، تضمين خريد بربر

هاي قابل توجهی افتند، در صورتی که دگرگونیآينده )در مصرف انرژي همچون برق و سوخت( اتفاق می

توان براي بررسی ميزان مصرف سرانه برق در منظور که میکند. بدينندهد از گذشته پيروي می رخ

خصوص مصرف سرانه برق بهتر چند درصورت تابعی خطی از گذشته در نظر گرفت. هر آينده، آينده را به

 .{بينی کندتواند مصرف نهايی برق را با دقت مطلوبی پيشکه می بهره گرفت 1است از توابع مناسب
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