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 چکیده 

خدماتی نیازمند استفاده از آب است و لذا  کشور ایران با محدودیت منابع آب مواجه است و از طرفی همه فرایندهای تولیدی و    

سازی آن اهمیت بسیار زیادی دارد. بر این اساس، هدف مطالعه حاضر ارزیابی  نهیهبری فعالیتها و ارائه روشهای بارزیابی وضعیت آب

می باشد. برای این ات ساعت برق و بررسی وضعیت آب مجازی در فرایند صادرات و واردات برق ایران وولآب مصرفی در تولید هر کی

ی کشور بطور متوسط هانیروگاه  استفاده شده است. نتایج نشان داد که  پایه  - دو روش تحلیل مسیر ساختاری و رهیافت فنی  منظور از

  ، ساختاریروش تحلیل مسیر  همچنین طبق نتایج  .  کنند.  آب بطور مستقیم مصرف میلیتر    5/1  هر کیلووات ساعت برق،   به ازای تولید

لذا  شود و لیتر آب بطور غیرمستقیم مصرف می 5/2، برق  به ازا هر کیلووات ساعت ،تولید برق تا قبل از رسیدن به نیروگاه زنجیره در 

تولید برق که بیش از    از کل آب مصرف شده در زنجیره کند.  لیتر آّب به ازا هر کیلووات ساعت تولید برق، مصرف می  4  ،کل زنجیره

   تولید، مصرف شده است. دیگر آن در زنجیره  %62ها و آن مستقیماً در نیروگاه %38ارد متر مکعب است، یک میلی
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Abstract 

Iran is facing limited water resources and all production and service processes require the use of water, so it is very 

important to evaluate the state of water consumption of activities and provide methods for its optimization. So, the 

aim of the present study is to evaluate the water consumption in the production of each kilowatt hour of electricity and 

to examine the virtual water situation in the process of exporting and importing electricity in Iran. For this purpose, 

two methods of structural path analysis and technical-basic approach have been used. The results showed that the 

country's power plants directly consume 1.5 liters of water per kilowatt hour of electricity production. Also, according 

to the results of the structural path analysis method, in the electricity production chain before reaching the power plant, 

2.5 liters of water is indirectly consumed per kilowatt hour of electricity, and therefore the entire chain consumes 4 

liters of water per kilowatt hour. It consumes kilowatt hours of electricity production. Of the total water consumed in 

the electricity production chain, which is more than one billion cubic meters, 38% of it was consumed directly in 

power plants and the other 62% in the production chain.  

Key words: special water consumption, water-energy nexus, virtual water, electricity industry, Iran. 

 

 مقدمه - 1

ها بیش از پیش به فکر کنترل و بهینه سازی رشد سریع جمعیت و افزایش شهر نشینی در چند دهه گذشته باعث شده دولت    

مصارف منابع طبیعی و انواع انرژی بیافتند. بخصوص در کشورهای درحال توسعه، مساله کمبود منابع برای برطرف کردن نیازهای  

خورد. در این حین، کمبود منابع آب شیرین و بحران آب در جهان باعث شده از چشم می  فزون این کشورها بیشتر بهجمعیت روزا
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مدیریت بهینه منابع آب در جهان تامین کننده امنیت غذایی، معیشت افراد،  بین منابع طبیعی، به منابع آبی توجه بیشتری شود.  

پایداری محیط زیست است نازنین یزدانیان،  توسعه صنعتی و  اقتصادی و توسعه  .(1393)محمدجانی،  در سال    1سازمان همکاری 

رود در  انتظار می  .درصد برآورد کرده است  50،    2050گزارشی منتشر کرده که در آن میزان افزایش تقاضا آب را تا سال    2011

برای ارزیابی  3مللبر اساس شاخص سازمان  .   2درصد جمعیت جهان تحت فشار تنش شدید آب قرار گیرند  40آینده نزدیک بیش از  

درصد کل    40میزان برداشت آب آن کشور بیش از  وضعیت منابع آب کشورها، کشوری با بحران شدید منابع آب مواجه است که  

با بحران شدید   ی منابع آب تجدیدپذیر خود،درصد  3/72  برداشتمنابع تجدیدپذیر آن کشور باشد. بر اساس این شاخص ایران با  

در  تر  میقلذا اهمیت پژوهش بیشتر و ع   .(0112  4شاخص بحران آب در مناطق مختلف جهان در سالضعیت  و)  آب مواجه است

این در حالی است که امروزه با پیشرفت    ی آب با توجه به شرایط رشد جمعیت و رشد نیاز به منابع، بر هیچکس پوشیده نیست.زمینه 

، تقاضا برای برق همواره رو به افزایش است و چون به راحتی به سایر  ی افرادهمه به استفاده بیشتر از آن برای  تکنولوژی و ایجاد نیاز 

، این تقاضا بیشتر شدت گرفته است. با توجه به این که برق همانند سایر اشکال انرژی قابل ذخیره  شودمیهای انرژی تبدیل  شکل

تـراوات    20،181به    1973تراوات ساعت در سال    6،116مجموع تولید برق از  ند.  هست  گام سازی نیست، لذا تولید و مصرف برق هم

برابر شده است. این امر بدان معناست کـه تولیـد بـرق در جهـان    3/3سال    35یعنی طی  است  افزایش یافته    2008سـاعت در سـال  

   .(1390طبیبی، )درصد افزایش یافته است 47/3بطور متوسط ساالنه 

ی  هادر حال حاضر برق پس از نفت دارای بیشترین سهم در سبد مصرف انرژی جهان است و بدلیل اینکه نسبت به سایر حامل    

(. طبق گزارش  1390باشد، تقاضا برای مصرف آن همواره رو به افزایش است)طبیبی  می  انرژی پاکتر بوده است و بیشتر در دسترس

و در سال    است  شده در جهان را برق تامین کرده  درصد از کل انرژی مصرف  4/9،  1973سال  در    2010  5آمار کلیدی انرژی جهان

بطور کلی دارای یک روند   1396تا    1380صادرات برق به عنوان انرژی طی سالهای  درصد رسیده است.    2/17این نسبت به    2008

صادرات برق در سال    ار تفصیلی صنعت برق ایران،استناد به آمبا  درصد رشد داشته است.  14نه  ال صعودی بوده و بطور متوسط سا

نتیجه   که در  است  میلیون کیلووات ساعت بوده   3.852دات در همین سال  رمیلیون کیلووات ساعت و میزان وا  8.172میزان    1396

وات ساعت بوده است. بر  میلیون کیلو  4.320برابر    1396توان گفت خالص صادرات حاصل از تبادل انرژی برق ایران در سال  می

درصدی نسبت به سال قبل به    100، درآمد حاصل از صادرات برق با رشدی  1399یحه بودجه سال  العات ارائه شده در  الاساس اط

 .  میلیارد تومان رسیده است 800ر و هزا 88

د دهه گذشته، ایده پردازان آب مجازی  . اما در چنشود  میآب مجازی، به میزان آب مصرف شده در فرآیند تولید هر کاالیی گفته      

ها منجر به  اند. این بررسیها نیز بودهدر تولید دیگر انرژی، و بدنبال ردپای آب  اند به بررسی فرآیند تولید کاالها بسنده نکرده  صرفاً
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مفهومی که توان  انرژی را می -آبانرژی به علم اقتصاد شده است. همبست یا پیوند  -ورود مفاهیم جدیدی مانند همبست یا پیوند آب

، تعریف  به بررسی ارتباط دو طرفه آب و انرژی یعنی آب مصرف شده در فرآیند تولید انرژی و انرژی بکار رفته در فرآیند تولید آب

 در آن  میزان بارندگی ساالنه  ایران از گذشته دارای مشکل کمبود آب بوده است. موقعیت جغرافیایی ایران باعث شده متوسطکرد.  

نسبت به مناطق  میلیمتر باشد. این یعنی در حدود یک سوم متوسط بارندگی در جهان. سهم ایران از منابع آب شیرین جهان    250

  جهان  درصد از منابع آب شیرین  3/0هستند، تنها  درصد جمعیت جهان در ایران    1تری قرار دارد. درحالی که  دیگر در سطح پایین

نه  الدر ایران میزان بارندگی سا (. لذا مساله آب همواره در کشورمان مورد اهمیت بوده است.  1393در اختیار ایران است)گرجیان،  

داخلی    پذیر تجدید. منابع آب  شودمیها تبخیر  میلیارد متر مکعب است که دو سوم آن قبل از رسیدن به رودخانه  9/397معادل  

میلیارد متر مکعب است. پس منابع آب    9نه  الخارجی سا  پذیرتجدیدد متر مکعب است و منابع آب  میلیار  5/128نه معادل  السا

   .6نه استال میلیارد متر مکعب سا 5/137واقعی معادل  پذیرتجدید

. طبق نشریه آمار تفصیلی صنعت اقتصادی و رفاه جوامع دارد  ۀدر توسع   یو مادر نقش مهم  ییربنایصنعت برق به عنوان صنعت ز   

ت به سال درصد نسب  2/5درصد و سرانه تولید    5/6، تولید کل برق در سال مذکور  1396برق ایران ویژه تولید نیروی برق در سال  

)آمارنامه تفصیلی صنعت است  این آمار در دهه گذشته روند صعودی خودش را با همین شیب ادامه داده  قبل افزایش داشته است و

و رتبه هجدهم    یسعودو رتبه دوم منطقه پس از عربستان    ایبرق در دن  دیرتبه شانزدهم تول  2017در سال    رانیانیرو(.    برق وزارت

 . )پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران(را در مصرف برق به خود اختصاص داده است ایدن

دارد، بررسی   نیز  نقش حساسی در تامین برق منطقهبا محدودیت منابع آب مواجه است و از طرفی،  مهم که ایران    با توجه به این 

ی روز و پر اهمیت کشورمان است و به عنوان هدف این مطالعه مدنظر قرار ایران با رویکرد آب مجازی مساله  تراز تجاری صنعت برق 

آن است که فرایندهای نیروگاهی کشور از نظر مصرف آب    گیردکه مورد آزمون قرار می  مطالعه گرفته است. در این راستا، فرضیه  

کشور دارد، تولید  و شرب و کشاورزی  پرمصرف هستند و نسبت به هزینه فرصتی که آب در مصارف مختلف بویژه در صنعت  و معدن  

یت مهم این مطالعه، فقدان اطالعات دقیق در مورد مصرف . محدودتبرق مازاد و صادرات آن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیس

باشد که نویسندگان با توجه به فقدان این داده  آب در بخش های مختلف فرایند تولید و به تفکیک نیروگاههای مختلف در کشور می

ین ارتباط مطالعاتی نیز قبالً انجام  در ااند.  مجبور به شبیه سازی از نیروگاههای مشابه با تکنولوژی یکسان در سایر مناطق جهان شده

 شده که به دقت مورد تحلیل قرار گرفت. از جمله این مطالعات می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

بررسی مصرف آب در نیروگاههای  "( تحت عنوان 1393شاید مرتبط ترین مطالعه داخلی در این زمینه مطالعه عیسی پور و عابدی )

با   ،هران را مورد بررسی قرار داده استهای شهر تباشد. در این مطالعه که نیروگاه  "های اصالح الگوی مصرفحرارتی و ارائه راهکار
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نیروگاه این  استفاده  آبی مورد  نیروگاه برق و منابع  تولید شده در  بررسی هشت  ازا هر مگاوات ساعت برق  به  ها آب مصرف شده 

توجه به ظرفیت هر نیروگاه گرفته    ها با ای از آب مصرفی نیروگاهمطالعه اگر میانگین وزنیساس این  . بر اشده استها محاسبه  نیروگاه

در    Chen et al. 2019  .ر مگاوات ساعت برق استلیتر به ازا تولید ه  800میزان آب مجازی در برق در استان تهران بیش از    شود،

این پیوند سه   8آریمامنابعی جدایی ناپذیر هستند، با استفاده از الگوی  ای با تاکید بر این مساله که انرژی، آب و محیط زیست  مطالعه

میزان آب گانه را بطور کمی بررسی کردند. در مرحله اول میزان کل آب مصرفی برای تولید انرژی را تخمین زده و در مرحله دوم  

ی اروپا انرژی را در قاره-بپیوند آ  Larsen and Drews, 2019  ساعت برق تولید شده را بدست آوردند.  مصرفی به ازا هر کیلووات

ها تخمین زده شد. این مطالعه مورد مطالعه قرار دادند. در این مقاله میزان آب مجازی مبادله شده از طریق برق در بین این کشور 

تولید برق در اروپا را های مختلفی از مصرف آب در سیستم  را مورد بررسی قرار داده است شاخص  2015تا    1980که بازه زمانی  

مقاله در حوزه آب مجازی   20بندی کرده است. در این مطالعه اطالعات بیش از  ها آنها را دستهکنولوژی نیروگاهبررسی و بر اساس ت

ار  غذا با توجه به انتش-یانرژ-آب   وندیپ   یساز   نهیبه(، به  2022زاده و همکاران )حسندر عملیات در تولید برق استفاده شده است.  

CO2  د یبا تاک  نه،یکشت به  یالگو  ییشناسا  یبرا  یسازنهیبه  ی هایابیارز  پرداختند. نتایج   رانیدر شمال غرب ا  ی زراع   یهانیاز زم  

  ند.هعملکرد را داشت  نیمورد مطالعه بهتر  طیو گندم در شرا  لوی ، نشان داد که جو، کلزا، ذرت سCO2بر به حداقل رساندن انتشار  

Terrapon et al. 2020  ای را بررسی المللی و منطقهر سطح بینهای مختلف تقاضا آب برای تولید برق دای سناریو در مطالعه

های  ب سوختمورد بستگی دارد. اول نوع سوخت مصرفی یا ترکی  آب مصرف شده برای تولید برق به سه  میزان  کردند. طبق این مطالعه

ی نیروگاه و در آخر کشش مصرف آب برای هر ترکیب از دو مورد قبلی. این مطالعه  کنندهدوم سیستم خنکمصرف شده در نیروگاه،  

در تولید برق استفاده    پذیرتجدیدهای  اگر از انرژی  است که  بینی کردهارائه داده و پیش  2050و    2040ای  ه سه سناریو برای سال

ها بررسی شده  درصد کاهش داد. در همه این سناریو  61تا    1990ای را در مقایسه با سال  گازهای گلخانه  توانمی  2050ا سال  شود ت

توان آب مصرفی  می  1990نسبت به سال    2050آن در سال    سکند و بر اسامصرفی برای تولید برق چگونه تغییر می  بکه میزان آّ

 درصد کاهش داد.  72ا را ت

آب مجازی مبادله شده در محصوالت کشاورزی داشتند و کمتر روی آب مجازی و    رویاکثر مطالعات انجام شده تمرکز  

  اند در صنعت برق در ایران بررسی کرده. مطالعاتی که آب مجازی را  است  ایران بحث شده  و بویژه صنعت برق   تحلیل آن در صنعت

یا منطقه استان  ایران صورت نگرفته است. در محدود به یک  تاکنون در  بوده و مطالعه جامعی در شبکه سراسری برق  ای خاص 

مطالعات خارجی بر خالف مطالعات داخلی بحث ردپای آب و آب مجازی در صنعت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این دسته  
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ها، اطالعات  تر از مصرف آب و سوخت در نیروگاههای بسیار شفافها و دادهیروگاهتر در نوع نقیقهای دعالوه بر تقسیم بندی  ،اتمطالع

 نیز بررسی شده است. ورها مبادله انرژی در میان شرکای تجاری کش

 

 

 هامواد و روش- 2

از دو روش استفاده          پایه-هیافت تعادل فراگیر و رهیافت فنی ر  :شودمیبطور کلی در محاسبات مربوط به آب مجازی همواره 

های واسطه و میزان مصرف آب در هر یک از  بطور خالصه در رهیافت تعادل فراگیر کل مسیر کاال  (.1394)تهامی پور و همکاران  

های مختلف صنایع بررسی و  تعامالت بین بخش  ،ی با استفاده از ضرایب جدول داده ستانده مراحل تولید تا رسیدن به کاالی نهای

توان اذعان داشت که پایه تمرکز روی مرحله نهایی تولید است. البته نمی -اما در رهیافت فنی   شود  میمحاسبه  مجموع آب مصرفی  

توانند ها با توجه به موضوع مورد بررسی میکدام از این روش کدام روش دقت بیشتر یا کارایی بیشتری نسبت به روش دیگر دارد. هر

تراز تجاری آب مجازی را با توجه به میزان واردات و صادرات کاال یا انرژی   توانمیپایه  -کارایی الزم را داشته باشند. در روش فنی

 بررسی کرد.  تردقیقمورد نظر 

ی آب مجازی هر کاال است. در این روش اطالعات مورد نیاز برای محاسبه در واقع روشی آماری برای محاسبه پایه - رهیافت فنی     

  یاز، مقدار آب خریداری شده و یا مصرف شده صنعت و مقدار کل تولید همان صنعتهای مورد نآب مجازی محدود است. تنها داده

 نحوه محاسبه آن آمده است. 1( که در رابطه شماره 1396است)تهامی پور و همکاران 

(1)       𝑆𝑊𝐷𝑖 =
𝑃𝑊𝑖

𝑌𝑖
⁄  

  𝑌𝑖آب خریداری یا مصرف شده توسط واحد صنعتی و   𝑃𝑊𝑖ام ،   i ی متوسط آب مصرفی ویژه کاال𝑆𝑊𝐷𝑖     ، 1شماره در رابطه    

کلیه واحدهای صنعتی یا نیروگاههای مورد   ی متوسط آب مصرفی ویژه برایسبهاست. که با محا  یا نیروگاه  صنعتیواحد  مقدار تولید  

 : شود میمحاسبه  2شماره با رابطه  برقکاالی  کیلووات ساعتشاخص آب مصرفی هر مطالعه، 

(2)        𝑇𝑆𝑊𝐷𝑖 = 𝑆𝑊𝐷𝑖𝑥𝑇𝑃𝑖 

  برق  بی است که باید مصرف شود تا یک کیلووات ساعت بیانگر کل آ𝑇𝑆𝑊𝐷𝑖  است.    برق تولید    مقدارگر  نمایان  𝑇𝑃𝑖که در آن      

صادراتی بر حسب  ت  الشاخص پایه آب مصرفی کل محصو  .شود  میام اطالق  iتولید شود و به آن آب مصرفی پایه هر واحد کاالی  

  کاال در کل واردات   SWD ضرب  زبدست می آید و آب مصرفی پایه وارداتی نیز ا  کاال در کل صادرات   SWD متر مکعب با ضرب
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بدیهی است که از تفاضل این دو مقدار تراز خارجی تجارت آب  نشان داده شده است    3همانطور که در رابطه شماره  آید.  بدست می

 .تواند بسته به دوره مورد بررسی مثبت، منفی یا صفر باشدمی  که شودمیمجازی حاصل 

(3) 𝑇𝑉𝑊𝜋 = 𝑊𝐹𝑃𝐸𝑋 − 𝑊𝐹𝑃𝐼𝑀 

ی کل آب وارداتی و صادراتی نشان دهنده   𝑊𝐹𝑃𝐼𝑀   و   𝑊𝐹𝑃𝐸𝑋تراز تجاری آب مجازی و مقادیر    𝑇𝑉𝑊𝜋  ،3شماره    رابطه  در

( و 1389)توان به باغستانی و همکاراناند میی که از این رهیافت استفاده کردهجمله مطالعاتاز   باشند. های صنعتی میاز طریق کاال

 اشاره نمود. (1394تهامی پور و عابدی)

شود  میمستقیم و مصرف آب غیر مستقیم تفکیک آب مصرف  ب مصرفی برای تولید یک کاال بهدر رهیافت تعادل فراگیر ابتدا آ     

گیرد، مصرف آب مستقیم و مجموع آب استفاده شده  در فرآیند تولید مورد استفاده قرار می به عنوان نهاده اولیه. مقداری از آب که 

. مجموع دو آب مستقیم و غیر مستقیم در واقع کل آب استفاده  شود  میای را مصرف آب غیر مستقیم تعریف  تولید کاالی واسطه   برای

برای هر بخش    ،4با استفاده از رابطه شماره  . شود میرد نظر است که آب مجازی نامیده  شده برای تولید کاال و خدمات در بخش مو

 𝑓𝑗شاخصی به نام شدت استفاده از آب    توانمی 𝑊𝑗و آب استفاده شده آن بخش    𝑇𝑃𝑗 اقتصاد با در دست داشتن میزان کل تولید

 (:1396که در واقع ضریب فنی آب در جدول داده ستانده است را تعریف و محاسبه کرد)تهامی پور و همکاران 

(4) 𝑓𝑗 =
𝑤𝑗

𝑇𝑃𝑗
 

حال با در نظر گرفتن این موضوع که آب غیر مستقیم ورودی به هر بخش در واقع قسمتی )مجموع وزنی( از آب مستقیم دیگر     

از  بخش استفاده  با  است،  لئونتیفعکوس  مها  𝐼))ماتریس  − 𝐴)−1)    در مستقیم  غیر  بصورت  که  بخش  هر  مستقیم  آب  میزان 

، میزان آب مصرفی کل  جمع مصرف مستقیم و غیر مستقیم آبتوان استخراج کرد. سپس با  را می  شود  میهای دیگر مصرف  بخش

𝐼)  . در واقع،شودمیبه ازا هر واحد کاال محاسبه   − 𝐴)−1  دهی و محاسبه کل آب استفاده  ان ضریب تکاثرکل اقتصاد برای وزن به عنو

قابل    ،5رابطه شماره  پس مقدار خالص صادرات آب مجازی طبق   .شودمیشده برای تولید هر واحد کاال و خدمات در اقتصاد استفاده 

 محاسبه است:

(5)  

𝑓𝑗
𝑡 = 𝑓𝑗

𝑑 ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑓𝑗
𝑡

𝑛

𝑖=1

  

𝑓𝑡 = 𝑓𝑗 + 𝑓𝑡𝑥𝐴 
𝑓𝑡 − 𝑓𝑡𝑥𝐴 = 𝑓𝑗 

𝑓𝑡(𝐼 − 𝐴) = 𝑓𝑗  

    𝑓𝑡 = 𝑓𝑗(𝐼 − 𝐴)−1 
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اشاره به میزان آب کل )مجموع آب t   اقتصاد است.در  های اقتصادی  تعداد فعالیت  nفعالیت اقتصادی مورد نظر،    jکه در آن      

بردار ضریب مقدار کل)مستقیم و    𝑓𝑡ام از کل iهای اقتصادی است. پس عنصر رشته فعالیت نماینده iمستقیم و غیر مستقیم( دارد. 

به مقدار  وانتمیام است. با ضرب کردن این ماتریس در میزان کل تولید iغیر مستقیم( آب در هر واحد استفاده نهایی از کاال بخش 

 luتوان به  از جمله مطالعاتی که از این رهیافت برای محاسبات آب مجازی خود استفاده کردند می  تجارت آب مجازی دست یافت.

et al. 2019 ،Liao et al. 2018 ،Feng et al. 2019   وHonga et al. 2019  .اشاره کرد 

( استفاده کرد.  Feng et al. 2019)     8SPAاز روش    توانمیی کل آب مصرفی در تولید برق در هر نوع نیروگاه  برای محاسبه    

  ،میرمستقیو غ   میاثرات مستق  هی با تجزبنا شده است،   9قدرت  یسر  بیتقر  یتئورتحلیل مسیر ساختاری بر اساس  یا روش    SPAروش  

بدست می آید که این    6. این روش از گسترش رابطه  (Honga et al. 2019کند )یم  یباالدست بررس  ندیدر فرآ  ی راطیانتقال مح

 ( Feng et al. 2019است. ) (5)رابطه شماره رابطه همان رابطه اصلی رهیافت تعادل فراگیر

(6 ) 𝑒 = 𝑤(𝐼 − 𝐴)−1𝑌 

𝐼)های جمله      − 𝐴)−1  یکسان است.   6و   5  در هر دو رابطه𝑒   همان 𝑓𝑡   است و𝑤    همان𝑓𝑗    است. تنها تفاوت دو رابطه𝑌   است

به    8و    7در قالب روابط  روش تحلیل مسیر ساختاری    ،6رابطه  بر اساس  است.    های اقتصادیفعالیت  های کد  ماتریس کل تولیدکه  

 : یابد میصورت زیر گسترش 

(7) 𝑒 = 𝑤(𝐼 + 𝐴 + 𝐴2 + 𝐴3 + ⋯ )𝑌 = 𝑤𝑌 + 𝑤𝐴𝑌 + 𝑤𝐴2𝑌 + 

(8) 𝑒 = 𝑃𝐿0 + 𝑃𝐿1 + 𝑃𝐿2 + ⋯ 

  گذاری شده است. نام    PL،  8شود که در رابطه  ر نظر گرفته میهر جمله به عنوان یک الیه از تولید د   7رابطه  در سمت راست      

(Production Layer)   .  های بعدی آب غیر مستقیم مورد استفاده  الیه صفر در واقع آب مستقیم مورد استفاده در تولید است و الیه

 𝑤مجموع آب مستقیم و غیر مستقیم استفاده شده در فرآیند تولید کاال است. کل آب مجازی،    eدر مراحل مختلف تولید است.  

ماتریس ضرایب فنی است که در رهیافت تعادل فراگیر نیز از آن   Aی برق و تقاضای نهای  𝑦،   1شدت آب مجازی برای تولید یک کاال

   . شود میاستفاده 

پایه استفاده خواهد شد اما برای افزایش دقت محاسبات  -هایی که در دسترس هستند از رهیافت فنیدر این مطالعه با توجه به داده    

ی برای محاسبه   SPA، از شاخص  که فقط آب مجازی الیه نهایی محیط تولید را نشان می دهدبجای استفاده از یک نسبت کسری  

تفاده  . پس از محاسبه کل آب مجازی در تولید برق در هر نوع نیروگاه با اسشودمیرق نیروگاه استفاده تولید بزنجیره آب مجازی در 

انه محاسبه و مورد بررسی قرار  تولید و میزان آب مصرف شده در هر الیه را جداگ  هایالیه   توانمیاز روش تحلیل مسیر ساختاری  
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به این سوال نیز پاسخ   ادامهاما در    وخت ورودی نیروگاه بررسی شده استاساس س. تا اینجای کار آب مصرفی هر نیروگاه را بر  داد

ی کشور بطور میانگین میزان مصرف آب برای تولید یک کیلووات ساعت هانیروگاهکه با توجه با شرایط حال حاضر در    داده خواهد شد

میزان آب مصرف شده در هر نوع نیروگاه با توجه به   برق در شبکه سراسری برق ایران چقدر است. برای این کار میانگین وزنی از

. در واقع این میانگین وزنی، میانگین آب  تولید شده در کشور را محاسبه خواهد شدنسبت برق تولیدی همان نوع نیروگاه به کل برق  

 امه آمده است. که در اد 9 شماره . مطابق رابطهباشدمیمجازی به ازا هر کیلووات ساعت برق در کل شبکه برق کشور 

(9) 
𝑊𝑎 =

∑ 𝐸𝑖𝑤𝑖

∑ 𝑤𝑖
 

میزان برق   𝐸𝑖که برق آنها وارد شبکه سراسری برق شده است،  هایی  زنی آب مصرف شده در نیروگاهمیانگین و  𝑊𝑎که در آن       

به کل برق وارد شده به شبکه برق سراسری    iهای نوع  نسبت برق تولید شده توسط همه نیروگاه  𝑤𝑖ام و    i  تولید شده در نیروگاه نوع  

. با استفاده از این روش شبکه  گیرد میآب مجازی مورد بررسی قرار    پایه تجارت برق از دیدگاه -است. در ادامه نیز مطابق رهیات فنی

هزینه فرصت   . با مقایسه قیمت برق وشود  میتجارت برق ایران پرداخته  و به تحلیل و بررسی    پارچه بررسیبرق را بصورت یک   تولید

 . ز دیدگاه آب مجازی اظهار نظر کردصادرات برق ایران اپذیری توجیه درباره  توانمیآب در صنعت، 

های مربوط . دادهه استعات استفاده شدالای برای جمع آوری اطیق و مباحث نظری از روش کتابخانهجهت بررسی پیشینه تحق     

ها  های موجود در کشور و میزان آب مصرفی طی فرآیند تولید برق در انواع نیروگاهبه میزان واردات و صادرات برق ایران، انواع نیروگاه

با توجه به روش   .است ه عات سری زمانی بانک مرکزی و مراجعه به مراجع آماری رسمی جمع آوری شدالاز ترازنامه انرژی، بانک اط

صیلی شرکت توانیر آورده های سری زمانی بانک مرکزی و آمارنامه تفهای مورد نیاز ما در بانک دادهمورد استفاده در این مطالعه داده

 اقتصاد ایران های آب مجازی در بررسی جریان"ای شدت آب مصرفی نیز از مطالعات داخلی استخراج شده. مطالعه هداده شده است.

ب هر بخش را جداگانه محاسبه  بخش تقسیم کرده و شدت آ  27اقتصادی ایران را به    های ( که فعالیت1396)نصراللهی و رازعی،    "

چون از جدول داده ستانده    تحلیل مسیر ساختاری  باشد بجز در روشهای مورد بررسی ما که مربوط به دهه گذشته میاند. دادهکرده

در  از آمارنامه تفصیلی شرکت برق برداشته شده است. هاباشد، مابقی دادهمی 1395االجبار محاسبات محدود به سال استفاده شده ب

ای مبنی بر میزان آب مصرف شده . چون در ایران داده است  استخراج شده از مطالعات خارجی آمده  هایخالصه داده   1جدول شماره  

ی خارجی  هانیروگاهمصرف آب در    هایو داده  ه خارجی را مورد بررسی قرار گرفته استمطالع  15بیش از    ، وجود نداشت  ها نیروگاهدر  

و از آنها به تفکیک   های ایران داشتند جدا شده اهتری به نیروگلوژی نزدیکهایی که تکنوهای نیروگاهسپس داده  استخراج شده است.

 باشد. که خالصه آن به قرار جدول زیر می شده استمیانگین گرفته  کنندهخنکو سیستم سوخت مصرفی 

در فرآیند تولید برق مصرف آب    استخراج شده از مطالعات خارجی  های: خالصه داده 1جدول شماره  
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 مصرف آب  میانگین 

 کننده خنکنوع  سوخت مصرفی 

L/Million KWh (L/MWh) 

 گذر یک بار  737,900 738
 گاز 

 کننده خنکبرج   1,393,100 1,393

 میانگین  1,065,500 1,066

 یک بار گذر  356,500 357
 گاز )سیکل ترکیبی( 

 کننده خنکبرج   858,538 859

 میانگین  607,519 608

 یک بار گذر  755,143 755
 نفتی  های نفت و فرآورده

 کننده خنکبرج   1,475,833 1,476

 میانگین  1,115,488 1,115

 هسته ای  کننده خنکبرج   2,371,125 2,371

 انرژی خورشیدی  - 13,000 13

 برقآبی  - 12244667 12245

 پژوهش حاضر هایمنبع: بافته                                            

بخش اقتصاد در جدول داده    89از    در صنعت برق ایرانمختلف تولید    هایالیه.  شده استتولید مشخص    هایدر مرحله بعد الیه

شده    در نظر گرفته  ها نیروگاه. الیه صفر که  است  الیه تقسیم شده   صنعت برق به چهار تولید در  ی  زنجیره.  است  شدهستانده استخراج  

اندازی تجهیزات تا   نصب و راه  تولید، انتقال و توزیع برق، تعمیر و  . سه الیه بعدی آن به ترتیب ازو آخرین حلقه زنجیره تولید است

تولید است به ترتیب    و در نهایت خدمات که بخش جدانشدنی در هر زنجیرهو تولید ماشین آالت  تولید سوخت و استخراج منابع  

ز ضرب ماتریسی میزان آب بعدی با استفاده ادر مرحله    شود.کمتر در نظر گرفته می  های دورتراین تاثیر حلقه  . در مرتب شده است

شدت آب مجازی است که اعداد مربوط   (1𝑥𝑛). ماتریس اول ما ماتریس خطی  مصرف شده در هر حلقه جداگانه محاسبه شده است

رایب مستقیم های ماتریس ض. این ماتریس خطی در توانصفر گذاشته شده است  ها ی درایهو مابق  ه تولید را در آن جایگذاریبه هر الی

  (𝑛𝑥1)شود و حاصل آن که یک ماتریس خطی است در ماتریس تقاضا نهایی که یک ماتریس ستونی  ضرب می  (𝑛𝑥𝑛)اقتصادی  

آب    دهد. الیه صفر که مصرفشود. حاصل آن یک عدد برای هر حلقه است که میزان مصرف آب آن حلقه را نشان میاست ضرب می

  برای این که دید بهتری نسبت به نتایج بدست   استفاده شده است.   1395پایه در محاسبات سال  - مستقیم است از نتایج روش فنی

. برای استجدول داده ستانده استخراج شده  را نیز از  1395کل آب مصرف شده در کشور در سال    آمده در این محاسبات بدست آید، 

 .  نهایی ضرب شده استریس ستونی تقاضا این کار ماتریس سطری شدت آب را در مات
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 نتایج - 3

. در جدول  در دهه گذشته بررسی شده استپایه میزان آب صادر شده و وارد شده در قالب برق  -ابتدا با استفاده از نتایج روش فنی 

مانی بانک مرکزی  سری ز. ابتدا میزان برق صادر شده و وارد شده از بانک اطالعات  است  آورده شدهبه تفکیک    ها خروجیاین    2شماره  

و در ستون انتهایی    است  در صادرات و واردات بدست آمدهپایه آب بکار رفته در تولید برق  - و با استفاده از روش فنی  استخراج شده

همانطور که در جدول مشخص است،    .است  ده شده در تولید آور  مصرف شده جدول درصد آب صادر شده و وارد شده از کل آب  

های  افزایش صادرات نسبت به سال  باشد که دلیل آن صرفاًمی  1392و    1391  هایبیشترین میزان آب صادر شده مربوط به سال

 . استدیگر بوده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در قالب برق در ایران  آب مجازی صادراتی و وارداتیسری زمانی : 2جدول شماره 

 در واردات  در صادرات 

ید 
تول

در 
ده 

 ش
ف

صر
ب م

ل آ
 ک

 به
ی

جاز
ب م

د آ
رص

د
 

 ( لیترآب مجازی وارد شده) ( لیترآب مجازی صادر شده)
صادرات برق )میلیون  

 کیلووات ساعت( 

واردات برق )میلیون  

 کیلووات ساعت( 
 سال 

1.48 0.5 3،861،609 1,298,019 152،6  2،068 1388 

2.88 0.73 7،509،095 1,892,581 6،707 3،015 1389 

3.61 0.86 9،621،862 2,294,647 8،668 3،656 1390 

4.34 0.94 11،284،124 2,445,908 11،029 3،897 1391 

4.42 0.9 11،477،136 2,326,656 11،586 3،707 1392 

3.52 0.92 9،019،146 2,367,453 9،660 3،772 1393 

3.52 1 9،226،806 2,603,445 9،880 4،148 1394 

2.31 1.02 6،019،945 2,649,326 6،687 4،221 1395 
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2.65 0.85 7،507،230 2,417,727 8،172 3،852 1396 

 پژوهش حاضر  های منبع: یافته

میزان کل مصرف    ابتدادقیق آب به ازای تولید یک کیلووات ساعت برق به این صورت عمل شد که    برای دستیابی به مصرف     

شده در بخش اول محاسبات    ، سپس با استفاده از اعداد استخراجمحاسبه شددر یک سال    در فرآیند تولید برق   را  های مختلفسوخت 

.  رب شددر سهم هر نیروگاه از تولید برق ض سپس  ومختلف در مقدار سوخت ضرب  های  سوخت   یپایه، آب مصرفی به ازا- روش فنی

توان نماینده مصرف آب به ازا تولید یک کیلووات ساعت ینی وزنی از مصرف آب در صنعت برق کشور است که میحاصل آن میانگ

ترکیبی و بخاری به  های چرخههمواره نیروگاهدهد.  ی ایران را نشان میهانیروگاهسهم تولید و مصرف آب    3جدول شماره    برق باشد. 

این میزان برای   1398های سال  که با توجه به داده  کنند میها در ایران تولید  واع نیروگاهبرق را در بین همه ان  ترتیب بیشترین میزان

باشد. این در حالی است که در می  %28های بخاری  از کل برق تولید شده در ایران و برای نیروگاه  %39ترکیبی  های چرخه نیروگاه

  % 6ی برقآبی که هانیروگاهبوده است که این میزان در مقابل  %5/19و  %5/15ها به ترتیب سال میزان آب مصرفی این نیروگاه همان

البته به این نکته توجه شود که نیروگاههای برقابی بعضاً از ارتفاع آب ایجاد   اند بسیار پایین است.آب را مصرف کرده  %3/44تولید و  

مصارف کشاورزی و صنعتی و شهری دارند بهره می گیرند و برق تولید می کنند و لذا کل آب مصرفی آنها را  شده روی سدهایی که 

 های موجود امکان پذیر نبوده است.  نمی توان به مصرف برق تعمیم داد ولی به هرحال تفکیک این بحث با داده

 

 ها نیروگاه: سهم تولید و آب مصرفی انواع 3جدول شماره 

 سهم آب مصرفی  سهم از تولید  نیروگاه 

 % 5/19 % 28 بخاری  نیروگاههای  جمع

 % 5/15 % 39 ترکیبی چرخهی هانیروگاهجمع  

 % 3/44 % 6 آبی برق  جمع نیروگاههای

 % 17 % 25 گازی نیروگاههای  جمع

 %4 %2 جمع اتمی و تجدید پذیر 

 % 100 % 100 )میلیون کیلووات ساعت( جمع کل سال  

 پژوهش حاضر  هایمنبع: یافته                                     

شماره  آب در هر الیه به تفکیک در جدول    . مصرفحلیل مسیر ساختاری آورده شده استدر این بخش ابتدا نتایج حاصل از روش ت  

 .استدر ستون انتهایی جدول سهم هر الیه در مصرف آب زنجیره تولید برق بصورت درصد بیان شده بر حسب مترمکعب آمده و 4

 

 )متر مکعب( : خالصه نتایج روش تحلیل مسیر ساختاری4 شمارهجدول 



 

13 
 

 سهم هر الیه  مقدار محاسباتی  حجم آّب 

 -- 65,195,036,002 )طبق جدول داده ستانده(  95آب کشور در سال 

 -- 453,920,766 آب مجازی صنعت برق به روش فنی پایه 

 SPA 1,189,299,223 100%آب مجازی صنعت برق به روش 

 %38 453,920,766 مصرف مستقیم الیه صفر 

 %18 218,462,134 تولید سوخت، نصب تجهیزات، توزیع برق  الیه یک 

 %13 153,106,991 تولید تجهیزات و...استخراج نفت و دغال سنگ،  الیه دو

 %31 363,809,331 خدمات  الیه سه 

 پژوهش حاضر  هایمنبع: یافته             

که آب ویژه مصرفی محاسبه شده به روش تحلیل   شود  میدر هر دو روش این نتیجه حاصل  پس از مقایسه اعداد بدست آمده      

برابر آب   6/1پایه است. این بدین معناست که آب مصرف شده در فرآیند تولید برق  -برابر روش فنی  6/2اختاری بیش از  مسیر س

شتر از مصرف شود بسیار بیدر نظر گرفته نمی  هامستقیم که در اکثر محاسبات و پژوهششده در نیروگاه است. مصرف آب غیرمصرف  

توان این اختالف را نشان داد. اگر با  آید. از دید دیگری نیز میاین دو مقدار کل مصرف آب بدست میمستقیم آب است و از جمع  

که آب مصرف   شود میمحاسبه شود، این نتیجه حاصل  1395در سال استفاده از جدول داده ستانده کل آب مصرف شده در کشور 

 % 8/1بیش از    کل زنجیره برق   اما آب مصرفی  است  از آب کل کشور در همان سال بوده  %7/0ها برای تولید برق  نیروگاهداخل  شده در  

هر کیلووات ساعت برق تولید شده در ایران بیش از چهار لیتر آب   ی. بر اساس محاسبات گفته شده به ازااست از کل آب کشور بوده

شود و این عدد  متر مکعب آب مصرف می  4000شود. به بیان دیگر به ازا تولید هر میلیون کیلووات ساعت برق بیش از  مصرف می

اسبات با در نظر گرفتن شاخص تحلیل  های موجود در کشور است. این مح ها و همه انواع تکنولوژی یروگاهمیانگین وزنی همه انواع ن

هر کیلووات   یبه ازا  شود،ها بسنده  نیروگاهداخل  . اگر به آب مصرف شده در  مسیر ساختاری بعنوان روش محاسبه آب ویژه است

 شود. لیتر آب مصرف می 5/1ساعت برق تولید شده در ایران 

به هزینه فرصت آب در مصارف صنعتی در کشور، تولید برق و صادرات با توجه    "  در این مطالعه این بوده که  فرضیه مورد بررسی      

خواهد  مورد آزمون قرار    در این بخش این فرضیه  ".آن با نگاه پیوند آب و انرژی و آب مجازی صادر شده مقرون به صرفه نیست

پس در گام اول آب مصرف شده در    گیرند. میتولیدات بر حسب مصرف آب ویژه مورد بررسی و مقایسه قرار    در این دیدگاه .  گرفت

  برای داخل نیروگاه   پایه-لیتر در روش فنی   5/1. نتایج محاسبات  01است  قبلی محاسبه شده   های که در بخش  مورد نیاز است تولید برق  

که میزان   شود  میبررسی  . در گام بعدی این مساله  ه استبود  جیره تولید برق برای کل زن  لیتر در روش تحلیل مسیر ساختاری  4و  
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باشد.  میلیون کیلووات ساعت می  8/6687بانک مرکزی    هایبرق صادراتی چقدر بوده که آمار استفاده شده از بانک سری زمانی داده

  1395. برای این کار از نرخ دالر مربوط به سال  شودآمد دالری بدست آمده از این فروش برق محاسبه  در  در گام بعدی باید میزان

که از . قیمت برق صادراتی  شده استدر همین سال استفاده  سامانه نیما  و نرخ دالر روز  ستانده(  -)سال انجام محاسبات جدول داده 

موجود درآمد ایران   های. بر اساس دادهگرفته شده استلووات ساعت در نظر  سنت به ازا هر کی  10نداشته  همان سال تاکنون تغییری  

هزار میلیارد تومان و بر اساس نرخ دالر روز    4/2تومان بوده است مبلغ    3600که    1395از فروش برق بر حسب نرخ دالر در سال  

قتصادی آب نهفته در صادرات یک کیلووات ساعت بر اساس این محاسبه، ارزش اباشد.  هزار میلیارد تومان می  8/17ان(،  توم  26700)

در گام آخر برای آزمون فرضیه خود    ریال است.  8،403،840و    3،151،440پایه و روش تحلیل مسیر به ترتیب  -برق در روش فنی 

به سوال اصلی این   بتوانشود تا اقتصاد مقایسه  هایبا ارزش اقتصادی آب در دیگر بخش صادراتی نهفته در قالب برق  باید ارزش آب

. بر اساس  شده است. برای این کار از مطالعات مختلف ارزش اقتصادی آب در صنعت ، کشاورزی و شرب استخراج دادپژوهش پاسخ 

پور و  توسط دکتر تهامی  . این مطالعهاستریال بر متر مکعب    87،347مطالعات انجام شده در ایران ارزش اقتصادی آب در صنعت  

درگاه    شاخص قیمت مصرف کننده  های با داده  ارزش اقتصادی آب در صنعت  انجام شده است و  باقیماندهبا روش    (1392)همکاران

 417،224و    1395مکعب برای سال  ریال بر متر  119،152. حاصل  شده استبروز    سال جاری  و    1395برای سال    آمار ایران  ملی

مورد استفاده    هایی روش ی حاالت و همهکه در همه  . نتایج مقایسه نشان داداست  بدست آمده  1401ریال بر متر مکعب برای سال  

  باشد و این بدین معناست که تولید برقصنعت میهزینه فرصت آب در  بیشتر از    یصادراتنهفته در برق  در این مطالعه ارزش آب  

توسط تعزری   ای کهدر سمت دیگر در مطالعه  د.نسبت به هزینه فرصت داخل کشور ارزش کمتری نداراز دید آب مجازی    صادراتی

ارزش اقتصادی آب را بصورت میانگین برای محصوالت اساسی مانند گندم، جو، چغندر    ، با استفاده از توابع تولید،(1400)و همکاران

های مختلف برای قیمت آب، ارزش اقتصادی محاسبه کرده است، بر اساس سناریوقند، کلزا، گوجه فرنگی، ذرت علوفه ای و یونجه  

و بروز شده   است انجام شده 1400ه نیز در سال . این مطالعاست ریال بر متر مکعب بدست آمده  1،090محاسبه شده در کشاورزی 

اقتصادی آب آشامیدنی تصفیه شده خریداری شده اریال بر متر مکعب است.    3،816با نرخ تورم    1401برای    این عدد در    رزش 

باشد.  ریال به ازا هر متر مکعب می  125،000که مبلغ    محاسبه شده است  (1389پور و شاوردی)زارعپور و  توسط تهامیای که  مطالعه

پس ارزش اقتصادی آّب  ریال بر متر مکعب است.    1,281,061  معادل 1401برای سال    مطالعه این  اعداد استخراج شده در  بروز شده  

ه شده مربوط به ارزش اقتصادی آب آورد  هایداده  5در جدول شماره  در فرآیند تولید برق حتی از آب آشامیدنی نیز باالتر است.  

 است.

 در فرایند تولید و صادرات برق با سایر مصارف  ارزش اقتصادی آب مقایسه:  5جدول شماره 
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 ارزش اقتصادی آب )ریال بر متر مکعب( 

 بخش/سال  1392 1395 1399 1401 بروز

 صنعت  87،347 119،152 298،598 417،224

 کشاورزی  - 1،090 2،731 3،816

 آب شرب  268,194 268,194 916,828 1,281,061

 پایه -فنی - 900،000 2،255،418 3،151،440
 برق 

8،403،840 6،014،448 2،400،000 - SPA 

 پژوهش حاضر  هایمنبع: یافته                           

صادرات برق از دید آب مجازی  توان به این نتیجه رسید که تولید و  با توجه به ارزش اقتصادی بسیار باالی آب در تولید برق می  

برای آبهای مرزی و آبهای مازاد کشور مقرون بصرفه است و ارزش آّب کار رفته در تولید برق بسیار باالتر از کشاورزی و صنعت و  

 شرب است. 

ازا  گفته شد     ایران به روش فنی  یکه آب مجازی به  یل مسیر لیتر و به روش تحل  5/1پایه  -تولید یک کیلووات ساعت برق در 

میلیارد    65بیش از    ،که سال پایه محاسبات بوده است  1395لیتر محاسبه شده است. کل آب موجود در کشور در سال  4ساختاری 

میلیون متر مکعب بوده که این بدین معناست که حدود    453پایه  -. مصرف آب ویژه برق ایران به روش فنیاست  متر مکعب بوده

ها برای تولید برق مصرف شده است. اما به روش تحلیل مسیر ساختاری در نیروگاهمستقیماً    1395در سال    از کل آب کشور  7/0%

از کل آب    %8/1میلیون متر مکعب آب مصرف شده و این بدین معناست که بیش از    1،189الیه فرآیند تولید برق مجموعا    4در  

میلیون متر مکعب  363و  153و  218تولید برق به ترتیب  هایدر فرآیند تولید برق دخیل بوده است. در الیه 1395کشور در سال 

، بیشترین مصرف آب مربوط به بخش  است  ها بودهکه مصرف مستقیم آب در نیروگاه  رالیه صف  یعنی بعد از.  است  آب مصرف شده

 .است خدمات بوده 

های ایران مصرف آب نیروگاه  %44د. بیش از  های ایران داررا در بین نیروگاههای برقآبی بیشترین مصرف آب  نیروگاه  عالوه بر این،  

گر ترکیب  های برقآبی است. از کل تولید برق مربوط بی نیروگاها  %6های برقآبی است. این درحالی است که تنها  مربوط به نیروگاه

استفاده شود مصرف کل آب با همان میزان   ترکیبیچرخه های  های برقآبی از نیروگاهها طوری عوض شود که بجای نیروگاهنیروگاه

  181توان بیش از  میلیون متر مکعب است، می  450ها که  . از کل آب مصرفی داخل نیروگاهیابدمیکاهش    %40تولید در حدود  

البته توجه به این نکته ضروری است که این نتیجه گیری قابل تعمیم به هر منطقه نیست و در میلیون متر مکعب آب را ذخیره کرد.  

برخی مناطق با توجه به پتانسیل های آبی و مسائل اقتصادی، ساخت نیروگاه برقابی کامالً منطقی و توجیه پذیر است. همچنین 
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چرخه ترکیبی آلودگی محیط زیستی بسیار کمتری دارد و لذا تحلیل ارائه شده صرفاً بر    ی برقابی نسبت به نیروگاههای  نیروگاه ها

 اساس بهینه سازی آب فرایند تولید است.  

وجه به  ها و در نتیجه آن تغییر در مقدار آب مصرفی کل پرداخته خواهد شد. با تدر این مرحله به تحلیل تغییر در ترکیب نیروگاه

ای اتمی و تجدیدپذیر مربوط به  ه، بیشترین مصرف آب و کمترین میزان تولید بعد از نیروگاه  3های ارائه شده در جدول شماره  داده

وری  های مختلف از منظر آب مجازی شاخصی جهت بررسی و مقایسه بهرهبرای درک بهتر کارایی نیروگاهباشد.  های برقآبی مینیروگاه

کنیم. این شاخص نسبت تولید یک نوع نیروگاه به مصرف آب همان نوع نیروگاه را بعنوان  ز دیدگاه مصرف آب تعریف میها انیروگاه

نسبت تولید هر نیروگاه به آب مصرفی آن نیروگاه      6در جدول شماره  دهد.  وری نیروگاه از نظر مصرف آب نشان میشاخص بهره

 آورده شده است.  

 ها تولید به آب مصرفی نیروگاه: نسبت 6جدول شماره 

 ها انواع نیروگاه نسبت تولید به آب مصرفی )کیلووات ساعت به لیتر( 

 بخاری هاینیروگاه 44/1

 های چرخه ترکیبینیروگاه 52/2

 آبی برق هاینیروگاه 14/0

 گازی هاینیروگاه 47/1

 اتمی و تجدید پذیر  5/0

 های پژوهش حاضر منبع: یافته                       

برابر   5/2ترکیبی است که بیش از  های چرخه وری مربوط به نیروگاهبیشترین بهرهدهد که به لحاظ مصرف آب،  این جدول نشان می

در این بخش این های برقآبی است.  وری مربوط به نیروگاهکند و همانطور که گفته شد کمترین بهرهآب مصرفی خود برق تولید می

وری را از دیدگاه مصرف آب دارند  ین بهرهپذیر که کمترهای برقآبی و اتمی و تجدیدمهم بررسی خواهد شد که در صورتی که نیروگاه

های برقآبی  ترکیبی جایگزین آن شود، میزان آب مصرفی چگونه تغییر خواهد کرد. مجموع نیروگاهچرخههای  حذف شوند و نیروگاه

. اگر  کنندیم از کل آب را مصرف    %3/48ها  . از سوی دیگر این نیروگاهکنند میبرق کل شبکه را تولید    %8و اتمی و تجدیدپذیر  

ترکیبی های چرخهافزایش یابد، مصرف آب نیروگاه  %8تولید این نیروگاهها    ها شود، یعنی ترکیبی جایگزین این نیروگاه  نیروگاه چرخه

میزان مصرف آب فعلی یعنی    %45ها بیش از  کند. این بدان معناست که مصرف آب نیروگاهافزایش میزان فعلی افزایش پیدا می  2/3%

مکعبمی  536 متر  می  لیون  پیدا  نیروگاهکاهش  کل  که  در صورتی  موردکند.  نیروگاه  های  بجز  سراسری،  شبکه  در  های  استفاده 

  700افزایش پیدا خواهد کرد در مقابل مصرف آب کل بیش از    %61ها  ترکیبی از چرخه خارج شوند، میزان تولید این نیروگاهسیکل
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در سال    کل آب کشور  %1کل مصرف فعلی آب در فرآیند تولید برق و بیش از    %40ان  یابد. این میزمیلیون متر مکعب کاهش می

 مورد بررسی.

در سناریو  .  گیردها، سه سناریو مختلف مورد بررسی قرار میتر و کمی تغییرات در ترکیب نیروگاهاما برای درک بهتر و بررسی دقیق

های سیکل ترکیبی که پذیر از شبکه سراسری حذف شوند و نیروگاهتجدیدهای اتمی و  شود که نیروگاهاول این حالت بررسی می

های برقآبی با توجه به نیروگاه  %50وری آب را دارند جایگزین آنها شوند. سناریو دوم حالتی است که  بیشترین مقدار شاخص بهره

ترکیبی جایگزین آن شوند و سناریو سوم سیکلهای  خه خارج شوند و نیروگاهآبی از چررویه و مسائل مربوط به کمهای بیسدسازی

 دهد. ترکیبی را مورد بررسی قرار میهای سیکلهای گازی بجای نیروگاهاز نیروگاه %50جایگزینی 

نیروگاه- اول:  تجدیدسناریو  اتمی و  را تولید و  های  از برق شبکه  را    %4پذیر دو درصد  این مصرف میاز آب کل شبکه  اگر  کنند. 

نیروگاه  هانیروگاه تولید خارج شوند،  میزان آب های سیکلاز چرخه  افزایش دهند. در مقابل  را دو درصد  تولید خود  باید  ترکیبی 

ها کاهش پیدا  نسبت به قبل از تغییر در ترکیب نیروگاه  %2/1کند پس کل آب مصرفی به میزان  افزایش پیدا می  0/%8مصرفی آنها  

 شود.  هزار متر مکعب آب صرفه جویی می 270میلیون و  14کند. لذا در این سناریو میزان می

ها از چرخه خارج  این نیروگاه  %50اگر  رند.  از مصرف آب شبکه را دا  %3/44از تولید کل شبکه و    %6های برقآبی سناریو دوم: نیروگاه-

کند. اگر در ازا این کاهش در تولید، میزان کاهش پیدا می  %2/22ها به  نیروگاهیابد و مصرف آب این  کاهش می  %3شوند تولید آنها  

یابد. در مقابل مصرف آب کل  افزایش می  %2/1ها به میزان  افزایش یابد، مصرف آب این نیروگاه  %3ترکیبی  های سیکلتولید نیروگاه

این میزان   شود.متر مکعب در مصرف آب صرفه جویی می  میلیون  250یابد لذا در این سناریو نزدیک به  کاهش می  %21به میزان  

 باشد. های شبکه سراسری برق میمصرف آب مستقیم در کل نیروگاه %50آب، بیش از 

های  ها با نیروگاهظرفیت این نیروگاه  %50کنند. اگر  ار کل آب را مصرف می  %17و  از سهم تولید    %25های گازی  سناریو سوم: نیروگاه-

های  آن نیروگاه  یکاهش یابد. در ازا  %5/8کاهش یابد و مصرف آّ آن هم به    %5/12ترکیبی جایگزین شود، یعنی تولید آن به  سیکل

  5/59کند. در این سناریو افزایش پیدا می %5ها شبکه برساند، میزان آب مصرفی این نیروگاه %51/ 5تولید خود را به سیکل ترکیبی 

 شود.تولید برق صرفه جویی می میلیون متر مکعب آب دز

 

 بندی مختصر مطالب قبلی و ارائه چند توضیه سیاستیجمع - 4

انرژی و بر اساس تحلیل زنجیره تولید برق، به ازای تولید هر کیلووات -همبست آبدهد که از دیدگاه  نتایج این پژوهش نشان می

شود که این میزان با تغییر ترکیب نیروگاهها در مناطق مختلف با توجه به پتانسیل  لیتر آب مصرف می  4ساعت برق در کشور حدود  
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ب قابل کاهش است. همچنین، ارزش اقتصادی آب مجازی صادر شده در قالب برق، نسبت به هزینه فرصت آب در مصارف  آمنابع  

با توجه به کمبود منابع    رسد اما یه پذیر به نظر می به مراتب باالتر است. لذا، صادرات برق با دیدگاه آب توجکشاورزی، شرب و صنعت  

ان و منطقه سیروان و گرمسیری آب در ایران صدور برق می بایستی فقط از آب خروجی از مرزها در منطقه گیالن و مازندران، خوزست

بصورت ترجیحی، تامین آب د. البته باید توجه داشت که با توجه به کمبود منابع آب در فالت مرکزی و ضرورت تامین آب شرب باش

ضروری شرب نسبت به صادرات آب در قالب برق حتی از مناطق مرزی، در اولویت است مگر آنکه آبهای مذکور قابل مدیریت و انتقال  

ترکیب  د استفاده و تغییر  کردن تکنولوژی مورر فرآیند تولید برق از طریق بروزدمضاف بر این،    .و مصرف در داخل کشور نداشته باشد

شود که این فرآیند تولید به سمت افزایش سهم  وری را افزایش داد و پیشنهاد میبهره توانمیمتصل به شبکه سراسری های نیروگاه

شده در سه سناریو ارائه شده در بخش قبلی در صورتی میزان   انجام های  با توجه به بررسی   حرکت کند.  ترکیبیچرخه ی  هانیروگاه

در پایان الزم به ذکر است که در این مطالعه تالش شد تا وضعیت آب بری صنعت   .کندمصرف آّب بطرز قابل توجهی کاهش پیدا می

تحلیل و با هزینه فرصت های    برق و نیروگاهها به تفکیک مراحل زنجیره تولید و همچنین میزان آب مجازی نهفته در صادرات برق

تواند روی نتایج بدست آمده تاثیرگذار باشد، ناشی از آن مقایسه شود. اما الزم به توضیح است که مهمترین عدم قطعیتی که می

ی  مصرف آب ویژه نیروگاهها و تغییرات آن است که در این مطالعه بر اساس تجارب گذشته و با اعمال اصالحات و تعدیالت بومی ساز

 شد، ولی جا دارد در مطالعات بعدی سایر محققین در داخل کشور با سطح دقت باالیی محاسبه شود.  
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6 -Food and Agriculture Organization of the United Nation  2014 

7- ARIMA  

8-Structural path analysis 

9-Waugh,1950 

های جدول داده ستانده بوده و آخرین و بروز ترین جدول  محاسبات انجام شده برای شاخص تحلیل مسیر ساختاری نیازمند داده-10

بوده است. لذا برای محاسبات این روش به عدد بدست آمده برای همین سال بسنده شده است.    1395مربوط به سال  داده ستانده  

تاکنون تغییرات زیادی در این صنعت رخ داده است اما امید است این پژوهش مسیر را برای محاسبات    1395بدیهی است که از سال  

 ت بهینه تر در تولید برق و مصرف آب در کشورمان باشد. تر بصورت سری زمانی برای دستیابی به حاالدقیق
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