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Introduction 

The growing population of the world has led to an inevitable increase in energy demand, and this, in 

addition to the depletion of non-renewable energy sources, can lead to many environmental problems. 

Given the importance of environmental impacts and the development of renewable energy, the use of 

wind can be a very reliable source for generating electricity. 

Materials and Methods 

The present study investigates the environmental effects of electricity generation during the life cycle of 

wind farms (Kahak and Aqkand) during the construction to operation of these power plants and the 

cumulative exergy demand index. In the present study, a functional unit of one kilowatt of electricity was 

selected and the data were analyzed in SIMAPRO software by IMPACT2002 + method in the form of 15 

Midpoint indicators and four final indicators. 

Results and Discussion 

The results showed that the stage of raw materials and production has the highest impact on the creation 

of intermediate indicators, which is due to the extraction, manufacture and production of parts such as 

steel casting from non-renewable energy and activities such as high temperature welding. Also, the total 

environmental index of Aqkand and Kahak wind power plants for 1 kWh of generated electricity was 

5.84 and 4.45 (μPt), respectively, of which 3.02 and 2.31 (μPt) belong to the category, respectively 

Damage to human health. Also, the study of cumulative exergy demand index showed that non-

renewable-fossil resources had the largest share in exergy demand (0.15 MJ) to produce one kilowatt of 

electricity generated from power plants. 

Conclusion 

In the present study, the results showed that the stage of raw materials and production in two power plants 

was about 70% effective in creating various respiratory effects, 60% in creating human health potential, 

25% in creating acidification groups and global warming. Also, the installation phase of 17% in Aqkand 
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power plant and 16% in Kahak power plant was effective in creating climate change and between 14% 

and 26% in creating other environmental groups. 
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 چکیده

پذیر بودن منابع و این امر به غیر از پایانانرژی را به همراه داشته  یتقاضا ناپذیر اجتناب یشافزاروند رو به رشد جمعیت جهان، 

و  یطیمح ستیاثرات ز تیبا توجه به اهمرا به همراه داشته باشد.  محیطی زیستتواند مشکالت فراوان انرژی تجدیدناپذیر می

 یبه بررسحاضر مطالعه بسیار مطمئن برای تولید انرژی الکتریسته باشد.  یتواند منبعاستفاده از باد می تجدیدپذیر، یها یتوسعه انرژ

 یبردار در طول مراحل احداث تا بهره)کهک و آقکند(  یباد هایروگاهین اتیدر طول چرخه حتولید الکتریسیته  یطیمح ستیز اثرات

 انتخاب الکتریسیته لوواتیک کی در مطالعه حاضر واحد کارکردیپرداخته است.  ،یتجمع یاکسرژ یشاخص تقاضاها و این نیروگاه

نتایج  .تحلیل شدند ییو چهار شاخص نها یانیشاخص م 11در قالب  IMPACT2002+ به روش ماپرویفزار سها در نرم اشد و داده

که  شتهای میانی به همراه داباالترین تاثیر را در ایجاد شاخصاستخراج تا ساخت اجزا(  از) نشان داد که مرحله مواد اولیه و تولید

هایی  ناپذیر و فعالیت های تجدید از انواع انرژی با استفاده گری فوالددلیل این امر استخراج، ساخت و تولید قطعات از جمله ریخته

 1 به ازایمحیطی دو نیروگاه بادی آقکند و کهک  زیست کلشاخص  میزانهمچنین  .باشدمیهمچون جوشکاری در دمای باال 

( مربوط به μPt) 31/2و  22/3این مقدار به ترتیب   و از بود( μPt) 81/8و  48/1تولیدی به ترتیب برابر  الکتریسیتهوات ساعت وکیل

فسیلی -پذیرنا منابع تجدیدهمچنین بررسی شاخص تقاضای اکسرژی تجمعی نشان داد که . بوددسته خسارت سالمت انسان 

های احداث شده به  از نیروگاه الکتریسیتهتولید یک کیلووات  ازایبه ( را MJ113/2 به میزان)تقاضای اکسرژی سهم در بیشترین 

 . ددنداخود اختصاص 

 ، تقاضای اکسرژی تجمعی، انرژی باد، ایران محیطی زیستها: اثرات کلیدواژه

mailto:r.tabatabaei@sanru.ac.ir


 

 

 

 مقدمه -1

انرژی  یجهان یتقاضا ناپذیر اجتناب یشافزا یلها را به دل یانرژاز دست  ینا یهسرعت تخل تجدیدناپذیر، انرژیبه منابع  وابستگی

 سایر ی،انرژ یبرا یشترب یو تقاضا ینکره زم یتجمع یشافزا با یدناپذیر،تجد هایانرژی بودن پذیرپایان از غیر به. نمایدیم یعتسر

 و هاجنگل یبازن، تخر یهال تخریب زمین، کره شدنگرم اسیدی، هایباران بارشهوا،  یآلودگ از اعممنابع  ینمشکالت مرتبط با ا

به منابع  یو وابستگ یکمبود انرژ هایحل راه از یکی. (Azarpour et al.,, 2013) یابدمی افزایش رادیواکتیو مواد انتشار

 و هاتالش رغم علی. (Amani and Hosseini Shamachi, 2009) است تجدیدپذیر انرژی منابع از استفاده افزایش یدناپذیر،تجد

 از نیمی از کمتر که یافت کاهش% 3/1 یزانم به 2212 سال در اولیه هایانرژی مصرف ی،کاهش مصرف انرژ یبرا هاریزیبرنامه

 2214 سال به نسبت 2212سال  درجهان  در تجدیدپذیر هایانرژی مصرفنشان داد که  هابررسی. بود%( 4/2) 2214 سال نرخ

 درشده  انجام هایبررسی همچنین. (British, 2006) شدبرداشته قدم  هایفناور ینا توسعه سمت به مجموع در و یافت افزایش

و میزان انتشار گازهای  افزایشدرصد  18، 29نسبت به سال  24داد که میزان برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر در سال  نشان یرانا

های ظرفیت نصب شده نیروگاه یروآمار وزارت ن مطابق. داشت کاهشدرصد  12، 29نسبت به سال  24ای در سال  هگلخان

های بادی، فتوولتائیک و ظرفیت نیروگاه که طوری بهدرصد رشد داشته  19، 29نسبت به سال  24در سال  کشور درتجدیدپذیر 

 مورد در مطالعات نتایجدرصد افزایش داشته است.  19و  32،  6، به ترتیب 29نسبت به سال  24کوچک در سال  یآب الکتریسیته

 ,Statistical) باشدیم عملی 2221 سال در مگاوات 22222 هدف که دهدمی نشان ایران در تجدیدپذیر انرژی از احتمالی استفاده

 صورت درفراوان،  یزمناطق بادخ یدارا کشوریبه عنوان  ایرانبوده و کشور  یدپذیرتجد انرژی منابع مهمترین از یکی باد .(2019

 حدود .(Motahari et al.,, 2014) کند تامینرا  خود یازمورد ن هایانرژی از عظیمی بخش تواندمی انرژی، این منابع از استفاده

 Le) شودمی تبدیل باد انرژی به نتیجه در و توجه قابل همرفت به منجردما  گرادیان دلیل به شده دریافت خورشیدی تابش% از 1

Gourieres, 2014) .است کرده رشد جهان سراسر در قدرت های سیستم در جدید ظرفیتی عنوان به باد فناوری (Billinton and 

Gao, 2008). یانرژ یزانکه م باشدمگاوات می 62222 حدود انرژی باد در کشور اسمی ظرفیت می دهد که نشان هایبررس 

باد و به صرفه  یانرژ ینهکشور در زم یباال یلپتانس ی دهنده نشان . این موضوعمگاوات قابل استحصال است 14222تا  یدیتول

 انرژی مورد در شده انجام محیطی زیست هایی. بررس(Aghahosseini et al.,, 2018) استصنعت  یندر ا یگذار یهبودن سرما

 یباد هاینیروگاهدر  یا گلخانه گازهای انتشار مهم عامل ی،باد یروگاهو ساخت ن ینتورب ولیدتی  مرحله که دهدمی نشان باد

 ی،و نگهدار یبردار مراحل که شامل بهره یهدرصد و بق 22-93در حدود  یا گلخانه یگازها یکه درصد انتشار تجمع باشد یم

 محیطی زیست اثرات. (Joseph et al.,, 2000) دهد یدرصد را به خود اختصاص م 24-12حمل و نقل حدود  یروگاه،ن یبتخر

محیطی  اثرات زیست دقیق ارزیابی دلیل بهجهان به خود جلب کرده و زیادی را در توجه  ،بادبا استفاده از  یانرژ ناشی از تولید

 ارزیابی. (Bidstrup, 2015) شودمی استفاده محیطی از این روش در ارزیابی زیست گسترده طور بهتوسط ارزیابی چرخه حیات، 

 سراسر در ،تکنولوژی یا محصول یک ، تولیدفراینددر طی یک  محیطییستاثرات ز یکم یابیارز یبرا یدروش مف یک حیات چرخه



 

 

 

 محیطی زیستبالقوه  یامدهایو پ ها یخروج ها، یورود و تجزیه و تحلیل یآور شامل جمع که است حیات چرخه مختلف مراحل

 .(Standardization, 2006) است

 پیشینه تحقیق -2

های بادی )تولید ژنراتورها، ناسل، برج و مختلف نیروگاه و تجهیزات هاهای اخیر با استفاده از دانش بومی به تولید فناوریلدر سا

ها، مهم در این نیروگاههای قزوین و آقکند میانه نصب شدند. یکی از دغدغههای کهک ...( پرداخته شد و این تجهیزات در نیروگاه

 باشد.  های بومی میفناوری های بادی با استفادهناشی از تولید انرژی الکتریسته در نیروگاه محیطی زیستمیزان اثرات 

 های یروگاهکه شامل ن الکتریسیته یدتول های یروگاهدر انواع مختلف ن یا گلخانه یانتشار گازها یزانمدر پژوهشی محققان به بررسی 

چرخه  یابیدر قالب ارز ،بود یلیسوخت فس های یروگاهن ی،باد های یروگاهن ی،آب برق های یروگاهن یک،فتوولتائ های یروگاهن ی،ا هسته

1) یاتح
LCA )یدارا یآببرق و  یا هسته های یروگاهو ن ترینیشب یدارا یلیسوخت فس های یروگاهن نشان داد که نتایج. ندپرداخت 

 محیطی زیست اثرات بررسی به پژوهشیدر . (Al-Muhammad et al.,, 2013) بودند یا گلخانه یمقدار انتشار گازها ینترمک

 بر. دته شپرداخ (دارند بادی مزارع در را استفاده بیشترین که) مدرن القایی سویه دو ژنراتورهای دارای مگاواتی 2 بادی هایتوربین

 پایان در ضایعات فرآوری و برچیدن تا ساخت مراحل تمام که شد اجرا باد توربین روی گسترده زیستی چرخه ارزیابی یک اساس، این

 توان افزایش با شده تولیدالکتریسیته  ساعت کیلووات بر اکسیدکربن دی آلودگی که داد نشان نتایج .دادمی پوشش را آن مفید عمر

 منابع سایر از کمتر بسیار انرژی، این محیطیزیست اثرات و آلودگی مقادیر که داد نشان نتایج همچنین .یابدمی کاهش توربین نامی

 برق و بادی نیروگاه محیطی زیست اثرات بررسی بهدیگر  ای مطالعه در. (Zare Thani and Nisari, 2016) است الکتریسیته تولید

 پیامدهای دارای بادی نیروگاه به نسبت منجیل آبی برق نیروگاه که داد نشان نتایج. ه شدپرداخت منجیل سفیدرود آبی

 اثرات ترینبیش دارای برداری بهره فاز آبی برق نیروگاه در و احداث فاز ،بادی نیروگاه در و باشد می بیشتری محیطی زیست

 در و بوده ناچیز الکتریسیته تولید زمان در بادی های توربین از هاالیندهآ انتشار که داد نشان نتایج همچنین. است محیطی زیست

 .(Rezaei Kalaj and Oashk Sarai, 2014) است بوده کم آالینده انتشار میزان نیز بادی نیروگاه احداث و ها توربین ساخت زمان

 متوسط که داد نشان نتایج. گرفت قرار بررسی مورد اتیوپی کشور در بادی مزرعه یک محیطی زیستاثرات دیگر ایمطالعه در

 .بود گرم kg CO2eq 6/33 هوایی و آب تغییرات برای شده، تولید الکتریسیته ساعت کیلووات هر در جهانی گرمایش شاخص

2) تجمعی انرژی تقاضای مقادیر
CED )3) انرژی بازگشت و

EROI )323/2 ترتیب به بادی انرژی سیستم برای MJ بود 2/2 و 

(Teffera et al.,, 2021). نتایج. شد پرداخته سنگ ذغال و باد از انرژی تولید محیطی زیست اثرات ارزیابی به دیگر پژوهشی در 

 داد نشان نتایج حال، این با. دارد سنگ ذغال انرژی به نسبت تریکم محیطی زیست اثرات باد از استفاده با انرژی تولید که داد نشان

 محیطی زیست اثرات یابیارز .(Moore, 2021) دارد نیاز سنگ ذغال انرژی از بیشتر بسیار مساحت با زمینی به باداز  انرژیتولید  که

 صورت اتیح چرخه یابیارز کمک با یکسان انرژی تولید ظرفیت و اندازه با( lattice and tubular) یباد نیتورب برج نوع دو

                                                             
1 Life Cycle Assessment 
2 Cumulative Energy Demand 
3 Energy Return On Investment 



 

 

 

 تر بودپایین lattice  61٪ برج در پایه و برج حیات چرخه گرفتن نظر در با     انتشار میزان و نتایج نشان داد که رفتیپذ

(Stavridou et al.,, 2020) .سنگ ذغال و باد انرژی از الکتریسیته تولید محیطی زیست اثرات تحلیل و تجزیه به دیگر پژوهشی در 

 انتشار میزان کل از% 8 تنها باد انرژی الکتریسیته، انرژی ساعت وات کیلو هر تولید ازای به که داد نشان نتایج. شد پرداخته چین در

 در پژوهشی دیگر یک. (Li et al.,, 2020) کندیم ایجاد را سنگ ذغال به مربوط محیطی زیست یهانهیهز و کربن اکسید دی

 هوایی و آب تغییرات با دیدگاه کاهش کوچکتر مقیاس در عمودی محور بادی های توربین توسعه با هدف یکیلووات 1 بادی توربین

 کننده، پشتیبانی هایمربوط به زیرساخت توربین، خود جای به محیطی اثرات زیست اکثر که داد نشان نتایج .مورد بررسی قرار گرفت

 بادی توربین هایبرج چرخه حیاتدر پژوهشی دیگر نتایج بررسی  .(Kouloumpis et al.,, 2020) باشدها می پایه و دکل مانند

توربین  تولید مرحله در محیطی زیست اثرات متر، نشان داد که بیشترین 141 ارتفاع نصب شده در خشکی باو  بلند ترکیبی فوالدی

 Gkantou et) همراه است مصرف انرژی و کربناکسید دی انتشار میزان بیشترین با برج .شود می ایجاد نصب مرحله آن دنبال به و

al.,, 2020). ظرفیت با دریا و نصب شده در خشکی بادی های توربین ای گازهای گلخانه انتشار میزان در پژوهشی دیگر به بررسی 

      kg CO2eq  خشکی بادی توربین ای برایگازهای گلخانه انتشار شدت که داد نشان نتایج .پرداخته شد مگاوات 2 اسمی

 دریایی و خشکی بادی هایتوربینهمچنین نتایج نشان داد که  .بود kg CO2eq     132/2 دریایی بادی توربین و برای 242/2

در تحقیقی  .(Wang et al.,, 2019b) بودند سنگ ذغالهای  نیروگاه به نسبت کمتری بسیار ایگازهای گلخانه انتشار شدت دارای

ای و انرژی باد با استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه حیات مورد ارزیابی آبی، هسته الکتریسیتهفنآوری محیطی سه اثرات زیست دیگر

 ( و درgCO2eq      2/3±6/24 انرژی باد ) متعلق به جهانی گرمایش پتانسیل که کمترین میزان  نتایج نشان دادقرار گرفت. 

 ,,.Wang et al) بود( gCO2eq       8/2±1/3آبی ) برق( و gCO2eq       1/1±8/12ای ) رتبه های بعدی انرژی هسته

2019a) .و برداریبهره نصب، نقل، و حمل ساخت، مواد، خرید)بادی  توربین 222 چرخه حیات در پژوهشی دیگر به ارزیابی 

 توربین بیشترین تولید نتایج نشان داد که فاز امریکا پرداخته شد. در تگزاس Gamesa 2-MW مدل( زندگی پایان و نگهداری

 برابر 1/1و  2/8، 8/3به ترتیب  ها توربین نشان داد که ساله 31و  21، 22 عمر یک ها برایبررسی را داشت. محیطی زیست اثرات

بررسی منابع صورت گرفته نشان داد  .(Alsaleh and Sattler, 2019) انرژی داشته باشند توانند تولیدمی مصرفی انرژی از بیشتر

 .بادی خارج از کشور صورت گرفته است های نیروگاهتولید الکتریسیته در  محیطی زیستمطالعات زیادی به منظور ارزیابی اثرات که 

تولید  محیطی زیستهای انجام شده در داخل کشور نیز نشان داد که تاکنون پژوهشی در ارتباط با ارزیابی اثرات بررسی پژوهش

های انجام شده در سایر کشورها، بیشتر معطوف بر های بادی انجام نشده است. از طرف دیگر پژوهشالکتریسیته در نیروگاه

های شاخص ،در پژوهش حاضراز این رو . های خارجی تولید شده استتوسط شرکت تجهیزات آنها  بود کههایی نیروگاه

سال  32و  21، 22در بازه زمانی  های داخلی تولید و نصب شده استدو نیروگاه بادی داخل کشور که توسط شرکت محیطی زیست

  .گرفتمورد بررسی و ارزیابی قرار  محیطی زیستهای و میزان انتشارات آالینده از منظر چرخه حیات

 مواد و روش -3



 

 

 

 موقعیت مطالعه -3-1

واقع در کهک  یباد روگاهیدر دو ن ،یبردار مراحل احداث تا بهره از یباد یها روگاهین اتیچرخه ح یابیبه ارزحاضر  ی مطالعه در

 کهک بادی نیروگاه .شدپرداخته  بودند دهیو نصب گرد دیمپنا تول یکه توسط شرکت داخل انهیو آقکند شهرستان م نیشهرستان قزو

 با شمالی عرض ثانیه 12 و دقیقه 9 و درجه 36و شرقی طول ثانیه 32 و دقیقه 88 و درجه 82 جغرافیایی موقعیت با قزوین ستانا در

 .باشد مگاواتی را دارا می 2/1عدد توربین  22با بکارگیری  الکتریسیتهمگاوات  11توان تولید  ،هکتار 223 و هزار چهار وسعت

مگاوات در منطقه آقکند از توابع  12مگاواتی به ظرفیت مجموع  2/1توربین بادی  22مجهز به  ندآقک بادی نیروگاههمچنین 

 11و درجه 39 و شرقی طول ثانیه 13 و دقیقه 3 و درجه 84 جغرافیایی موقعیت با شهرستان میانه واقع در استان آذربایجان شرقی

 است. هکتار 922 وسعت با شمالی عرض ثانیه 28و دقیقه

 

  کهک قزوینه بادی نیروگا -1 شکل

Fig.1. Kahak qazvin wind power plant  

 

  
  

 ه بادی آقکند میانه نیروگا -2 شکل

Fig.2. Aqkend miyaneh wind power plant 

 تئوری تحقیق -3-2

مطالعه در پژوهش حاضر از روش ارزیابی چرخه های بادی مورد محیطی تولید الکتریسته از نیروگاه به منظور بررسی اثرات زیست

محیطی با  های بررسی اثرات زیست بهترین روشیکی از  چرخه حیات به عنوان .(Standardization, 2006) حیات  استفاده شد

ها و اثرات محیطی بالقوه در طول چرخه زندگی معرفی شده است و کل مراحل تولید از گهواره تا گور   ها و خروجی وری ورودیآگرد



 

 

 

ارزیابی چرخه حیات یا تخریب مراحلی هستند که در  وساز، تولید، دفع، نوسازی وری، ساختآاستخراج، فر دهد. مورد بررسی قرار می

ی تواند در موارد شود. ارزیابی چرخه حیات می مورد بررسی قرار می گیرند که مراحل نوسازی و تخریب بررسی نمی الکتریسیتهتولید 

افزایش آگاهی به تصمیم گیرندگان در صنایع گوناگون برای  ،محیطی بهتر ها برای رسیدن به عملکرد زیست بررسی فرصت مانند

ها در ارتباط با عملکرد  برگزیدن شاخصو  محیطی( بازاریابی )همچون اجرای یک طرح زیست، های بهتر ریزی برنامهرسیدن به 

    (Hendrickson et al.,, 2010). رسان باشد اریی گیری محیطی مانند فنون اندازه زیست

ها )سیاهه(، ارزیابی  تعریف هدف و محدوده، آنالیز دادهمرحله  8تجزیه و تحلیل چرخه حیات از ، ISO 2006استاندارد  اساسبر 

از پژوهش حاضر بررسی و مقایسه اثرات  هدف. (Guinée and Lindeijer, 2002) تشکیل شده استو تفسیر  اثرات

 1/2بادی با ظرفیت  های توربینتولید الکتریسته از دو نیروگاه بادی آقکند و کهک با استفاده از فناوری داخلی ) محیطی زیست

 1بوده و واحد عملکردی در این پژوهش  سال 32و  21، 22در بازه زمانی مگاوات ساخت مپنا و استفاده شده در شرایط خشکی( 

در هر دو  محیطی زیستهمچنین مرز سامانه در بررسی اثرات ها در نظر گرفته شد. تولید شده از توربین الکتریسیتهکیلووات ساعت 

 . آورده شده است 3نیروگاه در شکل 

 

 مرز سامانه برای تولید الکتریسیته در دو نیروگاه بادی آقکند و کهک -3 شکل



 

 

 

Fig.3. System boundary for electricity generation in aqkend and kahak wind power plants 

 اثراتو  (ها توربین با نصب های در معرض خطر برای زیستگاه گونه)ایجاد مزاحمت ذکر است که بررسی زمین و اکوسیستم الزم به 

 مورد مطالعه قرار نگرفته است.های توربین(  وحش در طول عملیات توربین )به عنوان مثال برخورد پرندگان به پره حیاتبر مستقیم 

ی بازیافت فراتر از ی انهدام نیروگاه بادی به دلیل کمبود امکانات کشور در حوزه مرحله یها غیر قابل دسترس بودن دادههمچنین 

 .بودمحدوده مورد مطالعه 

وزن متر،  123 قطر روتورمگاوات،  1/2 ظرفیت توربینمگاواتی مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل  1/2 توربینهای هاجزا و مولف

 41تن، ارتفاع هاب تاور  229تن، وزن تاور  23 وزن ناسلتن،  4/38 پرههر وزن متر،  3/12 طول پرهتا،  3تن، تعداد پره  16روتور

احداث نیروگاه بادی آقکند و کهک تمام فرآیند سهم مواد اولیه در  1در جدول  تن بود. 9/4و وزن ژنراتور  DFIG8متر، نوع ژنراتور 

 کیلووات ساعت الکتریسته تولیدی آورده شده است. 1به ازای واحد عملکردی 

 تکیلو وات ساع 1عملکردی سهم مواد اولیه احداث نیروگاه بادی آقکند و کهک به ازای واحد  -1 جدول

Table 1- Share of raw materials for construction of aqkend and kahak wind power plants per 1kwh 

operating unit 

                                                             
4 Doubly Fed Induction Generator 

 آقکند   

Aqkend 
 کهک

Kahak 
 مواد 

Materials 

 واحد

unit 

 سال 22

 20Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 سال 22

20 Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 
 
 
 
 

مواد اولیه و 
 تولید

Raw 
materials 

and 
production 

 فوالد کم آلیاژ
Steel,low alloyed 

kg 1.43E-03 1.14E-03 9.52E-04 1.12E-03 8.93E-04 7.45E-04 

 فوالد آلیاژ سنگین

Steel,chromium 
kg 2.52E-04 2.02E-04 1.68E-04 1.94E-04 1.55E-04 1.29E-04 

 چدن

Cast iron 
kg 1.93E-04 1.54E-04 1.28E-04 1.48E-04 1.19E-04 9.88E-05 

 مس

Copper 
kg 2.77E-05 2.22E-05 1.85E-05 2.18E-05 1.74E-05 1.45E-05 

 الومینیوم

Aluminium 
kg 7.66E-05 6.13E-05 5.10E-05 5.84E-05 4.67E-05 3.89E-05 

 پلیمر

Polymer 
kg 1.99E-04 1.59E-04 1.33E-04 1.53E-04 1.23E-04 1.02E-04 

 بتن

Concrete 
kg 6.56E-03 5.25E-03 4.38E-03 5.05E-03 4.04E-03 3.37E-03 

 یک و شیشهسرام

Ceramics and glass 
kg 1.09E-04 8.69E-05 7.24E-05 8.40E-05 6.72E-05 5.60E-05 

 رنگ

Color 
kg 7.31E-08 5.85E-08 4.88E-08 5.64E-08 4.51E-08 3.76E-08 

 قطعات الکتریکی

Electrical components 
kg 1.31E-05 1.05E-05 8.76E-06 1.02E-05 8.16E-06 6.80E-06 

تعمیر و 
 نگهداری

Repair and 
maintenance 

 روغن

Oil 
kg 1.03E-04 1.42E-04 1.41E-04 1.65E-05 1.32E-05 1.10E-05 



 

 

 

 

چرخه ریزی و با دیگر مراحل ارزیابی به دلیل رسیدن به هدف و دامنه مطالعه ارزیابی باید با دقت برنامه چرخه حیاتارزیابی اثرات 

در  . (Standardization, 2006) قطعیت منابع مورد توجه قرار گیرد های ممکن و عدم قلم افتادگی در هماهنگی باشد تا از حیات

سرطان زا،  ریغ و زاسرطان موادشاخص میانی ) 11با  +Impact2002محیطی براساس روش  این پژوهش، ارزیابی اثرات زیست

شدن خاک، اشغال  یدیاس ن،یزم تیمسموم ان،یآبز تیمسموم ،یتنفس اثراتازن،  هیال بیتخر زه،یونیتابش  ،یتنفس یرآلیمواد غ

)سالمتی  رده آسیب 8( و و استخراج معادن ریدناپذیتجد یها یمصرف انرژ ،یجهان شیگرما ون،یکاسیاتروف ،یآب تیمسموم ،یاراض

استفاده برداری نیروگاه بادی  ها در احداث و بهره آالینده منابع( برای محاسبه انتشاراتها، کیفیت اکوسیستم، تغییرات اقلیم و انسان

در سه عمر متفاوت از روش  محیطی زیستبرای بررسی اثرات  +Impact2002 عالوه بر روش .(Jolliet et al.,, 2018) شد

ها مانند فوالد، چدن، دیزل، گاز به منظور بررسی اثرات برخی از ورودی استفاده شد و Single issueاکسرژی تجمعی در آیکون 

 استخراج گردید. داده های مورد نظر  1/2  افزار سیماپرودر نرم ELCD1ای طبیعی، ... از پایگاه داده

تفسیر نتایج  می باشد. چرخه حیاتو ارزیابی تاثیر  چرخه حیاتبراساس نتایج داده های  محیطی زیستشامل پیامدهای  نتایج تفسیر

، احداث، حمل و نقل و نگهداری و و تولید )مواد اولیه در هر فازرا  محیطی هرکدام از انتشارات زیستمیزان سهم انتشار تواند می

محیطی و میزان تاثیرگذاری هر یک های سوء زیستقرار دهد و عوامل تاثیرگذار در ایجاد شاخصو مورد مقایسه  تعمیرات( بررسی

 ها را مشخص نماید.های ورودی در ایجاد این شاخصاز نهاده

   شاخص تقاضای اکسرژی تجمعی  -3-1

 در استفاده برای موجود انرژی و تغییر یک ایجاد برای سامانه پتانسیل فرآیند، یک طی ممکن مفید کار بیشترین سامانه، اکسرژی

 جهت نیاز مورد منابع تمامی اکسرژی مجموع عنوان به تجمعی اکسرژی تقاضای شاخص است. محیط با سامانه این تعادل زمان

 به تجمعی اکسرژی تقاضای شاخص .(Dewulf et al.,, 2007) شود می بیان خدمت یک آوردن فراهم یا و محصول یک تولید

 میشود تقسیم فلزات و معدنی مواد آب، تجدیدپذیر، های انرژی سایر توده، زیست آبی، ای، هسته فسیلی، منابع زیرگروه هشت

(Bösch et al.,, 2007). منابع  اثر های رده در اکسرژی تقاضای شاخص لحاظ از برداری نیروگاه بادی احداث و بهره مطالعه این در

 آب، -پذیر تجدید منابع پتانسیل،-تجدیدپذیر منابع فلزات،-تجدیدناپذیر منابع موادمعدنی،-تجدیدناپذیر منابع فسیلی،-تجدیدناپذیر

 بر های بادی برداری نیروگاه احداث و بهره در اکسرژی تقاضای بررسی هدف .گرفت قرار بررسی مورد اولیه -تجدیدناپذیر منابع

                                                             
5 European Reference Life Cycle Database 

 نصب

Installation 
 دیزل

Diesel 
kg 3.59E-04 2.88E-04 2.40E-04 2.77E-04 2.21E-04 1.85E-04 

 الکتریسیته

Electricity 
Kwh 2.06E-03 1.65E-03 1.37E-03 1.44E-03 1.15E-03 9.60E-04 

 نقلو کل حمل

Total 
transport 

 نقل و حمل

Transportation 
tkm 1.43E-03 1.39E-03 1.25E-03 2.09E-03 1.67E-03 1.39E-03 



 

 

 

 گرفته نظر در یک کیلووات ساعت نیروگاه بادی،احداث  در اکسرژی محاسبات برای کارکردی واحد بود و  مصرفی های نهاده اساس

 واحد به توجه با شده استفاده منابع .شد گرفته نظر در چرخه حیات ارزیابی مطالعه در سامانه مرزهای با مشابه سامانه مرزهای شد.

 فرآیندهای فیزیکی های خروجی و ها ورودی اطالعات به توجه با سیاهه تحلیل نهایت در و گردید تعیین سامانه مرز و کارکردی

 تولید در اکسرژی تقاضای با رابطه در کافی اطالعات نبود شد. به دلیل تهیه ،)چرخه حیات ارزیابی مطالعات با مشابه( ها سامانه

 .شد استفاده سیماپرو افزار نرم در موجود اکواینونت داده پایگاه در موجود اطالعات ، ازاز نیروگاه بادی الکتریسیته

 نتایج و بحث -4

 ها انتشارات مستقیم نیروگاه -4-1

(  در دو برداری و تعمیر و نگهداریدر مراحل مختلف ساخت، بهرههای بادی های مستقیم )انتشارات مستقیم از نیروگاهآالینده نتایج

 .  بیان گردید 2ول در جدنیروگاه آقکند و کهک 

دو نیروگاه بادی آقکند و کهک به ازای تولید یک کیلووات  در حل چرخه حیاتادر کل مر محیطی زیستانتشارات  -2 جدول

 سیماپرونرم افزار در  Impact2002با روش  عمر مختلفسه طول ساعت الکتریسیته در 
Table 2- Environmental pollutant emissions in all stages of the life cycle of Aqkand and Kahak power 

plants for the production of one kilowatt hour of electricity in three lifetimes with impact 2002 in simapro 

  
 آقکند

Aqkend 

 کهک

kahak 
 انتشارات
Emissions 

 واحد

unit 
 سال 22

20Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 سال 22

20 Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 
 آلومینیوم

Aluminium kg 1.22E-06 9.79E-07 8.17E-07 9.47E-07 7.58E-07 6.31E-07 

 یکآرسن

Arsenic kg 1.89E-08 1.52E-08 1.27E-08 1.48E-08 1.18E-08 9.87E-09 

 بنزن

Benzene kg 6.21E-07 4.99E-07 4.17E-07 4.81E-07 3.85E-07 3.21E-07 

  اکسید کربن دی

Carbon dioxide kg 9.53E-04 7.81E-04 6.58E-04 7.27E-04 5.82E-04 4.85E-04 

 دی سولفید کربن

Carbon disulfide kg 3.04E-07 2.44E-07 2.04E-07 2.38E-07 1.91E-07 1.59E-07 

 کربن، فسیلمونوکسید 

Carbon monoxide, fossil kg 8.53E-05 6.84E-05 5.71E-05 6.63E-05 5.30E-05 4.42E-05 

 کلر

Chlorine 
 kg 1.24E-08 1.03E-08 8.77E-09 9.29E-09 7.43E-09 6.19E-09 

 کروم

Chromium kg 3.97E-07 3.18E-07 2.65E-07 3.08E-07 2.46E-07 2.05E-07 

 VI کروم

Chromium VI kg 9.96E-09 7.97E-09 6.64E-09 7.72E-09 6.18E-09 5.15E-09 

 مس

Copper kg 6.71E-08 5.41E-08 4.52E-08 5.35E-08 4.28E-08 3.57E-08 

 مونوکسید دینیتروژن

Dinitrogen monoxide kg 3.73E-07 3.01E-07 2.52E-07 282E-07 2.26E-07 1.88E-07 

 kg 3.41E-07 2.77E-07 2.32E-07 2.62E-07 2.09E-07 1.75E-07 اتان



 

 

 

Ethane 
 

-dichloro-1 ،1 ،2 ،2-2، 1اتان، 

tetrafluoro- ،cfc-114 

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-
tetrafluoro-, CFC-114 kg -8.56E-12 -7.22E-12 -6.16E-12 -6.81E-12 -5.45E-12 -4.54E-12 

 فرمالدئید

Formaldehyde kg 5.41E-08 4.36E-08 3.65E-08 4/.8E-08 3.35E-08 2 /. 9E-08 

 کلرید هیدر وژن

Hydrogen chloride kg 1.09E-06 8.75E-07 7.31E-07 7.96E-07 6.36E-07 5.30E-07 

 فلوراید هیدر وژن

Hydrogen fluoride kg 1.92E-07 1.54E-07 1.29E-07 1.44E-07 1.15E-07 9.60E-08 

 سولفید هیدر وژن

Hydrogen sulfide kg 6.40E-08 5.16E-08 4.31E-08 4.95E-08 3.96E-08 3.30E-08 

 سرب

Lead kg 6.42E-08 5.15E-08 4.30E-08 5.02E-08 4.02E-08 3.35E-08 

 جیوه

Mercury kg 4.80E-10 3.86E-10 3.23E-10 3.63E-10 2.91E-10 2.42E-10 

، -Bromochlorodifluoroمتان، 
Halon 1211 

Methane, 

bromochlorodifluoro-, Halon 
1211 kg 1.36E-11 1.13E-11 9.56E-12 1.01E-11 8.08E-12 6.73E-12 

 Bromotrifluoro- ،Halon 1301متان، 

Methane, bromotrifluoro-, 
Halon 1301 kg 5.55E-11 4.79E-11 4.12E-11 4.10E-11 3.28E-11 2.73E-11 

 Chlorodifluoro- ،HCFC-22متان، 

Methane, chlorodifluoro-, 

HCFC-22 kg 1.75E-09 1.40E-09 1.17E-09 1.36E-09 1.09E-09 9.06E-10 

 dichlorodifluoro- ،cfc-12متان، 

Methane, dichlorodifluoro-, 

CFC-12 kg 3.57E-12 2.87E-12 2.39E-12 2.76E-12 2.21E-12 1.84E-12 

 متان، فسیل

Methane, fossil kg 3.68E-05 2.97E-05 2.49E-05 2.74E-05 2.20E-05 1.83E-05 

 Tetrafluoro ،CFC-14متان، 

Methane, tetrafluoro-, CFC-
14 kg 7.17E-09 5.74E-09 4.79E-09 5.47E-09 4.38E-09 3.65E-09 

 نیترات

Nitrate kg 5.38E-10 4.60E-10 3.94E-10 5.16E-10 4.13E-10 3.44E-10 

 اکسید نیتروژن

Nitrogen oxides kg 2.26E-05 1.84E-05 1.54E-05 1.70E-05 1.36E-05 1.13E-05 

PAHهای آرومات یک چند  ، هیدروکربن
 ای حلقه

PAH, polycyclic aromatic 

hydrocarbons kg 1.34E-08 1.08E-08 8.97E-09 1.02E-08 8.17E-09 6.81E-09 

 2.1>ذرات، 

Particulates, < 2.5 um kg 2.10E-05 1.70E-05 1.42E-05 1.61E-05 1.29E-05 1.08E-05 

 12um>، و um 2.1 <ذرات، 

Particulates, > 2.5 um, and < 

10um kg 1.25E-05 1.00E-05 8.38E-06 9.73E-06 7.79E-06 6.49E-06 

 فسفر

Phosphorus kg 2.80E-09 2.39E-09 2.05E-09 2.03E-09 1.62E-09 1.35E-09 



 

 

 

 گوگرد  اکسید دی

Sulfur dioxide kg 3.01E-05 2.45E-05 2.05E-05 2.20E-05 1.76E-05 1.47E-05 

 سولفور هگزافلوئید

Sulfur hexafluoride kg 1.36E-09 1.10E-09 9.17E-10 9.99E-10 799E-10 6.66E-10 

 تولوئن

Toluene kg 4.78E-08 3.99E-08 3.38E-08 3.54E-08 2.83E-08 2.36E-08 

 زایلن

Xylene kg 5.48E-08 4.50E-08 3.79E-08 4.03E-08 3.22E-08 2.69E-08 

 روی

Zinc kg 5.89E-08 4.75E-08 3.97E-08 4.60E-08 3.68E-08 3.06E-08 

 

های بادی آقکند و کهک را برای تولید یک پروژه نیروگاه ساختسوخت دیزل در فرآیند  مصرفانتشارات آالینده در اثر  3جدول 

کاهش  ها سبب عمر نیروگاهدهد افزایش  ها نشان میبررسی  دهد. نشان میسال را  32و  21، 22در طول دوره مگاژول انرژی 

 . گردد میانتشارات سوخت دیزل 

  (Saber et al.,, 2020) مگاژول انرژی 1سوخت دیزل برای تولید  مصرفانتشارات  کل-3 جدول
Table 3- Diesel fuel burning emissions to produce 1 megajoule of energy  

 

 دیزل(    gانتشارات) 

Emissions 

 (     Diesel) 

 آقکند

Aqkend 

 کهک

kahak 

 سال 22

20Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 سال 22

20 Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

Carbon dioxide 1.19E+03 1.16E+03 1.04E+03 1.74E+03 1.39E+03 1.16E+03 

Sulfur dioxide 3.85E-01 3.75E-01 3.37E-01 5.64E-01 4.51E-01 3.76E-01 

Methane 4 /. 2E-02 4.79E-02 4.31E-02 7.21E-02 5.77E-02 4.81E-02 

Benzene 2.78E-03 2.71E-03 2.43E-03 4.07E-03 3.26E-03 2.71E-03 

Cadmium 3 /. 2E-06 3.72E-06 3.34E-06 5.59E-06 4.47E-06 3.73E-06 

Chromium 1.90E-05 1.85E-05 1.66E-05 2.78E-05 2.23E-05 1.86E-05 

cuprum 6.49E-04 6.31E-04 5.68E-04 9.50E-04 7.60E-04 6.33E-04 

Nitrogen dioxide 4.57E-02 4.45E-02 4.00E-02 6.69E-02 5.35E-02 4.46E-02 

Nickel 2.67E-05 2.60E-05 2.34E-05 3.91E-05 3.13E-05 2.61E-05 

Zinc 3.82E-06 3.72E-06 3.34E-06 5.59E-06 4.47E-06 3.73E-06 

Benzo(a)pyrene 1.14E-05 1.11E-05 1.00E-05 1.68E-05 1.34E-05 1.12E-05 

Ammonia 7.62E-03 7.42E-03 6.67E-03 1.12E-02 8.93E-03 7.44E-03 

Selenium 3.82E-06 3.72E-06 3.34E-06 5.59E-06 4.47E-06 3.73E-06 

aromatic Polycyclic 

hydrocarbon 1.25E-03 1.22E-03 1.10E-03 1.84E-03 1.47E-03 1.22E-03 

Hydro carbon 1.09E+00 1.06E+00 9.51E-01 1.59E+00 1.27E+00 1.06E+00 

Nitrogen oxides 1.69E+01 1.65E+01 1.48E+01 2.8E+01 1.98E+01 1.65E+01 



 

 

 

Carbon Monoxide 2.40E+00 2.33E+00 2.10E+00 3.51E+00 2.81E+00 2.34E+00 

Particulates(<2.5µm) 1.71E+00 1.66E+00 1.50E+00 2.50E+00 2.00E+00 1.67E+00 

 

 محیطی زیستبررسی اثرات  -4-2

های الکتریسته در نیروگاهوات انرژی یک کیلوبرای تولید  +IMPACT2002محیطی در روش  زیستهای میانی بررسی شاخص

همچنین تولید مواد اولیه هستند.  شدت تحت تاثیره ها )به جز تابش یونیزه( ببادی آقکند و کهک نشان داد که اکثر این شاخص

. یکی از دالیل مهم اثرگذار بودن تولید بود محیطی زیستهای آالیندهایجاد  دومین عاملاندازی که نصب و راه دادها نشان بررسی

باشد. های مختلف، استفاده بسیار زیاد از عناصری مانند فوالد، مس و ... میها در ایجاد شاخصاندازی نیروگاهمواد اولیه برای راه

مربوط به  ییزا سرطان از سهم ایجاد شاخص% 26داد که بیش از  زا نشانزا و غیرسرطانسرطانمواد بررسی موردی دو شاخص 

تولید آهن و آلیاژهای مرتبط با آن از تبدیل  .بودمتاثر از مس  ییزا غیرسرطاناز سهم ایجاد شاخص % 21فوالد کم آلیاژ و بیش از 

رسد که یم الدیفو یابآس یکبه  آندارد و اکثر  یاستفاده محدودتولیدی آهن  .شودشروع می یکوره انفجار یک درسنگ آهن 

باید توجه داشت . شود می یلتبدمختلف  یفوالد یاژهایبه آل یکلمانند منگنز و ن یگرعناصر دبا افزایش  وکربن  یبا کاهش محتوا

 های دهآالین سنگ ذغالبه عنوان یکی از منابع انرژی بسیار رایج است. سوزاندن  سنگ ذغالکه در صنایع فوالد، استفاده از سوخت 

هوا به  ها کوره از را سنگ ذغالروغن خام، گرد و غبار گوگرد و  یوم،آمون یباتترک ین،، نفتالسنگ ذغالگاز کوره فراوانی از جمله 

مریکا نشان آدر دو نیروگاه بادی احداث شده در خشکی و دریا در ایالت تگزاس  محیطی زیستنتایج بررسی اثرات  .کندمنتشر می

 توجهی نداشت محیطی اثر قابل های تاثیر زیست دستهبر  سنگ ذغالگاز طبیعی به جای سوخت  نمودن داد که جایگزین

(Chipindula et al.,, 2018). سو و همکاران نتایج بررسی پژوهشگران مختلفی مانند (Xu et al.,, 2018) وکه فوالد  نشان داد 

نتایج تحقیق  باشند.می )چندین اثر مختلف( یطیاثر محافزایش در  عوامل موثرتریناز و به عبارتی مرحله تولید مواد اولیه مس 

 و نتایج% 94بیش از  ساخت توربینمواد اولیه و تولید که مرحله  دنشان دا (Haapala and Prempreeda, 2014) هاپاال و پرمپریدا

 اثراتاز % 92نیز نشان داد که مرحله تولید مواد اولیه بیش از  (Chipindula et al.,, 2018) چیپیندال و همکارانتحقیق 

 د. نده میرا تشکیل های میانی شاخص محیطی در زیست

باالترین میزان مورد بررسی نیروگاه در هر دو دیزل در مرحله نصب استفاده از سوخت بررسی شاخص تابش یونیزه نشان داد که 

درصد و در مرحله نصب  82در مرحله مواد اولیه و تولید بیش از  ها به همراه داشت به طوری که سهم انتشارات آالیندهرا  اتانتشار

های بیشتر در احداث نیروگاه،  . از طرفی در نیروگاه کهک به دلیل رفت وآمدبوددرصد  84خت دیزل بیش از سو مصرفبه دلیل 

-BqC-14eq 28( بیشتر از نیروگاه آقکند )BqC-14eq 23 -E14/1نقل نیروگاه کهک ) و پیامد تابش یونیزه در مرحله حمل

E21/4 ).ایجاد  در موثرترین عواملیکی از دیزل به دنبال آن مصرف سوخت نقل و  و میزان حملها نشان داد که بررسی بود

ها  انتشار آالینده و تولید گرما سببسوخت دیزل  این است که احتراق وضعیتیکی از دالیل مهم این  .بودتابش یونیزه  شاخص



 

 

 

 وسایل نقلیه رسد.سطح زمین می هایی با قابلیت یونیزاسیون بیشتری بهبه واسطه آن تابش شود و میتخریب الیه ازن سبب و  شده

های الکتریکی، که  بر خالف نیروگاه. دنکن که به تشکیل دود کمک می کردهتولید  NOx6 ر زیادییدادیزل، مق بر پایه سوخت

NOx وهای دیزلی معموالً هیچکنند، خودر ری غیرانتخابی حذف مییا کنترل کاتالیزو را با استفاده از کنترل کاتالیزوری انتخابی 

مواد  یچیدهپ یها از واکنش یبیترکسبب ایجاد  استفاده از دیزل طی فرآیند احداث نیروگاهندارند.  ی برای حذف این گازکنترل

 ,,.Chipindula et al) گردد شود و این امر منجر به تخریب الیه ازن مییتروژن مین یدگوگرد و اکس یداکس یمانند د یمیاییش

 یجادباعث ا یونیزه یها که قرار گرفتن در معرض تابشنشان داد  (Guleria et al.,, 2019) همکاران گلریا و نتایج بررسی. (2018

شود که البته با توجه به  می یرهو غ یکیالکتر یت، حساسی، سرطان، نابارورDNA9 یبآس یلها از قب در انسان یدشد یها یناهنجار

، به دلیل داشتن سیستم ایمنی نابالغ، در معرض بیشترین ینکودکان و جن زمینهو در این  دارد یها شدت متفاوت انسان یگروه سن

فرابنفش خورشیدی  اشعهازن بر سالمت انسان ناشی از افزایش  الیه تخریباثرات ها نشان داد که همچنین بررسیآسیب هستند. 

(UV-R .به سطح زمین است )خورشیدی دارای اثرات مضر زیادی بر سالمت پوست، چشم و... انسان است اشعه فرابنفش ناشی از 

(Solomon, 2008) . 

 

 سال 22نیروگاه بادی آقکند در طول عمر  الکتریسیتهدر تولید  محیطی زیستسهم اثرات  -4 شکل
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Fig .4. Contribution of environmental effects in electricity generation of Aqkand wind power plant during 

the life of 20 years 

 

 سال 22نیروگاه کهک در طول عمر  الکتریسیتهدر تولید  محیطی زیستسهم اثرات  -5 شکل

Fig .5. Contribution of environmental effects in electricity generation of kahak wind power plant during 

the life of 20 years 

 ها نیروگاه و در شرایط عمر مختلف میانیهای  در دسته محیطی زیستبررسی اثرات  -4-3

یلووات از احداث یک نیروگاه بادی به ازای تولید یک کسال  32و  21، 22انجام شده در طول دوره محیطی  زیستهای بررسی

در هر . بودند محیطی زیست( نشان داد که مرحله تولید مواد اولیه و احداث نیروگاه دارای باالترین اثرات 8انرژی الکتریسته )جدول 

دلیل یابد.  نگهداری کاهش می تعمیر وو عملیات  نقل و محیطی برای تمام مراحل به جز حمل اثرات زیست سه دوره مورد بررسی،

 وجود تر شده و نیاز به سرویس، نگهداری و تعمیرات بیشتریها، تجهیزات فرسودهطول عمر نیروگاهاین امر آن بود که با افزایش 

مواد سهم شده و در نهایت های بیشتری توزیع  های تولیدی طی سال آالینده ها،نیروگاه طول عمرافزایش با دارد. از طرف دیگر 

و نگهداری شامل تعویض روغن، روغنکاری  د. مرحله تعمیریابکاهش میبه طور جزیی های میانی میزان شاخص اولیه و احداث در

ها را هر ساله روغن کاری کنید.  کنند توربین ها توصیه می ها در هنگام خرابی است. معموال سازنده ها و ژنراتور و تعمیر توربین دنده

 ,,.Konstantinos et al) کند لیتر روغن روان کننده مصرف می 822کیلوگرم معادل  391بار روغن کاری  هر توربین در هر

با افزایش روغن مصرفی  قداربنابراین م ،یابد نگهداری نیز افزایش می نیاز به با توجه به اینکه با افزایش طول عمر میزان. (2014
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سال  22در طول عمر طور متوسط  های بادی، به توربین ،های سازنده توصیه اکثر کارخانه شود.با توجه به بیشتر مینیروگاه عمر  طول

-با افزایش عمر نیروگاه شاخصکاری هستند.  سال هر سه تا شش ماه یکبار نیازمند روغن 22هر شش ماه یکبار و در عمر بیش از 

ی افزایش تعمیر  این اختالف نتیجه  افزایش چشم گیری بودند وهای تجدیدناپذیر و گرمایش جهانی دارای  های تابش یونیزه، انرژی

محیطی مرحله تولید  این اثرات در مقابل اثرات زیست  این حال  است. با نیروگاه های عمر نقل با افزایش سال و و نگهداری و حمل

-زیع شده و مقادیر متوسط آنها کاهش میهای عمر تو های تولیدی بین سال تر شدن عمر نیروگاها، آالینده ناچیز بوده و با طوالنی

ها نسبت به سایر  از این نیروگاه الکتریسیتهبررسی نتایج بازسازی مزارع بادی نشان داد که افزایش طول عمر و تولید  یابد.

برای روگاه نیافزایش طول عمر  جهتمحیطی را به دنبال دارد. بنابراین افزایش تعمیر و نگهداری  های تولیدی مزایای زیست انرژی

در فرآیند  محیطی زیستهای تواند یک گزینه مفید و موثر در کاهش آالیندهمزارعی که نزدیک به پایان عمر مفید خود هستند می

 .(Martínez et al.,, 2018) تولید انرژی باشد

ها نیروگاه میانی در طول عمر مختلفهای  در دسته محیطی زیستهای شاخص  -4 جدول  
Table 4- Midpoint environmental categories During different lifetimes 

 شاخص میانی

Midpoint categories 

 
 واحد

unit 

 آقکند

Aqkend 

 کهک

kahak 

 سال 22

20Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 سال 22

20 Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 زا مواد سرطان

Carcinogens 
KgC2H3Cleq 4.25E-04 3.42E-04 2.86E-04 3.26E-04 2.61E-04 2.17E-04 

 زا مواد غیر سرطان

Non-carcinogens 
kg C2H3Cleq 6.39E-04 5.14E-04 4.29E-04 4.94E-04 3.95E-04 3.29E-04 

 مواد غیرآلی تنفسی

Respiratory 

inorganics 
kg PM2/5eq 2.63E-05 2.13E-05 1.78E-05 2.01E-05 1.61E-05 1.34E-05 

 تابش یونیزه

Ionizing radiation 
Bq C-14 eq 1.96E-02 1.70E-02 1.47E-02 1.44E-02 1.15E-02 9.62E-03 

 تخریب الیه ازن

Ozone layer depletion 
kg CFC-11eq 8.60E-10 7.32E-10 6.27E-10 6.39E-10 5.11E-10 4.26E-10 

 تاثیرات تنفسی

Respiratory organics 
kg C2H4eq 7.83E-06 7.11E-06 6.24E-06 5.26E-06 4.21E-06 3.50E-06 

 زیانمسمومیت آب

Aquatic ecotoxicity 
kg TEG Water 2.66E+00 2.15E+00 1.80E+00 2.03E+00 1.62E+00 1.35E+00 

 مسمومیت زمین

Terrestrial ecotoxicity 
kg TEG soil 8.61E-01 6.96E-01 5.82E-01 6.66E-01 5.33E-01 4.44E-01 

 اسیدی شدن خاک

Terrestrial acid/nutri 
kg SO2eq 1.67E-04 1.6E-04 1.14E-04 1.25E-04 1.00E-04 8.35E-05 

 اشغال اراضی

Land occupation 
M2org.arable 5.86E-04 4.75E-04 3.98E-04 4.59E-04 3.67E-04 3.06E-04 

 یمسمومیت آب

Aquatic acidification 
kg SO2eq 4.89E-05 3.98E-05 3.34E-05 3.62E-05 2.89E-05 2.41E-05 

 اتروفیکاسیون

Aquatic 

eutrophication 
kg PO4P-lim 8.48E-06 6.83E-06 5.71E-06 6.59E-06 5.27E-06 4.39E-06 

 kg CO2eq 1.21E-02 9.80E-03 8.21E-03 9.24E-03 7.39E-03 6.16E-03 گرمایش جهانی



 

 

 

Global warming 
 های انرژی مصرف

 تجدیدناپذیر

Non-renewable 

energy 

MJ primary 1.52E-01 1.26E-01 1.07E-01 1.13E-01 9.02E-02 7.52E-02 

 استخراج معادن

Mineral extraction 
MJ surplus 5/38E-03 4/31E-03 3/59E-03 4/19E-03 3/35E-03 2/79E-03 

 

 هاارزیابی دسته خسارت -4-4

 هاسالمت انسان -4-4-1

که  دادها به ازای تولید یک کیلووات ساعت انرژی الکتریسیته در دو نیروگاه آقکند و کهک نشان بررسی شاخص سالمت انسان

4به میزان  نقل و حملفرآیند مربوط به در نیروگاه آقکند  هاروی سالمت انسان بر اثر میزان کمترین
DALY 12-E89/1   ،در بود

 DALY 12-E26/4و تعمیرات به میزان نگهداری  ها مربوط به فرآیندسالمت انساناثر روی  کمترین ، که در نیروگاه کهکحالی 

 وانتقال برخی از اجزا نیروگاه کهک از مبدا اصفهان و بندر عباس به مقصد کهک قزوین بوده که  بود. دلیل این امر آن محاسبه شد

اثرات همچنین باالترین میزان سالمت انسان گذاشته است. ی  دستهاثر بیشتری روی  ،سوخت دیزلمصرف افزایش میزان 

و در نیروگاه   DALY 24-E42/1به میزان  مواد اولیه و تولید  ها در نیروگاه آقکند مربوط بهبر روی سالمتی انسان محیطی زیست

در عنوان مثال برج بزرگترین قسمت  باشد، بهمیشامل فرایندهای پیچیده مواد اولیه  . مرحله تولیدبود  DALY 24-E32/1 کهک

قطر آن  زیرا  است،دشوار  یک فراینداز روی ساخته شده است. ساخت برج و و کامالً از فوالد پوشیده شده های بادی بوده نیروگاه

شود. هر قسمت دارای یک قالب خاص است که  می یابد. بنابراین، به چندین قسمت تقسیم رود کاهش می هرچه از پایین به باال می

شود تا شکل مورد نیاز را بدست آورد.  شود و در قالب ثابت می در جه فارنهایت( گرم می 2122در آن فوالد تا دمای بسیار باال )

شود. پس از  می یادیهای ز انتشار آالینده سبب را در پی داشته وهای فسیلی  ، مصرف سوختدر این فرآیندمورد نیاز باالی دمای 

آزاد  سببشوند. فرایند جوشکاری  و سپس برای محافظت توسط روی پوشانده می شدهم جوش داده ه به تمام قطعات ،گریریخته

های مختلفی، از جمله اجزای ذرات معلق مانند سرب، نیکل، روی، اکسید آهن، مس، کادمیوم، فلوریدها، منگنز و کروم  شدن آالینده

ها سالمت انسان را  که انتشار آن (Golbabaei and Khadem, 2015) شود انند مونوکسید کربن و اکسیدهای ازت میو گازهایی م

 اندازند. به خطر می

 کیفیت زیست بوم -4-4-2

                                                             
8 Disability-Adjusted Life Years (DALY) 

سال از ناتوانی با  4نفر  1شخص، یا  1سال زندگی  1دالی برابر است با: نداشتن  1باشد. انتشار های زندگی با ناتوانی تعدیل شده می  دالی سال 

 رنج می برد. 52.0وزن 



 

 

 

های آبی و که کیفیت اکوسیستم تحث تاثیر عوامل مختلفی مانند اسیدی شدن محیط دادنشان محیطی  اثرات زیست بررسینتایج 

تولید مواد اولیه و نصب که نتایج نشان داد  باشد.های آبی و خاکی و تغییر کاربری زمین میخاکی، یوتریفیکاسیون، سمیت محیط

در این نیز ناپذیر( بوده و همچنین میزان آب زیادی  جدیدهای ت تجهیزات نیازمند مقادیر زیادی فوالد و الکتریسیته )با منشا سوخت

در  شود. میخاکی های آبی و  آلودگی محیط عامل سببو این  بودهگری بسیار آبگیر  گردد. فوالد در مرحله ریختهمراحل مصرف می

به  یمیاییو جذب ش یگرانشتوانند با رسوب یمها فلزات سنگین و مواد مغذی حاصل از مصرف و احتراق سوخت، اکثر یقتحق

 Peng et) هستند یآبز یطدر مح مضر و نامطلوبیک منبع  یو مواد مغذ ینفلزات سنگ ،ینمنتقل شوند. بنابرا یرسوبات سطح

al.,, 2020)،  عامل اصلی اسیدی شدن خاک در هر دو  د.نگرد میهای خاکی و محیطکه در نتیجه منجر به مسمومیت آبزیان

بیشترین مقدار  مربوط به میزان آلومینیوم مصرفی در مرحله اولیه و تولید بود. (E21/2-21 و کهک:  E68/2-21 )آقکند:نیروگاه 

گردد که به نحوی با تولید و عبور الکتریسیته همراه است.  های نیروگاه و سیستم داخلی توربین استفاده می ها و کابل مس در سیم

نشان داد که فرآیند تولید است کیفیت اکوسیستم  اکی که عامل اثرگذار برهای خهمچنین بررسی شاخص اسیدی شدن محیط

به صورت محلول در آن وجود دارد بنابراین فوالد کم آلیاژ عالوه  غیرقابل جداسازی مقداری گوگردکه فوالد )بجز آهن خام مذاب( 

های بررسی نقش فوالد و چدن در ایجاد مسمومیت محیطدارد. از این رو با در خود نگه می    ندارد بلکه     بر اینکه انتشار 

        ،  -E91/8-26و در نیروگاه کهک  -E22/6 -  ،        -26-E23/1-26در نیروگاه آقکند  آبی مقادیر منفی،

29-E89/2-  پس با آب  فلزاتخنک کردن  به دلیل آبیات انتشار. از طرف دیگر آمدبه ازای تولید یک کیلووات الکتریسیته بدست

 یاژهایو آل یاز خوردگ یریجلوگ یبرا یکلن یوناز  بتن و فلزات ساختمرحله در ای  . طبق مطالعهشود می ی، ناشتمام پختاز ا

در تواند  می یبه راحت یکلشود.ن می منتقلها  به آب یندفرا ینموجود در ا یکلن یونشود.  مقاوم در برابر حرارت محصول استفاده می

منجر به  کردن خود و با رسوب ، جمع شودآب حساس هستند یکه به آلودگ یآبز یاهانگ یرسا یان یتوپالنکتودر ف یژه، به ویستگاهز

از طریق جذب، پیچیدگی و  ،درصد عناصر فلزی با ذرات معلق و رسوبات 22بیش از  .(Yuan et al.,, 2021) گرددآلودگی آب 

با و  (Wang and Wang, 2015) شوند منابع فلزی احداث نیروگاه بادی ترکیب میناشی از محیطی  های زیست آالیندهبا بارش 

 د.نگرد آبی سبب آلودگی آن مینفوذ به منابع 

های بادی به زمین با وسعت زیاد نیازمند است. بنابراین اشغال زمین )تغییر کاربری زمین(  دهد که احداث نیروگاهها نشان میبررسی

که فوالد کم آلیاژ،  دادها نشان . بررسیاستمحیطی احداث نیروگاه بادی  زیست آن منطقه از پیامدهای زیست دن محیطو از بین بر

به دلیل حجم و وزن  بود و (E83/2-28 و کهک: E11/3-28 ساخت توربین در دو نیروگاه )آقکند: ترین نهاده ورودی درپرکاربرد

. بتن مورد داد به خود اختصاص( را E12/8-28 و کهک:  E46/1-28 بخش عظیمی از کل پیامد اشغال اراضی )آقکند: ،زیاد

شود. تجهیزات  ( به اشغال اراضی منجر میE91/2-21 و کهک: E19/3-21ها نیز در دو نیروگاه )آقکند استفاده برای پی توربین

های مختلف موجود و عملیات تولید و انتقال  های بادی با سایزهای کوچک و بزرگ که در بخش الکترونیکی نیروگاه-الکتریکی

. شدنجر ( مE82/1-21 و کهک: E43/1-21به افزایش پیامد اشغال اراضی در دو نیروگاه )آقکند:  نیز را برعهده دارند الکتریسیته



 

 

 

( به دلیل وزن و حجم باال، سبب افزایش این پیامد E23/3-21 و کهک: E28/3-21 در مرحله مواد اولیه و تولید )آقکند:نیز چدن 

اشغال  اثراتوحش از جمله  یاتح یدو تهد یستم، اختالل در اکوسیستگاه، تکه تکه شدن زیعیطب یاهیحذف پوشش گ گردد. می

 .(Turkovska et al.,, 2021) شود احداث نیروگاه بادی در خشکی ایجاد میی  است که در نتیجه ینزم

بیش از  ،آسیب کیفیت اکوسیستم نشان داد که مرحله مواد اولیه و تولید ی دستهدر نهایت بررسی شاخص یوتریفیکاسیون در ایجاد 

الکترونیکی باالترین میزان مواد اولیه و -و در این میان مس و تجهیزات الکتریکی به خود اختصاص داددرصد این پیامد را  21

نقل و  و و مرحله حمل خود اختصاص داد نصب را بهدیزل بیشترین بخش پیامد در مرحله ی سوخت . همچنین دارا بودندتولید را 

مرحله تولید مواد اولیه بیشترین میزان انتشار ها نشان داد که بررسی .شددرصد از این پیامد را شامل  1کمتر از  ،تعمیرو نگهداری

یابد و  یم یشها افزا جلبک ییدر اتمسفر، احتمال شکوفااکسیدکربن  دیغلظت  یشبا افزاو  بود اکسیدکربن به اتمسفر را دارا دی

 .(Paerl and Otten, 2013) دآب را کاهش ده یفیتک یجهکرده و در نت یجادرا در آب ا یسم یها یطتوانند مح یم

 تغییر اقلیم -4-4-3

منتشر شده به جو بیشتر شود، دما و گرمایش جهانی  اکسید کربن مقدار دیتغییرات اقلیم پیامد گرمایش جهانی بوده و هرچه 

ها در گرمایش جهانی، رتبه نخست را  توربینمرحله مواد اولیه و تولید  که. نتایج نشان داد (Raadal et al.,, 2011) یابدافزایش می

 و . فوالد کم آلیاژ، آلیاژ سنگینبه خود اختصاص داددرصد را  42و درصد  42با  به ترتیب  در نیروگاه آقکند و نیروگاه کهک

فسیلی  هایتأثیر گرم شدن کره زمین عمدتاً از سوختگیرند.  بر می انتشارات مرحله مواد اولیه و تولید را در سه رتبه برترآلومینیوم 

میزان الکتریسیته که در مرحله  شود. های روتور ناشی می مصرف شده در هنگام ساخت انواع مختلف فوالد برای برج و ناسل و تیغه

گرمایش جهانی های فسیلی به دست آمده است که سبب افزایش  شود، در نتیجه مصرف سوختاندازی مصرف مینصب و راه

اکسید  دینقل به علت استفاده از سوخت دیزل و انتشار  و   . بخش حملشتنقل نیز رتبه سوم این پیامد را دا و شوند. مرحله حمل می

درصد، کمترین  1. مرحله تعمیر و نگهداری با کمتر از استدر سطح جهان گرمایش جهانی ترین دالیل افزایش کربن یکی از مهم

 ,,.Raadal et al) و همکارانرادال  .در تمام مراحل احداث نیروگاه بادی را به خود اختصاص داد اکسید کربن دیمیزان انتشار 

نتایج تحقیق آنها کردند.  یسهرا مقا یلیفس یها سوخت یو فناور یدپذیراز منابع تجد یا گلخانه یانتشار گازها حیاتچرخه  (2011

تولید برق با استفاده از نیروگاه بادی و نیروگاه آبی.سبب ، یلیفس از منابع الکتریسیته یدتول یها یبا فن آور یسهدر مقانشان داد که 

  ای شد. انتشار کمتر گازهای گلخانه

اولیه و تولید در نیروگاه آقکند و کهک به ی اثرات زیست محیطی مربوط به تغییر اقلیم، استخراج مواد  نتایج نشان داد که در دسته

بیشترین مقدار را دارا بودند. مجموع انتشارات مربوط به تغییر اقلیم برای این دو نیروگاه نیز به  ،E18/9-23 و E92/2-23 با ترتیب

آبی سفیدرود  الکتریسیتهنیروگاه بادی و محیطی  بر روی اثرات زیست ینتایج پژوهش بود. E28/2-23و  E21/1-22 ترتیب برابر

ها و بعد احداث نیروگاه بادی منجیل بوده  تولید و ساخت توربین مرحلههای بادی در  نشان داد که بیشترین انتشار آالینده از توربین



 

 

 

 %3 کمتر از  اما گردد میمصرف سوخت فسیلی  موجب %12نقل  و گرچه حمل. (Rezaei Kalaj and Oashk Sarai, 2014) است

 باهای بادی در مقایسه  ناشی از تولید الکتریسیته در نیروگاه  محیطی زیستپیامدهای بررسی   کند. به تغییرات آب و هوایی کمک می

های  در نیروگاه، اما کمتر استهای بادی در نیروگاهای  گلخانه یانتشار گازها نشان داد که یلیفس یها سوختاز شده  یدتول یانرژ

 یناش یباد ینتورب یها یهپا یبتن و فوالد برا یدآنها از تول یشترب که شوند ای ساطع می گلخانه یاز گازها یبرخبادی نیز همچنان 

 بقت دارد. مطا (Wang and Wang, 2015) وانگ و وانگتحقیق  نتایج با نتایجاین . شودمی

 منابع -4-4-4

استخراج مواد معدنی های تجدیدناپذیر و  تحت تاثیر دو عامل مهم مصرف انرژی ،منابع به آسیب ی اثرات زیست محیطی دسته

در نیروگاه آقکند با سهم  داد که مرحله مواد اولیه و تولید توربین های تجدیدپذیر نشان . بررسی شاخص میزان مصرف انرژیاست

-. همچنین مرحله نصب و راهی آسیب به منابع داشتند درصد، بیشترین اثر را بر دسته 92و در نیروگاه کهک با سهم درصد  64

این نتایج دلیل خوبی برای سوق دادن  ی آسیب به منابع بود. ، دومین عامل موثر بر دستهدیزلسوخت اندازی به دلیل استفاده از 

ای ه. بررسی مرحله تعمیر و نگهداری نشان داد که میزان مصرف انرژیاستهای تجدیدپذیر  جوامع به سمت استفاده از انرژی

این اختالف در بود که  MJ primary 28-E82/2و در نیروگاه کهک  MJ primary 23-E23/6تجدیدناپذیر در نیروگاه آقکند  

ولیدی باالتر در نیروگاه کهک بود بنابراین نشان دهنده این امر است که هرچه الکتریسیته ت الکتریسیتهمیزان  دلیلنیروگاه، به دو 

همچنین بررسی گردد.  ازای یک کیلووات الکتریسیته تولیدی در آن کمتر می تولیدی نیروگاهی بیشتر باشد میزان مصرف انرژی به

است. دلیل این  توربین ی مواد اولیه و تولید نشان داد که تقریبا صد درصد این پیامد مربوط به مرحلهاستخراج مواد معدنی شاخص 

امر آن است که برای ساخت توربین از موادی همچون فوالد، چدن، آلومینیوم، پلیمر، مس و ... استفاده شده است که به دست 

نقل و  و ها نشان داد که سهم مرحله نصب و حملباشد. بررسی از معادن میها  آوردن هرکدام ازین مواد نیازمند استخراج اجزای آن

های سوخت فسیلی و روغن استفاده  نگهداری در مقایسه با مرحله تولید تقریبا صفر درصد بوده و دلیل آن این است که نسبت پیامد

هوآنگ و همکاران در  ات است قابل قیاس نیست.شده در این مراحل با پیامدهای مواد ورودی مرحله تولید که اکثرا متشکل از فلز

 ی محیطی نسبتا زیاد در دسته اثرات زیستکه  دیروگاه بادی به این نتیجه رسیدنن یک محیطی زیستبا بررسی اثرات  2219سال 

 یجهو در نت کردمصرف  سوخت یادیفوالد مقدار ز تولید یندفرآ همچنین بودمواد اولیه و سوخت از استفاده از  یناش آسیب به منابع،

 .(Chu et al.,, 2017) شدمنابع  یبمنجر به آس

محیطی مربوط به  اثرات زیستاز   درصد 92بیش از  آقکند و کهک مواد اولیه در هر دو نیروگاهتولید سهم  ها نشان داد کهبررسی

اثرات در بررسی  (Alsaleh and Sattler, 2019) الصالح و ستلرپژوهش نتایج  منابع را به خود اختصاص داد. به آسیبی  دسته

و بر دسته خسارات از جمله منابع را داشت  اثراتمرحله تولید بیشترین  نشان داد که های بادی بزرگ ساحلی توربین محیطی زیست

  .گرفتند قرار بعدیی ها در رتبه به ترتیب نگهداری و نقل و حمل، بعد از آن نصب



 

 

 

 

 سال 22در نیروگاه اقکند در تمام مراحل چرخه حیات در طول عمر  محیطی زیستدسته خسارات  -6 شکل

Fig.6. Category of environmental damage in Aqkand power plant at all stages of the life cycle during the 

life of 20 years 

 

 

 سال 22در نیروگاه کهک در تمام مراحل چرخه حیات در طول عمر  محیطی زیستدسته خسارات  -7 شکل

Fig .7. Category of environmental damage in kahak power plant at all stages of the life cycle during the 

life of 20 years 

 زمانی مختلف های آقکند و کهک در دورهدر دو نیروگاه  های آسیبمقایسه رده -4-5

 1برای ساله  22در دوره محیطی دو نیروگاه بادی آقکند و کهک  های زیست مقدار کل آالینده دست آمده نشان داد کهه نتایج ب

  31/2و   22/3ترتیب  این مقدار به  و از بود(       μPt) 81/8و  48/1ترتیب برابر  تولیدی به الکتریسیتهکیلوات ساعت 

(μ        به دسته ) و اندازی، تعمیرو نگهداری سهم مواد اولیه و تولید، نصب و راه .اختصاص داشتخسارت سالمت انسان  ی 

 23/1 و 24/2، 29/16،  92/41درصد و در نیروگاه کهک به ترتیب  1و 12/1، 21/19، 23/42ترتیب  نقل در نیروگاه آقکند به و حمل
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خسارات مورد مطالعه، سالمت انسان در دو نیروگاه آقکند و  ی محیطی بود. از میان دسته های زیست درصد از مقدار کل آسیب

های آقکند و کهک  . تغییر اقلیم در نیروگاهبودمحیطی  درصد، دسته اصلی انتشارات زیست 42/11 و 92/11ترتیب با  کهک به

   .داشتندهای دوم و سوم قرار  درصد در رده 32/19و69/19ترتیب با  درصد و منابع به 26/22و 22/22ترتیب با  به

های آسیب دسته( نشان داد که میزان 8و ساله )جدول  21، 22خسارات در دو نیروگاه آقکند و کهک در دوره زمانی  ی بررسی دسته

 عمر نشان داد که سال طول 22نسبت به  سال 32 تا 21 طول ها درها روند کاهشی داشت. بررسیبا افزایش طول عمر نیروگاه

یکبار  ماه 8 هر کارکرد مفید توربین حفظ مچنین عملیات نگهداری و تعمیرات برایها و ه از جمله تعویض روغن توربین الزم منابع

 3تا  2در هر سال که  دادهای میدانی نشان . بررسیرسید ماه  6سال این دوره به  22که در شرایط کمتر از  در حالی بود،  نیاز مورد

های عملیاتها برای انجام خدمات نگهداری وجود دارد. بنابراین، منابع بیشتری از جمله آب مورد نیاز است.  سفر اضافی به توربین

بر یابد. افزایش می این شرایط مصرف دیزل، بنزین و ... باشد که درها میها و برگشت از آننیروگاه به حمل و نقل شامل ذکر شده

درآمد  یشافزا برای یممکن است راهها  ینتر توربیعمر طوالن، (Alsaleh and Sattler, 2019) ح و ستلرالصال اساس مطالعه

، حد معمول ازتر مسن ینتوربمختلف  یها قسمت شود. دلیل این امر آن است که می ینگهدار سبب افزایش تعمیر وباشد، اما 

 باشد. تر بوده و نیازمند نگهداری و تعمیرات باالتری میدارای قطعات فرسوده

 در سه طول عمر مختلف نیروگاهدسته خسارات نیروگاه آقکند و کهک  -5 جدول

Table 5- Damage category of Aqkand and Kahak power plants in three different lifetimes 

 دسته خسارات

Damage 

categories 

 آقکند 

Aqkend 
 کهک

Kahak 
 واحد

Unit 

 سال 22

20Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 سال 22

20 Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 سالمت انسان

Human health 
µPt 3.02E+00 2.44E+00 2.05E+00 2.31E+00 1.85E+00 1.54E+00 

 بوم کیفیت زیست

Ecosystem 

quality 

µPt 5.67E-01 4.58E-01 3.83E-01 4.38E-01 3.51E-01 2.92E-01 

 تغییر اقلیم

Climate change 
µPt 1.22E+00 9.90E-01 8.29E-01 9.33E-01 7.46E-01 6.22E-01 

 منابع

Resources 
µPt 1.03E+00 8.57E-01 7.26E-01 7.70E-01 6.16E-01 5.13E-01 

 

 ارزیابی شاخص تقاضای اکسرژی تجمعی -4-6

های مختلف در تقاضای اکسرژی تجمعی برای تولید یک کیلووات ساعت الکتریسته تولیدی در دو نیروگاه آقکند و بررسی شاخص

 1دست آمده در شکل  ه. همچنین نتایج ببودهای ایجاد شده در نیروگاه آقکند باالتر از نیروگاه کهک نشان داد که شاخص کهک

  نیروگاههر دو فسیلی بیشترین تقاضای اکسرژی تجمعی را برای تولید یک کیلووات برق تولیدی از -پذیر منابع تجدیدنشان داد که 

-پذیر فسیلی، تجدید-ناپذیر تجدیدهای ایجاد شاخصسهم به سزایی از ها نشان داد که . بررسیندداداحداث شده به خود اختصاص 



 

 

 

متعلق به  CExDاز  یبخش قابل توجهدیگر  . از طرفیبود فلزات مربوط به مرحله مواد اولیه و تولید -توده، تجدیدناپذیر زیست

اندازی نیروگاه )شامل مرحله تولید، فرآیندهای مختلف راهدر  یاصل یاز اجزا یکی یزلدمصرف است، که  فسیلی-یدناپذیرتجد

منجر  ها در تهیه فلزات مختلف ها و روغن سوختاستفاده از  ین. همچناست اندازی، حمل و نقل و نگهداری و تعمیرات(نصب و راه

منابع و االب یها یده از وروداستفاکه  دادها نشان بررسیشد.  ی، فلزات و مواد معدنیلیفس -یرناپذیدتجد یها یبه مصرف انرژ

بسیار  توربین های فسیلی در مرحله مواد اولیه و تولید کنترل میزان استفاده از سوخت در معرض خطر قرار خواهند گرفت. یلیفس

ده از زیرا استفا بود،جنبشی -پذیر مربوط به تجدید ید توربیناولیه و تولمواد استخراج کمترین میزان مصرف انرژی در  ضروری است.

های  های تولید اجزای توربین بسیار پایین است و انرژی ایران مخصوصا در کارخانه  پذیر در سطح وسیع و صنعتی های تجدید انرژی

 د.نده تجدیدناپذیر هنوز هم سهم باالیی از مصرف انرژی را به خود اختصاص می

 نیروگاهمختلف نیروگاه آقکند و کهک در سه طول عمر تقاضای اکسرژی  -6جدول 
Table 6- Exergy demand of Aqkand and Kahak power plants in three different lifetimes 

های اکسرژیص شاخ  
Exergy categories 

 آقکند 

Aqkend 
 کهک

Kahak 
 واحد

Unit 

 سال 22

20Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 سال 22

20 Years 

 سال 21

25 Years 

 سال 32

30 Years 

 فسیلی-تجدیدناپذیر

Non renewable, fossil 
MJ 1.53E-01 1.27E-01 1.08E-01 1.14E-01 9.09E-02 7.58E-02 

 هسته ای-تجدیدناپذیر

Non renewable, nuclear 
MJ 2.97E-05 -7.98E-06 -1.85E-05 -1.94E-05 -1.55E-05 -1.29E-05 

 جنبشی-تجدید پذیر

Renewable, kinetic 
MJ -4.36E-03 -3.56E-03 -3.00E-03 -3.32E-03 -2.66E-03 -2.21E-03 

 خورشیدی-تجدیدپذیر

Renewable, solar 
MJ 5.33E-06 4.59E-06 3.95E-06 4.03E-06 3.22E-06 2.68E-06 

 پتانسیل-تجدیدپذیر

Renewable, potential 
MJ 6.79E-03 5.42E-03 4.51E-03 5.14E-03 4.11E-03 3.43E-03 

 اولیه-تجدیدناپذیر

Non renewable, primary 
MJ 1.17E-03 9.38E-04 7.82E-04 9.13E-04 7.30E-04 6.09E-04 

 زیست توده-تجدیدپذیر

Renewable , biomass 
MJ 1.43E-02 1.17E-02 9.81E-03 1.10E-02 8.79E-03 7.32E-03 

 آبی-تجدیدپذیر

Renewable, water 
MJ 3.43E-03 2.71E-03 2.25E-03 2.66E-03 2.13E-03 1.77E-03 

 فلزات-تجدیدناپذیر

Non renewable, metals 
MJ 2.81E-02 2.26E-02 1.88E-02 2.19E-02 1.75E-02 1.46E-02 

 مواد معدنی-تجدیدناپذیر

Non renewable, minerals 
MJ 2.23E-03 1.80E-03 1.50E-03 1.73E-03 1.39E-03 1.16E-03 

 

 و پیشنهادات گیرینتیجه -5

های بادی کهک و آقکند محیطی و تقاضای اکسرژی تجمعی تولید الکتریسته در نیروگاه در پژوهش حاضر به بررسی اثرات زیست

حدود ید در دو نیروگاه تولاستخراج مواد اولیه و مرحله سال پرداخته شد. نتایج نشان داد که  32و  21، 22در طول سه دوره عمر 



 

 

 

های اسیدی شدن و گرم شدن کره  گروه% در ایجاد 21، پتانسیل سالمتی انسان% در ایجاد 62تنفسی،  اثراتانواع ایجاد  % در92

تغییرات آب و هوایی و  در ایجاد % 16% و در نیروگاه کهک 19 تجهیزات در نیروگاه آقکند مرحله نصباثرگذار بود. همچنین زمین 

ها دو بار  تعمیر و نگهداری شامل رانندگی بین توربین ی مرحله .ت محیطی اثرگذار بودزیسهای سایر گروه در ایجاد %26تا  18بین 

% در هر دو نیروگاه 4 کمتر ازها  آن برای همه دسته اثرات که ،شود می ها بازرسی آن، تعویض قطعات و در سال برای روانکاری

به تخریب الیه ازن  %6% و نیروگاه کهک 3آقکند  در نیروگاه، دیزلنقل به دلیل مصرف سوخت  و حمل ی مرحله .شدمحاسبه 

در نیروگاه آقکند  ی سالمت انسان نشان داد که استخراج مواد اولیه و تولید ی خسارات مربوط به دسته ارزیابی دسته کند. کمک می

 همچنین میزان کل اثرات را دارا بودند.  بیشترین  DALY24-E32/1 و در نیروگاه کهک باDALY 24-E24/1به میزان 

  و در نیروگاه کهک PDF*m2*yr23-E96/9  بوم در نیروگاه آقکند کیفیت زیست ی محیطی در دسته انتشارات زیست

PDF2*m2*yr23-E22/6  .این شاخصاز  یتوجه بخش قابلبررسی تغییرات شاخص تقاضای اکسرژی تجمعی نشان داد که بود 

در فرآیندهای مصرفی  یاصل منابعاز  یکی عنوان بود که به یزلداز جمله مصرف سوخت  فسیلی-یدناپذیرتجدانرژی متعلق به 

حساسیت  .مصرف باالیی داشت نگهداری و تعمیرات(،اندازی، حمل و نقلاندازی نیروگاه )شامل مرحله تولید، نصب و راهمختلف راه

محیطی و شاخص تقاضای اکسرژی  زیستاثرات  کاهش سببتوربین ها نشان داد که افزایش عمر  نیروگاه افزایش طول عمر

نقل و تعمیر و  و ی حمل محیطی مرحله با افزایش طول عمر اثرات زیست گردید. یهر کیلووات ساعت برق تولیدتجمعی به ازای 

ها حداکثر هر شش ماه مورد استفاده  ها، منابع الزم برای حفظ توربین سال عمر توربین 12تا  1با افزایش  .نگهداری افزایش یافت

  نقل و تعمیر و نگهداری رو به افزایش بود. و قرار گرفته و روند فازهای حمل

 پیشنهادهای کاربردی:

های تولید پایدار مانند هزینه/اقتصادی و اجتماعی هم پارامترمحیطی سایر  زیست هایپارامترتوان عالوه بر  در مطالعات آینده می

تواند با  اینده می  مطالعات .ها در کشور گرفت برای احداث و نگهداشت نیروگاهبررسی شود تا بتوان تصمیم گیری کالن تری 

محیطی فاز دفع را نیز مدنظر بگیرند. مدل ارزیابی چرخه حیات در این  های بازیافت در این زمینه، اثرات زیست همکاری شرکت

در  TRACIیا Recipeیا   ILCDهای ارزیابی چرخه حیات مانند  توان از دیگر مدل میاما می باشد  +IMPACT2002تحقیق 

ها با ظرفیت  شود توربین پیشنهاد میهمچنین این تحقیق مقایسه شود.   محیطی استفاده شده و نتایج حاصله با نتایج مباحث زیست

 .گرددمتفاوت و حتی بیشتر مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد و میزان انتشارات با کاهش یا افزایش ظرفیت مقایسه 
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