
 مگاوات   0088
ظرفیت نیروگاهی 
مورد نیاز برای 

تکمیل واحد بخار 
های گازی  نیروگاه

مگاوات نیروگاه گازی  00111
در کشور وجود دارد که با 

توانند  ، می  تکمیل واحد بخار
به نیروگاه چرخه ترکیبی 

های  ترین نوع نیروگاه )پربازده
 حرارتی( تبدیل شوند.

34% 
های  راندمان نیروگاه

حرارتی کشور تنها با 
 تکمیل واحد بخار 

های گازی فعلی،  با تکمیل واحد بخار نیروگاه
تواند  راندمان سبد نیروگاهی کشور می

0+ % 
 افزایش یابد.

 پذیرد؟   چرا این اقدام صورت نمی 
   

گکااری    امکککان سکرمکایکه   اقتصاد ناتوان این صنعت، قیمت پایین برق و   . 0
بخش خصکوصکی      های گازی و انگیزه   دولتی برای تکمیل واحد بخار نیروگاه 

رسد اصالح بکهکای بکرق    برای انجام این مهم را سلب کرده است. به نظر می 
 تواند در این زمینه نیز راهگشا باشد.     عالوه بر  سایر پیامدهای مثبت، می 

بخشی در حوزه دو وزارتخانه مجزای نفت و    مأموریتی بین     بهبود راندمان، .  2
قکانکون رفک     02نیرو است و  عدم امکان استفاده مناسب از ظرفیت مکاده  

ها، تحقق چنین امکری    سازی مصرف سوخت نیروگاه   موان  تولید برای بهینه 
 را بسیار دشوار کرده است. 

انا گااران کشور  به سفارش توانیر و در شرکت مشاوره مدیریت آری نماهای برق و انرژی با هدف اصالح ذهنیت کارگزاران اجرایی و قانون سری داده © 0930آبان 
 تهیه شده و تمام حقوق آن برای این شرکت محفوظ است.

Source: United Nations Statistics Division 

JPN GBR ESP USA BRA DEU IND ITA KOR TUR UAE SAU IRN 

 توانیر
 تواند افزایش یابد؟   های حرارتی کشور تا چه میزان می   راندمان نیروگاه 

)درصد(    های حرارتی   راندمان نیروگاه   )سنت برای هر کیلووات ساعت( قیمت برق   

 وزارت نیرو

 کمتر از یک سنت

22 22 24 13 13 33 

2/5 2 15 8 12 27 

Sources: www.statista.com, www.addc.ae, www.iea.org 
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 های حرارتی موضوع: راندمان نیروگاه
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