
  ۸۸‐۸۳ ةصفح ،٨۸ بهار٤٩ ةشمار سال سي و پنجم،  محيط شناسي،ةمجل

  از ديدگاه  گرمايي زمينابي امکان توسعه نيروگاههاي يارز

 اقتصاد محيط زيست
  

  ٢، مهدي صادقي *١اکراميعطيه 

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، عضو باشگاه پژوهشگران جوان ،کارشناس ارشد اقتصاد محيط زيست‐١

   یي وزارت امور اقتصادی و دارا،لوم اقتصاديعامور ةدانشيار دانشكد‐٢

  ١/٨/٨٦:  تاريخ پذيرش       ٩/٥/٨٥: تاريخ دريافت

  

  چكيده
حداقل . دهند  كه اين فرايند را تحت تأثير قرار مياند زيست از جمله مسائل مهمي گذاري و محيط  محدوديت منابع سرمايه،در بخش توليد برق

زيست و همچنين   حفاظت از محيطةجدي بودن مسئل. ن بوده و خواهد بوداصزيست همواره مورد توجه متخص محيط مخرب آثاره و كردن هزين
ست منابع الزم براي بديهي ا.  مورد تأكيد قرار گيرديگرمائ نييند توليد برق توسط نيروگاههاي زماامنيت انرژي الكتريسيته موجب شده كه فر

كه آيا امكان جايگزيني  است ال اساسي اينحال سؤ. دهد الشعاع خود قرار مي تمحيطي را تح  مسائل زيستاور م در كشگذاري سرمايه
 يا حداقل در آينده وجود خواهد داشت؟ اين مقاله سعي دارد با توجه به باال ، وجود داردييگرما ني به وسيلة نيروگاههاي زميلينيروگاههاي فس
هاي   با درنظر گرفتن هزينه،هاي توليد برق  با توجه به وضعيت هزينه در كشور وييگرما نيسط نيروگاههاي زمهاي توليد برق تو بودن هزينه

در اين بررسي ابتدا هزينة تمام شده توليد برق به ازاي هر كيلو وات ساعت در هر يك از  .اجتماعي به بررسي اقتصادي موضوع مزبور بپردازد
هاي  دن هزينهكر و منظوريلياي از نيروگاههاي فس ها و گازهاي گلخانه ه، سپس با توجه به انتشار آاليندهنيروگاههاي توليد برق محاسبه شد

سه با ي در مقاييگرما ني زميروگاههايد برق توسط نيکه، تول در نهايت مشخص شده است.  تحميل شده، ارزيابي الزم صورت گرفته استيخارج
 ٥ و ٤ يوهايمل است و در سنارأ قابل ت٣ يوين امر در سناريند، انيستر يپذ هي توجياز نظر اقتصاد ٢ و ١ يوهاي در سناريلي فسيروگاههاين

رسد، با توجه به افزايش تقاضاي برق و محدوديت منابع فسيلي و باال بودن ميزان آلودگي  نظر مي در آخر به .است يمقرون به صرفه اقتصاد
اي نه چندان دور، توجيه اقتصادي  ز، در آيندهي ن.٢ و ١ يوهاياز نيروگاههاي فسيلي بر اساس سنارحاصل از اين منابع، استفاده از انرژي حاصل 

  .نداشته باشد

  

     واژهديکل
  .عيهاي اجتما  هزينه‐ يهاي خارج  هزينه‐  تمام شده ة هزين‐ يگرمائ نيروگاه برق زمين

  
  سرآغاز

چه در روست كه بيش از آن امروزه بشر با دو بحران بزرگ روبه
از يك سو جوامع . ندهسترسد با يكديگر مرتبط  نظر مي ظاهر به

زيست مواجهند و از  صنعتي و شهرهاي بزرگ با مشكل آلودگي محيط
شود كه مواد اوليه و سوخت مورد نياز، رو به  سوي ديگر مشاهده مي

  .تجديدند قابل كاهش است، چرا كه منابع فسيلي از جمله منابع غير
زيست آشكار است و برخي  ي انرژي در محيط مصرف باالآثار
دانند، حال آنكه اين  را در كاهش مصرف انرژي مي  حل آن تنها راه
 صحيح نيست بلكه در راستاي مفهوم توسعة پايدار، فقط نه مسئله

بنابراين از آنجا كه از لوازم توسعة پايدار تأمين منابع  .استناممكن نيز 
ي زندگي سالم براي آحاد جامعه است، قابل اتكاي انرژي و تأمين فضا

هاي   از گامييگرما نير از جمله انرژي زميدپذيهاي تجد توجه به انرژي
  . نيل به توسعة پايدار استبرايمورد نياز 

  :ب شده در مقاله عبارتند ازياهداف تعق
هاي اجتماعي،  ارزيابي اين مسئله كه آيا با توجه به لحاظ هزينه -

 از نظر اقتصادي مقرون به صرفه ييگرما نيمتوسعة نيروگاههاي ز
  خواهد بود؟
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 برايگيري  هاي اجتماعي در تصميم ارزيابي نقش هزينه -
 بررسي ميزان ،ديگر عبارت ، يا بهييگرما نيتوسعة نيروگاههاي زم

گيري  در تصميم) كاهش آن و افزايش(هاي اجتماعي  اثرگذاري هزينه
 .ييگرما ني توسعه نيروگاههاي زمبراي

هاي اجتماعي،  ررسي اين مطلب كه در صورت لحاظ هزينهب -
ك از نيروگاههاي حرارتي فسيلي ي  با كدامييگرما نينيروگاههاي زم

 .قابل رقابت خواهند بود
 ة نقش زيربنايي و وابستگي زيادي كه به كليعلت صنعت برق به

عوامل مؤثر در رشد اقتصادي و رفاه اجتماعي دارد صنعتي پوياست و 
 حيات بشري به اين نوع انرژي ارزشمند و نقش آن در ةي اداموابستگ
ي مورد نياز جامعه، روشن ها هاي صنعت و سيستم اندازي چرخ راه
 از بيشترحال با توجه به اينكه نيروگاههاي توليد برق در كشور  .است

كه آيا نيروگاههاي  است ، فرضيه اساسي ايناند نوع نيروگاههاي حرارتي
با ) با سوخت فسيلي( مقايسه با نيروگاههاي حرارتي  درييگرما نيزم

هاي اجتماعي قابل  توجه به مالحظات زيست محيطي و لحاظ هزينه
ـ  رقابت هستند؟ به عبارت ديگر مقاله درصدد بررسي و مقايسة هزينه

 ييگرما نيمنفعت انواع نيروگاههاي حرارتي فسيلي با نيروگاههاي زم
  .است

   مطالعه يروش شناس

اي، اسنادي و  ق كتابخانهيگردآوري اطالعات در اين تحقروش 
هاي  گزارش از برداري فيش از با استفاده مربوطه اطالعات .است اينترنتي
مواردي نيز مصاحباتي  در و شده گردآوري آماري جداول موجود و آماري

 ‐ نوع روش تحقيق در اين پروژه علمي .با كارشناسان انجام شد
هاي اقتصادي است و  طرحشناسي ارزيابي  وشردي، مبتني بر ركارب

هاي  منفعت، تحليل‐تحليل اطالعات، تحليل هزينه و روش تجزيه
 يها  نهيهز .استبرق  نيروگاههاي واقعي هزينه منفعت و يافتن بر مبتني

 محاسبه شده، يلي فسيروگاههاي در نيد واحد انرژي تولةتمام شد
ک يد ي تول،ي اجتماعةنيهز، ي خارجيها نهي هزگرفتن نظر درسپس با 
 تمام شده ةنيهز.  شده استي مختلف بررسيوهاي در سناريواحد انرژ

ز محاسبه شده ي نييگرما  ني زميروگاههاي در نيک واحد انرژيد يتول
 يها  فناوري انواع ي خارجيها نهيز هزي از مقدار ناچيپوش و با چشم

 يک واحد انرژيد ي تولةشد  تمامةني و هزياجتماع ةني، هزييگرما نيزم
 ةنيهز. است گرفته شده  کسان در نظري ،ييگرما نيستم زميدر س

ت اطالعات موجود يل محدوديدل ن مقاله بهي منظور شده در اياجتماع 
 ي خارجةني هوا بوده و هزي آلودگي خارجةنيفقط شامل هز

در . است گرفته نشده   آب، پساب، خاک و صدا در نظريها يآلودگ

 مختلف يها وي در سناريک واحد انرژيد ي تولي اجتماعةنيت هزينها
 .شود يسه ميگر مقايکدي با ييگرما ني زمي و انرژيلي فسيانرژ

  ييگرما نيهاي زم نيروگاه

 ٤٠٠٠که در حدود  )لومتري ک٦٤٠٠ يبيبه عمق تقر (  نيمرکز زم
ده و كر عمل يک منبع حرارتيعنوان  گراد حرارت دارد، بهيدرجه سانت
ن ي اأ منش.دشو ين ميمذاب در اعماق زم  ش مواديدايل و پيکموجب تش

 .و استياکت ويه مواد راديطور عمده تجز هن بيگرما در پوسته و جبه زم
 يندين که فرايزم  ن حرارت از سطحيزان انتشار اين ميانگيم طور هب

 ين انرژيبنابرا. وات در واحد سطح است يلي م٨٢مستمر است معادل 
 قابل استحصال از پوسته جامد ي حرارتيمان انرژ، هييگرما نيزم
  .ن استيزم

ر منشاء يدپذي تجديها ير انرژيبر خالف سا ييگرما نيزم يانرژ
 يروز طور شبانه هاست که ب% ١٠٠ يدار با فاکتور دسترسي پايک انرژي

 از يريگ امروزه با بهرهکن ي ل. استيبردار در طول سال قابل بهره
ن منبع سرشار مهار شده ي از ايها بخش کوچک موجود، تنيها يورآ فن
  . استيبردار  قابل بهرهيطور اقتصاد هو ب

 يروگاهي ني در دو بخش کاربردهاييگرما ني زمياز انرژ
 ي از کاربردها.شود ياستفاده م، )ميمستق(يروگاهيرنيو غ) ميرمستقيغ(
 شي، گرمايا گرم، مراکز گلخانه آب ياستخرها از توان يم يروگاهيرنيغ

خبندان ي از يريشگيو ذوب برف و پ يماه پرورش يها حوضچه، منازل
  .در معابر نام برد

  ييگرما نيفرايند توليد برق در نيروگاههاي زم

  :شوند  به دو دسته مهم تقسيم ميييگرما نينيروگاههاي زم
  )بخار و مايع( با سيال دو فاز ييگرما نيـ نيروگاههاي زم١
  .)مايع(ا سيال تك فاز  بييگرما نيـ نيروگاههاي زم٢

   با سيال دو فاز ييگرما نينيروگاههاي زم

 از چاههاي استسيالي كه معموالً به شكل دو فاز مايع و بخار 
ا بيشتر باشد هشود كه هرچه تعداد اين چاه  خارج ميييگرما نيزم

ميزان مايع و بخار خارج شده از چاهها و متناسب با آن ميزان توليد 
اين سياالت در مخزن جدا كننده بخار از مايع . شود برق نيز بيشتر مي

شده  بخار جدا. شود آوري شده و سيال فاز بخار از مايع جدا مي جمع
ها نيز   پره شود، هاي توربين مي وارد توربين شده و باعث چرخش پره

نوبه خود محور توربين و در نتيجه محور ژنراتور را به حركت  به
هاي مثبت و منفي در ژنراتور   آمدن قطبدارند كه باعث بوجود وامي

  .شود شده و در نتيجه برق توليد مي
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   با سيال تك فاز ييگرما نينيروگاههاي زم

اين نوع از نيروگاهها نياز به مخزن جداكننده ندارند، زيرا آب گرم 
وارد مبدل حرارتي شده و حرارت خود را به سيال عامل ديگري كه 

تري نسبت به آب دارد  جوش پايين ةقط و ناستمعموالً ايزوپنتان 
كند، در اين فرايند ايزوپنتان به بخار تبديل شده و به توربين  منتقل مي
شود كه در اينجا توربين و ژنراتور طبق توضيحات فوق  منتقل مي

 .)١٣٨٠هوشمند،  (توانند برق توليد كنند مي
  يعااجتم ةهزين و يخارج ةنيهز، يخصوص ةنيهز ةرابط نييتب

  ي خارجةني وهزي خصوصةنيهز

ها   توليدي كه به توليد محصولي اشتغال دارد، همة هزينهةمؤسس
 بخش از  آن. شود و منافع حاصل از فعاليتش الزاماً نصيب خودش نمي

هاي خصوصي   هزينه،كند ها را كه بنگاه توليدي خود پرداخت مي هزينه
ند اما بابت آن ك هايي را كه به محيط خارج از خود تحميل مي و هزينه

 .)Couse,1994( هاي خارجي نامند  هزينه،كند پرداختي نمي
 ب ينه تخريهز

نده را جبران ي از انتشار مواد آالي صدمات ناشاين نوع هزينه،
ط ير با اصول حفاظت از محي مغايها تي که بر اثر فعالين معنيبد. کند
، يززان محصوالت کشاوريها، م ستمي انسان، اکوسيست، سالمتيز
رات نامطلوب يي در معرض تغي جهانيهوا و ها و آب ه و ساختمانيابن

نه ي را جبران کند، هزيراتيين تغي که بتواند چنيا نهيهز. رنديگ يقرار م
  .)(Koomey & Krause, 1997دشو يده ميب ناميتخر

 هاي اجتماعي هزينه

هاي  هاي خارجي را هزينه هاي خصوصي و هزينه مجموع هزينه
در بطن تعاريف به ظاهر ساده فوق،  .)(Couse,1994گوينداجتماعي 
هاي خارجي، نحوة  اي از مشكالت مربوط به تعريف هزينه مجموعه

ها و روش ارزيابي  محاسبه آنها و ملحوظ داشتن آنها در قيمت
 در نهايت، ارزيابي شرايط و نتايج. وجود دارد ها طرح اقتصادي و انتخاب

 جغرافيايي و عوامل پيچيدة دليل تأثيرات به متفاوت، فناوري هاي گزينه
 زيراتغييرات مربوط به زمان در محيط زيست، دقيق نخواهد بود، 

با اين حال . توانايي درك ما از اين زنجيرة پيچيده بسيار محدود است
هاي خارجي، ناديده گرفتن   محاسبه و كمي ساختن هزينهبراي

 انجام شده نيز چندان يها اشتباه است، هرچند كه برآوردها آلودگي
هاي خارجي منجر به اين  كلي محاسبة هزينه طور هب .يستدقيق ن
شود،   واقعي نيروگاه را كه جامعه متحمل مي شود كه اوالً هزينه مي

بتوانيم محاسبه كنيم و از اين رو در انتخاب نيروگاه مناسب راهنماي 
نجر به وضع هاي خارجي م  ثانياً محاسبة هزينه،درستي داشته باشيم

توانند در كاهش  ها مي گونه ماليات شود كه اين هايي مي ماليات
ر و پاك و تحقيقات يدپذيهاي تجد  انرژي فناوريها و نيز بهبود  آلودگي
استفاده  به منظور استفاده از سوخت كمتر فناوريبهبود  براي بيشتر
مفيد گيري   هاي اجتماعي به عنوان ابزار تصميم محاسبة هزينه .شوند

كه افزايش تقاضا براي  براي كنترل تقاضاي برق است، بويژه زماني
اي براي افزايش در ظرفيت   برنامهدباي  و مياستبيني  پيشقابل برق 

يمت و كه بازار به تعادل برسد و ق طوري نيروگاهها داشته باشيم به
  .)(Cantor,1992 شوند برابر هزينه نهايي اجتماعي با هم

  د برق يول تةنيبرآورد هز

 ييگرما برق در نيروگاههاي زمينليد  توةبرآورد هزين

گذاري و احداث  هاي سرمايه  هزينه،ييگرما در نيروگاههاي زمين
هاي  وات ساعت برق و هزينه يك كيلوليد برحسب ريال به ازاي تو

بررسي  عملياتي و تعمير و نگهداري سيستم، بر حسب درصد در سال
ي يگرما  زمين فناوري توليد برق در ةمام شدمحاسبات قيمت ت .شوند مي

 ة تمام شدةاساس هزين نيا بر.  استشده داده نشان) ١( ةشماردر جدول 
ال ي ر١٦٢/٣٩٣گرمايي   زمين وات ساعت برق در نيروگاه كيلو يكليد تو

 هاي آتي دهد كه در سال هاي انجام شده نشان مي بيني پيش. است

عملياتي و تعمير و نگهداري  هاي ههزين و يگذار سرمايه هاي هزينه
 و فناوريبه دليل بهبود بيشتر ها  كاهش هزينه. كاهش خواهد يافت

و ) ۱۳۸۴  و همکاران ،کاظمي (بودهاي توليد خواهد  بهبود روش
آمار تفصيلي (و ) ١٣٨٦اطالعات فني و اقتصادي نيروگاههاي کشور،(

  .)١٣٨٦صنعت برق ايران،

  ييگرما  زمين  توليد برق بر اساس تكنولوژيةم شدقيمت تما): ١(شمارة جدول 

  )R/KwH( د برقي خالص توليها نهيهز
   خالصةني هزيها لفهؤم

  هي استهالک سرماةنيهز
   سوختةنيهز

  يارز  يالير
  يو پرسنل ير و نگهداري تعميها نهيهز

  دي خالص تول ةنيجمع هز

0  ١٦٢/٣٩٣  ٢٧/٦٣  ٨٨/٣٢٩  ٠  
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  هاي فسيلي ق در نيروگاه برديتول هزينهبرآورد 

ک از نيروگاههاي يهزينه توليد يك واحد انرژي الكتريكي درهر
 احداث نيروگاه، يه براي اوليگذار هي سرمايها نهيفسيلي، شامل هز

نه يز هزي و نيبردار  بهرهيها نهي، هزيرات و نگهداري تعميها نهيهز
 كيلو هزينه تمام شده توليد يك ن بخشيدر ا. استسوخت نيروگاه 

وات ساعت برق، در انواع نيروگاههاي فسيلي موجود در كشور، در  
دن شرايط فعلي، قيمت داخلي كر سناريوهاي متفاوت و با منظور

هاي خارجي ناشي از آالينده و  سوخت و قيمت جهاني سوخت، هزينه
زيست و بر   براساس مطالعات بانك جهاني و سازمان محيط،اي گلخانه

  .)١٣٨٦ترازنامه انرژي، (شود مريكا بررسي مي اEPA ١اساس ضرايب
 توليد يك كيلو وات ساعت ة، هزينه تمام شد١ ةسناريوي شمار

  . كند برق در شرايط فعلي را بيان مي
 اجتماعي تمام شده توليد يك كيلو وات ة، هزين٢ ةسناريوي شمار

هاي  ساعت برق را با احتساب قيمت داخلي سوخت و مجموع هزينه

اي براساس مطالعات بانك جهاني و  اي آالينده و گلخانهخارجي گازه
 .كند زيست بيان مي سازمان محيط

وات   اجتماعي تمام شده يك كيلوة، هزين٣ ةسناريوي شمار
هاي  ساعت برق را با احتساب قيمت داخلي سوخت و مجموع هزينه

 آمريكا  EPA براساس ضرايب،اي خارجي گازهاي آالينده و گلخانه
  .ندك بيان مي

 اجتماعي تمام شده توليد يك كيلو وات ة، هزين٤سناريوي شمارة 
  خليج فارس و مجموعFOB ٢ساعت برق را با احتساب قيمت سوخت

مطالعات بانك  براساس ،اي گلخانه و آالينده گازهاي خارجي هاي هزينه
  .كند زيست بيان مي جهاني و سازمان محيط

 توليد يك كيلو وات ةد اجتماعي تمام شة، هزين٥سناريوي شمارة 
 خليج فارس و مجموع FOB ساعت برق را با احتساب قيمت سوخت

 براساس ضرايب ،اي هاي خارجي و گازهاي آالينده و گلخانه هزينه
EPA٢ ( شمارةف شده، در جدوليسناريوهاي تعر .كند  بيان مي (
  . استشده داده نشان

 
  )وات ساعت ريال بر كيلو(برق  توليد ة اجتماعي تمام شدةهزين): ٢ ( شمارةجدول

 

 
  يلي فسيروگاههاي توليد برق در نة شد اجتماعي تمامةهزين): ١( شمارة نمودار

 ٥سناريو  ٤سناريو  ٣سناريو  ٢سناريو  ١سناريو  نوع نيروگاه

 97/232 45/369 86/439 34/576  65/183 بخاري

 07/187 60/362 41/475 94/650  82/131 گازي

 60/199 99/310 42/344 81/445  33/171 سيكل تركيبي
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  ني زميد برق در نيروگاههاي تول  و مقايسة هزينهيج بررسينتا

   و نيروگاههاي فسيلي در سناريوهاي مختلفييگرما

  :شود كه با توجه به محاسبات انجام شده، مالحظه مي
با در نظرگرفتن قيمت فعلي سوخت در داخل كشور و بدون توجه به  ‐

اي و در نتيجه عدم  ي ناشي از انتشار گازهاي آالينده و گلخانهها هزينه
 با هيچ يك از ييگرما ني زم هاي اجتماعي، نيروگاه لحاظ هزينه

  .نديستنيروگاههاي فسيلي قابل رقابت ن
هاي  با در نظرگرفتن قيمت فعلي سوخت در داخل كشور و لحاظ هزينه ‐

زيست نيز   ن محيطاجتماعي براساس مطالعات بانك جهاني و سازما
يك از نيروگاههاي فسيلي را  رقابت با هيچ  توان ييگرما نينيروگاه زم

  .ندارد

هاي  با در نظرگرفتن قيمت فعلي سوخت در داخل كشور و لحاظ هزينه ‐
 قابل ييگرما نيد برق از نيروگاه زميتول  ،EPAاجتماعي براساس ضرايب 

  .مل استأت
هاي  اني و همچنين لحاظ هزينهبا در نظر گرفتن قيمت سوخت جه ‐

زيست و  اجتماعي براساس مطالعات بانك جهاني و سازمان محيط
 روگاهيتوسط ن د برقياز تول ر يغ به(   ،EPAن ضرايب يهمچن

 در رقابت با ييگرما  ني زم از نيروگاه د برقي، تول)٤ويدر سنار يبيترک کليس
صرفه   به   مقرونيادت داشته و از لحاظ اقتصيارجح ، ينيروگاههاي فسيل

  .خواهد بود
 

 
  ييگرما ني و زميلي فسيروگاههاي توليد برق در نة اجتماعي تمام شدة هزينةسيمقا): ٢(شمارةنمودار 

  

  

  ها پيشنهاد

ـ پااليش و فرآورش منابع اوليه نيروگاههاي فسيلي و فروش آن ١
اد اوليه صورت ارزش افزودة مو در داخل يا خارج از كشور، كه در اين

شود كه در حال حاضر، مورد توجه قرار  هزينه فرصتي محسوب مي
  .گيرد نمي

خاک و  هاي خارجي آلودگي آب، پساب، دن هزينهكرـ منظور ٢
آلودگي صوتي ناشي از فعاليت نيروگاهها، چرا كه به دليل پيچيدگي 

   محاسبه دقيق طور به مذکور هاي هزينه هنوز، خارجي هاي هزينه محاسبة

  
پوشي از اين   حاضر نيز ناگزير به چشمةاند و در نتيجه مقال شدهن

 .ها در محاسبه و مقايسه بوده است هزينه
نيروگاههاي  در اوليه ماده عنوان به حاضر حال در كه فسيلي منابع ـ٣

 ،هاي ذاتي گيرد، مسلماً داراي ارزش برق فسيلي مورد استفاده قرار مي
. ندهست ٥گذاري  و ارزش ميراث٤ نظير ارزش وجودي٣مصرفي يا غير

ها، ممكن  دن اين ارزشكربنابراين در صورت محاسبة كمي و پولي 
 .است استفاده از منابع فسيلي چندان هم اقتصادي نباشد
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صورت تمايل افراد براي  اين ـ افزايش سطح آگاهي عمومي كه در٤
 پرداخت عدم ايجاد آلودگي افزايش خواهد يافت، در نتيجه ممكن است

هاي تجديدپذير، بيشتر مورد  افزايش قيمت واحد برق حاصل از انرژي
  .پذيرش جامعه قرار گيرد

 ارتقاي كمي و كيفي تحقيقات علمي و عملي منظور بهـ تالش ٥
  طور موردي انرژي زمين هاي تجديدپذير و به پيرامون کاربرد انرژي

 .ييگرما
هاي بين  هاي مالي از سازمان جذب مساعدت منظور بهـ تالش ٦

 . GEF 6 المللي نظير
هاي مالي کنوانسيون  هاي حاصل از مکانيسم ـ جذب سرمايه٧

عنوان   تجارت نشر، بهةتغييرات آب و هوا و در واقع ورود به حوز

 برايگذاري  سازي و صرف اين درآمد در سرمايه فروشندة حق آلوده
  .ييگرما  نيروگاههاي زمينةتوسع

  ها يادداشت

1-. Environmental Protection Agency 
2-. Free on Board 
3-Non-use Value 
4-Existence Value 

5-Bequest Value 

6-Global Environmental Facility 
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