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 چکیده 
 

ها بههرای سهه مت سههوخت گونهههنیا یراصولیبودن استفاده غباربا توجه به محدودیت منابع سوخت فسیلی و زیان

هههای فسههیلی در جامهههه جهههانی بسههیار بهها سههوخت هاآنی تجدیدپذیر و جایگزینی هایانرژاستفاده از  ،  ستیزطیمح

 ر. دشودیمهای مربوطه افزوده  و پیشرفت تکنولوژی  هاآنی  ریکارگبهسرعت    هب  روزروزبهاست و    قرارگرفته  موردتوجه

است. بههرای نمونههه، بههر اسهها  های حمایتی در جهت استفاده بیشتر این منابع به تصویب رسیدهکشور ایران نیز طرح

انههرژی بههاد و خورشههید در کشههور با اسههتفاده از   مگاوات  پنج هزارقانون برنامه پنجم توسهه، امکان تولید برق تا سقف  

گذاری در این ها، هیچ محدودیتی برای سرمایهاین نوع انرژیا توجه به ظرفیت پایین کنونی  باست که  ی شدهنیبشیپ

   .زمینه وجود ندارد

اولیههه ارزیههابی گرمههایی و دریههایی وی، بههادی، زمیندر این گزارش پس از مهرفی چهار منبع تجدیدپذیر خوشههید

ارزیههابی فنههی منههابع المللههی، بههه  وسیله اط عات مهتبر کشههوری و بیناستحصال هر یک از منابع بهمیزان انرژی قابل

پرداختههه شههده و در پایههان طههرح  بندر شهید رجاییهای جغرافیایی  مذکور با توجه به تجهیزات موردنیاز و محدودیت

اسههت. طههرح نهههایی، تاسههیس ناحههدا   نیروگههاه پیشنهادی به همراه جزئیات موردنیاز جهت اجرای طرح بیههان شده

 .اسههتبندر شهید رجایی متصل به شبکه در اراضی متهلق به  و واتکیل 400خورشیدی از نوع فتوولتاییک به ظرفیت 

 کیلههو  702.000ریال و میزان انرژی تولیدی ساالنه نیروگههاه    52.000.000.000گذاری طرح در حدود  هزینه سرمایه

 می باشد.نیاز  فضا مترمربع  8.000ساعت است. به منظور احدا  این نیروگاه،    وات
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 فصل اول 

 انواع منابع تجدیدپذیر معرفی 
 

 

 مقدمه 
برداری هر یک از منابع تجدیدپذیر، به آشنایی کلی و کاربردهای اصلی هههر یههک از سنجی فنی بهرهقبل از امکان

 پرداختههه شههدهبنههدر شهههید رجههایی طور مشهه   استحصال با توجه به موقهیت کشور و بهمنابع و میزان انرژی قابل

ی تجدیههد پههذیر و پههار کههه در راسههتای ردولتهه یغی هههاروگاهینید برق وزارت نیههرو از نرخ تضمینی خراست. در پایان  

 است.است، آورده شدههای پار تدوین شدههای تشویقی استفاده از انرژیسیاست

 

 انرژی خورشیدی  
انرژی خورشید، با توجه به اینکه انرژی کام ً پههار و عههاری از هرگونههه آلههودگی   ر،یپذدیتجد  یهایانرژ  انیدر م

ترین وسیع انرژی خورشیدی.  کندیاست، اهمیت بیشتری پیدا مبوده و به عنوان منبع انرژی کام ً ارزان شناخته شده

تابد، بیش از کل انههرژی میانرژی که از جانب خورشید در هر ساعت به زمین ت. در حقیقت،  منبع انرژی در جهان اس

تهها انههرژی   یافتاز این منبع باید راهی    یریگبهره  منظوربه.  کنندیاست که ساکنان زمین در طول یک سال مصرف م

به طورکلی موارد اسههتفاده ارانههرژی .  مصرف الکتریکی تبدیل شودپراکنده آن با راندمان باال و هزینه کم به انرژی قابل

 دسته بندی می گردد :خورشیدی به صورت زیر  

الف  تامین انرژی الکتریکی : که ازطریق تولید برق بااسههتفاده ازانههرژی خورشههیدی درنیروگههاه ههها وتولیههد بههرق 

 بااستفاده از سلول های خورشیدی میسر می گردد .

ب  گرمایش خورشیدی : تهیه آب گرم مورد نیاز  با استفاده ازآب گرم کن های خورشیدی ،گرمههایش فضههاهای 

مسکونی و تجاری ، تامین آبگرم درفرآیندهای صنهتی وتامین گرمای موردنیاز برخی ازفرآینههدها ، گرمههای اسههت رها، 

 م ازن ذخیره آب فصلی ، گرمایش منطقه ای

 ج  اجاق های خورشیدی

 د آب شیرین کن های خورشیدی

 ه سرمایش خورشیدی

 

 ه عمده تقسیم بندی کرد :آبگرمکن های خورشیدی را می توان ازنظر کارکرد به دودست

 الف   آبگرمکن های ترموسیفونینسیستم با گردش طبیهی 

دراثرتابش نورخورشید به صفحات جاذب کلکتورها وجذب انرژی گرمایی توسههط ایههن صههفحات سههیال موجههود  

چههه درکلکتورها در اثر اخت ف چگالی که ناشی ازاخت ف دمای سیال گرم وسرد می باشد مصههرف مههی شههوند و چنان
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غیرمستقیم نشامل م زن دوجداره باشد  سیال گرم شده محلول آب وضد یخ اسههت کههه درجههداره بیرونههی م ههزن را 

 گرم وسپس به کلکتور باز می گردد.

 

 ب   آبگرمکن های پمپی

دراین نوع ازآبگرمکن های خورشیدی که مهموال به صورت غیرمستقیمنبا تهداد کلکتور باال وم ههزن دوجههداره   

 جهت انجام بهتر سیرکوالسیون ازیک پمپ استفاده می شود.  می باشد،

مهموال جهت سیستم های بزرگ به کارمی رود ، همچنین درسیسههتم هههای خههانگی نیزکههاربرد   این آبگرمکن ها

دارد .دراین حالت م ههزن ذخیههره درهههر محلههی ازسههاختمان ونسههبت بههه کلکتورههها مههی توانههد قرارگیههرد . پمههپ را 

د به کلکتورها قرارمی دهند.این محلول پس ازگرم شههدن توسههط صههفحات جههاذب کلکتورههها درمسیرورود محلول سر

برگشت می کند. همچنین این سیستم مجهزبه یک کنترل دما می باشد که این کنترلر درمواقع مورد نیههاز بههه پمههپ 

 دستور قطع و وصل می دهد.

 

 جهت تامین انرژی حرارتی خورشیدی انرژی از استفاده 

کردن یک سیال نظیر آب استفاده نمههود. بسههیاری از نیازهههای مهها در ب ههش برای گرم  توانیانرژی خورشید ماز  

به آبگرم مصرفی، آبگرم جهت گرمایش در فصل زمسههتان، آبگههرم   توانیانرژی، از نوع آب گرم است که از آن جمله م

 تلف صنهت اشاره نمود.م   یهاچیلرهای جذبی در فصل تابستان و مصارف آبگرم و ب ار در ب ش

 یهههاکنکردن آب بهها اسههتفاده از آبگههرمروش استفاده از انرژی خورشیدی، گرم  نیتریو اقتصاد  نیترشاید آسان

انههرژی   توانیو به صورت بسیار مؤثرتر م  ی. زیرا با داشتن دانش کافی درباره تابش خورشید، به راحتاستخورشیدی  

علمههی روی   یهاشههرفتیکههار بههرد. پ  ههههای صههنهتی بهه دمنازل و حتههی کاربرکردن آب مصرفی  خورشید را برای گرم

تنها برای کاربردهههای  ها نهاخیر رشد چشمگیری داشته است. این نوع آبگرمکن  یهاهای خورشیدی در دههآبگرمکن

غههذایی و  ، صههنایعیاداری، صههنایهی ماننههد نسههاجی، کاغذسههاز یها، ساختمانهامارستانیها، بخانگی بلکه برای هتل

 د.انداکردهیکردن آب است رهای شنا در زمستان کاربرد فراوانی پحتی گرم

 

گرمایش فضا وآب  درصد زیادی ازانرژی را درساختمان ها مصرف می کند وبنابراین بیش از یک سوم کل انرژی 

بااسههتفاده از آبگههرمکن هههای مصرفی جهان درجهت گرمایش مصرف می شههود. درتحقیقههاتی کههه انجههام شههده اسههت 

 درصد انرژی موردنیاز برای گرمایش آب را تامین کرد. 70خورشیدی می توان سالیانه  

 

نحوه کارکرد آبگرمکن های خورشیدی به این صورت اسههت کههه سیسههتم هههای خورشههیدی درروزهههای آفتههابی 

اده مههی کننههد. درسیسههتم هههای ازانرژی خورشیدی برای  گرم کردن آبی که ازداخل لولههه ههها عبههورمی کنههد، اسههتف 

گرمایشی مستقیم ، آب درحین عبور ازصفحات وشیشه ای که درسقف خانه قراردارند گرم می شوند. سپس آب گههرم 
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شده دریک م زن ذخیره عایق شده که مهموال به صورت افقی دربههاالی صههفحات قههراردارد ذخیههره مههی شههود. یههک 

دمای آب را درروزهایی که ممکن است انرژی خورشیدی بههرای   سیستم گرمکن کمکی هم درسیستم قرارداده شده تا

تامین آبگرم کافی نباشد باال ببرد. سیستم گرمکن مهموال ازبرق درساعات غیرپیک ، گازنطبیهی یا مههایع  یهها سههوخت 

جامد استفاده می کند .سیستم های غیرمستقیم ازیک مبدل حرارتی استفاده می کنند وبرای مناطقی که مستهد یههخ 

 دن هستند توصیه می شوند.ز

 اجزای آب گرم کن های خورشیدی عبارتند از:

 کلکتورها

 م زن ذخیره

 سیستم گرمکن جانبی

 مبدل حرارتی ، پمپ، لوله وشیرآالت

 

 برق تولید  جهت  یاستفاده از انرژی خورشید 

خاص، انرژی حاصل از نور خورشید را به انههرژی الکتریکههی تبههدیل   یهایبا استفاده از تکنولوژ  ،برقجهت تولید  

متحههرر، الکتریسههیته تولیههد کنههد پدیههده  یهاسههمیای که در اثر تابش نور بههدون اسههتفاده از مکان. به پدیدهکنندیم

 ها اسههتفاده کنههد، سیسههتم فتوولتاییههک نخورشههیدی  گوینههد. سههلولو به هر سیستمی که از این پدیههده  فتوولتاییک 

ها به یک سههلول است. وقتی فوتونغیر مکانیکی است که مهموالً از آلیاژ سیلیکون ساخته شده  تجهیزخورشیدی یک  

 .کنندیشده، انرژی را برای تولید الکتریسیته فراهم مجذب یهاکنند، فوتونفتوولتاییک برخورد می

هههای فتوولتاییههک در به گسترش اسههت. پنل های فتوولتاییک در کشورهای پیشرفته به سرعت رواستفاده از پنل

. در یههک روز بسههیار ابههری ابههدییها کههاهش مبرق تولید کنند، هرچند خروجی آن  توانندیبودن هوا نیز مصورت ابری

د، بههه طبههع کنهه درصد نور خورشید در روزهای عادی را دریافت    10تا    5نور، یک سیستم فتوولتاییک ممکن است  کم

. کننههدی، برق بیشههتری تولیههد مترنییهای خورشیدی در دمای پامیزان کم خواهد شد. پنل  خروجی آن نیز به همان

که علت آن نه برودت هههوا،  کنندیدر روزهای زمستانی کمتر از روزهای تابستانی انرژی تولید م PV یهاستمیالبته س

 :از  اندعبارت  فتوولتائیک   یهالموارد کاربرد پن بودن زاویه تابش خورشید است.بلکه کاهش ساعات روز و پایین

 به مناطق دور از شبکه برق سراسری  یرسانبرق •

 هامنازل و شرکت ها وروشنایی مهابر، پارر  یهاستمیس •

 چادرهای عشایری •

 هاکردن آب چاهپمپ •

 ترافیکی یهاچراغ •

 زنچراغ چشمک  •

 کنترل از راه دور  یهانیم ابراتی و دورب  یهاستمیس •
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  off-gridمسههتقل از شههبکه نو     on-gridفتوولتاییک به دو دسته کلههی متصههل بههه شههبکه ن  یهاروگاهینمهموالً  

. در نوع متصل به شبکه، برق تولیدی مادامی که تابش نور خورشید وجود دارد بههه شههبکه بههرق شوندیمی  بندمیتقس

. اما در نوع مستقل از شبکه، با وجود بانک باتری متناسههب شودیمو با غروب خورشید تولید نیز قطع    گرددیمتزریق  

به و    شدهرهیذخنیز    هایباترمالی، در  های خورشیدی در طول روز ع وه بر مصرف احتبا بار مصرفی، برق تولیدی پنل

در شههکل  شههدهسرویس بدهد. شماتیک دو نوع نیروگاه فتوولتاییک ذکر هاکنندهمصرفبه  تواندیمی  روزشبانه  صورت

 .اندشده  دادهزیر نشان  

 

 
 نالف  

 
 نب 

 شبکه ی فتوولتاییک نالف  متصل به شبکه و نب  مستقل از  هاروگاه ینشماتیک اجزای   

 

شده که به لحهها  ای واقعدرجه عرض شمالی قرارگرفته است و در منطقه 40تا  25کشور ایران در بین مدارهای 

ههها قههرار دارد. میههزان تههابش خورشههیدی در ایههران بههین دریافت انرژی خورشیدی در بین نقاط جهان در باالترین رده

است که البته بههاالتر از میههزان متوسههط جهههانی شده  هکیلووات ساعت بر مترمربع در سال ت مین زد  2200تا    1800

 در توجههه اسههت.اسههت کههه بسههیار قابلروز آفتههابی گههزارش شههده 280طور متوسط سالیانه بههیش از در ایران به  است.

همانگونه که مشاهده می گردد استانهای یزد، فههار   است.اطلس خورشیدی کشور ایران نمایش داده شده  2-1شکل 

 و کرمان دارای شدت تابش بیشتری نسبت به دیگر نقاط کشور هستند.  



 0: دنظریتجد اول گزارش: 6 صفحه :

 

 

 
 نقشه میزان انرژی تابشی خورشیدی کل در طول سال در نقاط م تلف ایران به واحد سطح افقی  

 

 کاربرد انرژی خورشیدی درساختمان : خانه های خورشیدی 

 

 خورشیدی درساختمان را می توان  براسا  روش های فهال و غیرفهال بررسی و تحلیل نمود. کاربرد انرژی

 الف   براسا  روش های غیرفهال :

روش های غیرفهال به استفاده از انرژی خورشیدی بدون بکارگیری تجهیههزات درجهههت بهههره گیههری حههداک ری 

ه ایجههاد روشههنایی بیشههتر هسههتند وهمچنههین شههرایط ازپتانسیل های محیطی خورشیدمی پردازند. این روشها قادر ب

 آسایش حرارتی درزمستان و تابستان را بهترمی کنند.

 درروش غیرفهال اهداف زیردنبال می گردد :  

 بهره گیری بهینه ازنور خورشید جهت تامین روشنایی ساختمان برای کاهش مصرف انرژی ساختمان •

 خورشید برای کاهش بارگرمایشی ساختمان درزمستانبهره گیری بهینه از توان حرارتی تابش  •

جلوگیری ازورود تابش نور خورشید وگرم شدن بههیش ازحههد سههاختمان درتابسههتان بههرای کههاهش بههار  •

 سرمایشی موردنیاز درتابستان

 درجهت تحقق این اهداف می توان اقدامات زیررا انجام داد :

 

جهت مناسب ساختمان ، ابهاد بهینه ونوع پنجره ها ،فضاهای نورگیر، استفاده ازسیستم هههای انهکهها   •
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 دهنده نورخورشید به درون ساختمان

 استفاده ازسایبان های مناسب براسا  طراحی بهینه باتوجه به مسیرخورشید •

 استفاده ازدیواهای خورشید برای ذخیره سازی انرژی حرارتی •

 

 الب  روش های فه

دراین روش ها بااستفاده ازتجهیزات خاص ،ازانرژی خورشههید اسههتفاده مههی شههود .ایههن روش ههها دارای قابلیههت 

 انهطاف باالتر والبته هزینه های بیشتری نیز هستند

 

 
 

 

 

 

 انرژی باد  
 یقههتدر حق  . انههرژی بههاداسههتشدهکار بههرده های م تلف بههای بسیار دور توسط بشر به شیوهاز زمان  انرژی باد

اگر تابش خورشید به طور نامسههاوی گردد. که به واسطه عوامل م تلفی تولید می انرژی حاصل از هوای متحرر است

در  .آیههدوجود میگردد و در اثر این تغییههرات بههاد بهههبه سطح ناهموار زمین برسد سبب ایجاد تغییرات دما و فشار می

دهههد رما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبههی انتقههال میضمن به دلیل حرکت وضهی زمین، اتمسفر کره زمین، گ

جریان اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمههل کههرده و ع وه بر آن،    .شود  وجود آمدن باد میباعث به  نیزکه این موضوع  
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 .عامل انتقال حرارت کل در جهان است

متفاوت است. پس از آزمایشههات عملههی فههراوان، کشورهای م تلف    با این وجود سهم انرژی باد در اقتصاد انرژی

 23بودن تبههدیل انههرژی بههاد بههه بههرق حههدود  صههرفههاند که میانگین سرعت باد برای بمهندسان به این نتیجه رسیده

 است.  متر بر ثانیه   4/6نمهادل حدود    کیلومتر در ساعت

 الکتریکههی  انههرژی  قیمههت  سههرمایه،  تزمان برگشی طرح، مدت  درآمدها  و  هاهزینه  بادی،  هاینیروگاه  یدر ارزیاب

قیمههت   .باشههندی م تلههف میههها  مؤلفههه  کامههل  هبرای مقایسهه   نهایی  هایشاخ   رمایه،تولیدی و نرخ بازده داخلی س

 هزینههه  هر آن بهه دال  750  حههدود  در  کههه  شههودمی  بههرآورد  کیلههووات  ربهه الر  د  1000گذاری انرژی باد در حدود  سرمایه

ل اخیههر بهها سهها چنههد  در.  شههودمی  مههرتبط  انههدازیراه  و  نصههب  و  ایتن سهه کردآمههاده  هایههزینهه   به  مابقی  و  تجهیزات

 .گذاری کلی آنها کاهش یافته استهای تجاری، قیمت سرمایهشدن سایز توربینبزرگتر

اعتمههاد در خصههوص برای اینکه بتوان از منابع باد موجود جهت تولید برق استفاده نمود، وجود اط عات بههاد قابل

در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز، بستر   .پتانسیل باد منطقة موردنظر جهت احدا  نیروگاه بادی ضروری است

شده در زمینههه های انجامترین پروژه. یکی از مهماستبرداری از توربین های بادی فراهم  مناسبی جهت گسترش بهره

های نههو ایههران صههورت گرفتههه و بههه مذکور در سازمان انرژی  انرژی بادی تهیه اطلس بادی کشور بوده است که پروژه

 .شودمیهای ملی در صنهت انرژی باد محسوب  عنوان یکی از پروژه

ایسههتگاه و در منههاطق م تلههف کشههور، میههزان   60شده و بر اسا  اط عههات دریههافتی از  طبق اطلس بادی تهیه

هههای صههورت گرفتههه، میههزان انههرژی قابههل بینیپیش. بههر پایههه  استمگاوات    60.000ظرفیت اسمی سایتها در حدود  

توجههه شود کههه مویههد پتانسههیل قابلمگاوات ت مین زده می  18.000استحصال بادی کشور از لحا  اقتصادی بالغ بر  

اطلس   .استگذاری در صنهت انرژی بادی  بودن سرمایههای بادی و همچنین اقتصادیکشور در زمینه احدا  نیروگاه

 است.ارائه شده  3-1شکلمتر در   100و  80،  50های  ه سرعت باد کشور در ارتفاعمیانگین سالیان
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 نالف  

 
 نب  
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 نج  

 متر   100متر و نج     80متر، نب     50های م تلف نالف   اطلس میانگین سالیانه سرعت باد کشور در ارتفاع 

 

 در منههاطق نسههبتاً ،اسههتمتههر بههر ثانیههه  5/5تا  5/4دهندة سرعت متوسط رنگ زرد که نشانهای فوق،  در شکل

 رنههگ   ایران با  شرق  و  مرکز  رب،در نواحی شمال غ  ناطق مستهد با سرعت باد بیشتر عموماًم  .شودوسیهی مشاهده می

 وج، جنههوبکهنهه  و ایرانشهههر لد فاصهه حهه   جملههههستند ناز  اهدهمشقابلمتر بر ثانیه    9تا    7رعت  ا سو ب  نارنجی  و  قرمز

 . .. های شرق زاگر  وکوهپایه  جنوب شرق نیشابور،  ن،رفسنجا  و  کرمان

 :ی اهمیت هستند عبارتند ازدارا  خاص سایت  یک   در  که باد  جریان  از  هاییاخصهش

 پروفیل باد •

 سرعت متوسط باد  •

 ادتوزیع سرعت ب •

 توزیع جهت باد •

 الگوی روزانه تداوم سرعت باد •

 نه سرعت بادالالگوی سا •

ه بهههر بههاالترین  کههه  شههود  انت اب  ای  گونه  به  بودن  زخیباد  نظر  از  مناسب  موقهیت  بر  ع وه  باید  بادی  مولد  کانم

 و  مهههم  یاربسهه   نقش  آن  ساختار  و  منطقه  بنابراین.  دباش  برخوردارف را  اطرا  محیط  روی  بر  کمترین ت ریب  ادی واقتص

 المتوسط بهها  سرعت  دارای  باید  بادی  مولد  نصب  مکان  تبدیهی اسشت.  دا  خواهد  بادی  مولد  بهینه  عملکرد  در  اساسی

ر ارزیههابی د  گههام  تههرینمهههم  و  اولههین  بههاد،  پارامترهای  سایر  و  رعتو تداوم مناسب وزش باد باشد. از این رو بررسی س

 .شودی محسوب میباد  هاینیروگاه نصب برای  منطقه  یک   تهداداس
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 گرمایی انرژی زمین  
کههه ریشههه یونههانی داشههته و از  اسههتکی از منابع انرژیهای تجدیدپههذیر ی نیز  Geothermalن گرماییانرژی زمین

گرمههایی، انههرژی موجههود در است. انههرژی زمینبه مهنی حرارت تشکیل شده  Therme  به مهنای زمین و  Geo  کلمات

ده و همچنین فروپاشی یهها عمق زمین است که از انرژی خورشیدی که در طول هزاران سال در داخل زمین ذخیره ش

اسههت کههه نشههات گرفته های اورانیوم رادیو اکتیویته، توریم و پتاسیم در طی سالیان دراز در عمق زمههینزوال ایزوتوپ

زمههین بهها  ه حههرارت. درجهه استعمدتاً در نواحی زلزله خیز و آتشفشانی جوان و صفحات تکتونیکی زمین متمرکز شده

انههرژی حرارتههی . شههودگراد زیاد میدرجه سانتی 3متر   100ی با تقریب خطی هر  خطتوجه به عمق آن به صورت غیر

آمده از منههابع نفههت وگههاز دسههتکیلومتر فوقانی پوسته زمین مهادل پنجاه هزار برابر کل انههرژی به  11شده در  ذخیره

 بههه فصههل، زمههان و  هههای تجدیدپههذیر محههدودگرمایی بر خ ف سایر انرژیانرژی زمین  .شده امروزجهان استشناخته

 .استبرداری بهرهبدون وقفه قابل و شرایط خاصی نبوده

فاز اول ایههن پههروژه در سههال آغاز و  1381شهر در سال گرمایی کشور در مشکینتنها پروژه احدا  نیروگاه زمین

 و تسههت دو شههددرمجموع سه حلقه چاه اکتشافی و دو حلقه چاه تزریقههی در ایههن مرحلههه حفههر   واتمام یافت    1383

ترین دسههتاورد ایههن فههاز از پههروژه کسههب دانههش فنههی حلقه از سه حلقه چاه اکتشافی با موفقیت انجام گرفت که مهم

 .های زمین گرمایی بودمربوط به حفر چاه

دارای پتانسههیل انههرژی   منههاطق،  1377  سههال  در  های نو ایههرانژیتوسط سازمان انر  شدهمطالهات انجام  براسا 

 :استنمایش داده شده  4-1شکلکه در    هستند شرح  بدین  گرماییزمین

 بوشلى   و  سرعین  شهر،مشکین  سب ن،  منطقة •

 ناندل  ناحیة  دماوند،  نطقةم •

  چشمه  سیاه ناحیة  ماکو،  منطقة •

 قطور  ناحیة خوى،  منطقة •

 سهند  منطقة •

 بزمان  تفتان،  منطقة •

 نایبند  منطقة •

 فردو   بیرجند،  منطقة •

 هشترود  تکاب،  منطقة •

 بیابانک ، خور  منطقة •

 اصفهان، مح ت  منطقة •

 رامسر  منطقة •

 میناب  بندرعبا ،  منطقة •
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   کازرون بوشهر،  منطقة •

 بستک   ،الر  منطقة •

 

 
 مناطق دارای پتانسیل انرژی زمین گرمایی کشور  

 

 انرژی دریایی  
کمتههر از هههوا در   اریبسهه   ایهه آب در  و این نکته که  باالتر آب نسبت به هوا  اریبس  یچگال  لیبه دل  ییایدر  یهایانرژ

 ایهه که در در یمتفاوت یکیزیف  یهادهیپد لیبه دلهای دریایی اند. انرژیتوجه قرار گرفتهمورد  رد،یگیقرار م  ستایحالت ا

های آیند. توضیح هر یک از پدیدهوجود میی بهآب  یاتوده  اناتیاز جر  یانواع م تلف   و تشکیل  افتدیاتفاق م  انو یو اق 

 فیزیکی مذکور به قرار زیر است:

 لیتبههد  زمیبهره برد. مکان  توانیم  یانرژ  نیمات  یبرا  یآب  یهاانیجر  یجنبش  یاز انرژ  جریانات دریایی: •

 .ردیگیآّب قرار م ریدر ز  نیتفاوت که تورب نیاست. با ا  یباد یهانیحالت مانند تورب  نیدر ا یانرژ

آیههد یکههی دیگههر از وجود میای مههاه و خورشههید بهههجزو و مد که به دلیل اثههر جاذبهههمد:    و  انرژی جزر •

های دریایی است که قابلیت استفاده از انرژی آن وجود دارد. ایههن انههرژی متناسههب بهها عمههق آّب پدیده

متر به صههرفه  5هایی با اخت ف ارتفاع آب ومد در مکاننزدیک ساحل خواهد بود. استفاده از انرژی جزر

 خواهد بود.

 قیهه   و آب در قسههمت عمرادگیدرجههه سههانت  24-33ن  ایآّب سطح در  نیب  یاخت ف دما  انرژی حرارتی: •

 عمومههاً  .آوردیفراهم مهه   یکینامیترمود  یهاکلیدرجه  امکان استفاده از حرارت آب را با کمک س  9-3ن
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 یتحههت مکههش موضههه  ایهه تر سطح در. آّب به نسبت گرمشودیروش استفاده م  نیباز در ا  یهاکلیاز س

بهها  تههوانیم یاتیرا تحت عمل نیتورب یخروج. ب ار شودیبرق م  نیماجهت ت  نیشده و وارد تورب  ریتب 

 سههاتیسات  یبرا  توانمی  از آب سرد  نیچنکرد. هم  لیتبد  شدههیبه آب تصف   ایکمک آب سرد اعماق در

گیههری از ایههن عمق زیاد آب نباالتر از پانصد متر  الزمه اصههلی بهرهبهره برد.    زین  یشیو گرما  یشیسرما

دور از فاصههله  درنصههب تجهیههزات الههزام  ،یمنبههع انههرژ از اینبرداری منابع است. محدودیت جدی بهره

 باال خواهد برد.ی را  و نگهدار  رینه نصب و تهمیکه هز استساحل  

اسههت.   ییایدر  ریپذدیمنابع تجد  یهاشکل  گریآب حاصل از امواج از د  ییاستفاده از جابجا  انرژی امواج: •

. کننههدیم لیتبههد یکهه یالکتر یرا به انههرژ  لیو پتانس  یجنبش  یامواج هر دو شکل انرژ  یانرژ  یهامبدل

نههوع   نیا  یهالمبد  باالیبازده    نیچنبودن امواج و هم  ترینیبشیپقابل  در  ریپذدیمنبع تجد  نیا  مزیت

دریهها نیههز بههه پذیر در فرآینههد تصههفیه آب گیری از این منبع تجدیدهای اخیر، بهره. در سالاست  یانرژ

 ا،یهه سطح در  یهوا و آب رو  نیبه اصطکار ب  یاستحصال انرژ  زانیم  شدت مورد توجه قرار گرفته است.

وابسههته اسههت.   یمبدل انههرژ  زاتیمورد استفاده در تجه  یو تکنولوژ  یبرداشت انرژ  ییایجغراف   تیموقه

 یبههرا 5-1شههکلمههوج طبههق  ی ی نعههرض یهها جبههههقابل استحصال بههر واحههد پهنهها  لوواتیمتوسط ک

در جهههان عههدد   یسههاحل  یهههامکان  ریبا سا  سهیاست که در مقا  10عمان کمتر از    یایو در  فار جیخل

 ک یهه امههواج در طههول    یبههودن انههرژ  ترکنواختی  ،فار جیمورد خل  توجه درلاما نکته قاب  .است  یکوچک

. از اشههدداشههته ب  زاتیهه تجه  نهههیدر کههاهش هز  یفراوان  ریثات  تواندی  است که م6-1شکل  نمطابق  فصل

اسههت کههه وقههوع مههوج   ییهههازمان  یبرا  یزیتجه  ینیبشیامواج، پ  یاز انرژ  یریگبهره  یهاچالش  گرید

 دنیدبیامواج موجب آسهه   نیا  نه،یو به  قیدق   یداشت. در صورت عدم طراح  میو طوفان را خواه  دیشد

. بههه منظههور دشههومی مبدل  یساخت و ابهاد کل نهیهز شیافزا  گرید  یاز سو  ایها و  دستگاه  بیت ر  ایو  

در  لیهه ف و ،یکیدرولیهه ه یهاسههتمیدر س ، از انبارهژینوع مبدل انر اعواقب، متناسب ب  نیاز ا  یریجلوگ

 .  شودیم ازن آب استفاده م  ایو   یکیمکان  یهاستمیس
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 موج   یتوسط توان قابل استحصال بر واحد پهنا م 

 

 
 یی ایامواج در  یکنواختی  زانمی 

 

 مبدل انرژی امواج  

توانند در خط ساحلی، نزدیک خط ساحلی و می  Wave Energy Convertor-WECن یانرژ لیتبد یهادستگاه

نههوع  ی نصب با دور شههدن از خههط سههاحلی افههزایش خواهههد یافههت.یا دور از ساحل نفراساحل  نصب شوند که هزینه

 است.ها اشاره شدهترین آنهای انرژی امواج نیز متفاوت است که در ادامه به شاخ در مبدل  عملکرد

 

 OverTopping  یانرژ یهامبدل 

 یدارنههد از رو ایهه از آب سطح در  یساحل قابل اجراست، امواج که ارتفاع باالتر  ک یدر نزد  مبدل که عمدتاً  نیدر ا

 یفهههی. وظشههوندیسازه جمههع م  یشده روهیتهب  یهاعبور کرده و متناسب با ارتفاع موج در م زن  یداربیش  یسازه

 یهههاشده در م ههازن بهها سههطح ترازاست. آب جمع  وجم  یجنبش  یحت  ایو    لیپتانس  یانرژ  رهیم ازن در واقع ذخ  نیا
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قههرار   یهههانیشههده و تورب  یشههکلکانال  یوارد مجههرا  ایهه بههه در  هیقبل از ت ل  ،یبه حد مش ص  دنیم تلف، پس از رس

. سههازه مههورد اسههتفاده شودیبرق م دیمنجر به تولشدن با ژنراتور و کوپل  آوردیمشده در هر تراز را به چرخش درداده

مطههابق  هاشههکنعملکرد استفاده از موج نیطبق ا یاز انرژ یریگبهره گریاست. حالت د  7-1شکلمطابق    رحط  نیدر ا

به عمل آمههده،  یها. طبق پژوهششودیم  داربیش  یساخت سازه  ینهیباعث کاهش هز  جهیست که در نتا  8-1شکل

عمق کههم  لین روش به دلیشکن است. لذا اموج  یمتر در پا  15  یشکن، عمق حداقلاز موج  یریکارگدر به  هیاول  اریمه

 نیهه قابههل استحصههال از ا  یانههرژ  یبه طور کل.  نیست  هیقابل توج  بندر شهید رجاییو  فار     جیدر سواحل خل  ایآب در

 یو بههرا  kW/m  17  بدون موج شههکن حههدود  یهاOverTopping  یاجرا شده در جهان برا  یهادر پروژه  یمبدل انرژ

هزینه کلی برای ایههن نههوع مبههدل انههرژی   موج است.  یبر واحد پهنا  تالوویک  8تا    2  نیشکن ببا موج  یهایانرژمبدل

 ساعت تولیدی است.یورو بر مگاوات 630تا   330بین 

 

 
 SSGاجرا شده موسوم به    یامرحله چند   نی تورب  یمبدل انرژ   
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 شکن با استفاده از موج   OverToppingامواج با روش    یمبدل انرژ  

 

  Wave-activated Bodyمبدل انرژی 

 یسههازمبههدل، فشار نیهه دور از ساحل را دارد. اسهها  کههار ا  ای  یجرا در کنار خط ساحلا  تیقابل  ی،مبدل انرژ  نیا

شههناور متصههل بههه آن،  یهههااست که با کمک بازو یستونیرا دارد توسط پ  نیتورب  یهاچرخاندن پره  فهیکه وظ  یالیس

مشههاهده اسههت. قابل 9-1شههکلها در شماتیک اسا  کارکرد ایههن نههوع مبههدل .کندیم  جادیرا ا  یبرگشتوحرکت رفت

 یها بههه صههورت مههوازاسههت. شههناور سههتونیشناور متصل به پ  یهاآوردن بازوامواج، در به حرکت درانرژی  استفاده از  

های م تلفههی تواننههد شههکلاین شناورها متناسب با محل اجرای پروژه می  .شوندیجهت امواج غالب، در محل نصب م

 است.آورده شده  10-1شکلها در یک نمونه اجرا شده، در  داشته باشند. شناور این مبدل
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 Wave-activated Body  یکارکرد مبدل انرژ  کیشمات 

 

 
 لیدر ساحل برز  Wave-activated Bodyاز نوع    یمبدل انرژ  یشناور و بازو  

 

 

انرژ  ی هااز دستگاه  گرید   ی کی تکنولوژ  ی مبدل  از  م   ی که  استفاده  پ م  کند، یمشابه  تفاوت  است  سیدستگاه   .

ها  درون شناور  هاستونی هاست. در واقع پآن و متفاوت بودن نوع شناور  ی ساحل طرح فرا  ن، یریدستگاه با سا  نیا  ی اصل
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در کنار    ی به صورت متوال  هاستونی . پاستافتهی کاهش    اریسدر دستگاه ب  یک یمکان  یاند و عم  طول بازوگرفته  رقرا

  کی شده و هر قسمت    م یامواج را دارند، به چند قسمت تقس  یجذب انرژ  یفهیها که وظاند. شناورقرار گرفته  گریکدی

متر   50 از با عمق باالتر   ی ها موج و در آب ی ههبدر جهت ج د یطرح، مبدل با ن یاست. در ارا در خود جا داده ستون یپ

گ  ساخردیقرار  کل.  در    ی تار  اجزا  11-1شکلدستگاه  در    یداخل  یو  تبد  شده  آورده  12-1شکلآن  نحوه    ل یاست. 

به دل  یلامواج همانند دو طرح قب   یانرژ از چند  لیاست.  قرار  ن یتورب  نیاستفاده  انرژ  ی ریگو  از ساحل،  قابل    یدور 

منابع    زانیپروژه م تلف با ابهاد م تلف متناسب با م  ن یدستگاه در چند  نیتوجه است. امبدل قابل  نیاستحصال از ا

ست که توسط مبدلی به  مگاوات توان الکتریکی  5/1آخرین طرح در حال تست، قادر به تولید    اند.نصب شده  ییایدر

 شود. مین میتامتر  4متر و قطر  180طول 

 

 
 ای از دستگاه پ میس نمونه  
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 اجزای داخلی هر محفظه از مبدل انرژی پ میس  

 

 ( Oscillating Water Column WECگر آب )مبدل انرژی ستون نوسان 

شده در محفظه متراکم شههده و بهها محبو   یامواج، هوا  یرویآّب توسط ن  یحرکت نوسانه دلیل  مبدل، ب  نیادر  

آب  گههر،ی. بههه عبههارت دشودیبرق م دیژنراتور و تول جهیها و در نتو باعث چرخش پره  شودیم  یگاز  نیفشار وارد تورب

هوا فشرده شههده و  رود،یامواج باال م لیسطح آّب به دل کهیزمان وهوا را دارد   یسازدهو فشر  ستونیجمع شده نقش پ

 نیترکههاربردو از پر باشههدیتههر از سههاحل مدور و  یطرح قابل اجههرا در خههط سههاحل  نی. اشودیم  نیباعث چرخش تورب

 .دهدیطرح را نشان م نیاز ا  یکیشمات  13-1شکل  .باشدیامواج م  یاستفاده از انرژ  یهاروش
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 آّب   یستون نوسان  ستمیس  کیشمات 

 

شده در جهان که کنار ساحل نصب شده اسههت، نیروگههاه موتریکههو در اسههپانیا های احدا ترین نیروگاهاز مهروف

کردن هوای ورودی بههه تههوربین توربین و محفظه برای متراکم  16متر، از    100حدود  است. مبدل این نیروگاه با طول  

 296وات است که در مجمههوع تههامین کیلو 5/18شده به توربین است. توان نامی تولیدی هر ژنراتور کوپلتشکیل شده

ی تهبیههه شههده و در وات توان الکتریکی را به همراه دارد. ب ههش توربههو ژنراتههور ایههن سیسههتم بههه صههورت عمههودکیلو

ای قرار داده شده است. وظیفه این شیر بستن خط ورودی هوا به توربین و در واقع دست توربین یک شیر پروانهپایین

باشد و یا بههه دلیههل شههرایط جههوی و طوفههان، امههواج  کردن محفظه هوا در مواقهی است که موجی وجود نداشتهایزوله

مین بههرق بههرای تهها  "ولز"های  های توربین شود. در این پروژه از توربینپره  باشد و باعث ت ریب  شدیدی شکل گرفته

راهنما به حرکت درآوردن ژنراتور در همههه حههاالت در یههک دلیل داشتن پرهها بهاستفاده شده است. مزیت این توربین

 25/1ها و عرض آن متر 83/2جهت هوای فشرده ورودی تغییرکند. ارتفاع هر یک از توربین ها  جهت است، حتی اگر

 متر است. 

هایی اسههت کههه از مههوج شههکن بههرای سههازه اصههلی ای از نیروگاهنیروگاه لیمپت واقع در جزیره آی  بریتانیا نمونه

متر و ابهههاد هههر سههتون   21وات است. طول کلی مبدل  کیلو  500است. برق تولیدی این نیروگاه  نیروگاه استفاده شده

هزینههه احههدا  ایههن نیروگههاه   .مترمربههع اسههت  6*6هههوا ورودی بههه تههوربین را دارنههد،    کردنی متراکمآّب که وظیفه

تصههویری   15-1شکلتصویری از نیروگاه کنار ساحل موتریکو و    14-1شکل  .استشدهمیلیارد تومان ت مین زده5/15

   .ددهاز نیروگاه لیمپت را نمایش می
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 نیروگاه موتریکو  

 

 
 شکن آّب به کمک موج یبا روش ستون نوسان   مپتیل  روگاهین  

 

 قوانین جاری کشور در خرید تضمینی برق نیروگاههای تجدیدپذیر  
ی تشههویقی وزارت نیههرو هااسههتیسی اخیههر جههز اههه سالی تجدیدپذیر و پار نیز در هاروگاهینتولید برق توسط  

ی را ردولتهه یغی  هههاروگاهیناست. به نحوی که این وزارت انه، برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر و پار توسط    قرارگرفته

مههورخ  20/33560/98. بههر اسهها  مصههوبه شههماره /دیهه نمایمخریداری   سالهستیبتضمینی برای یک دوره    به صورت

محترم وزیران، بههرق   ئتیه  21/11/94ه مورخ    52375/ت  153440شماره    نامهبیتصووزیر محترم نیرو و    20/7/98

در   1398در سههال    تجدیدپههذیر. نرخ پایههه خریههد تضههمینی بههرق  دشویمخریداری    تجدیدپذیری  هاروگاهینحاصل از  

 است.ارائه شده  2-1جدولو   1-1جدول
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 د پذیر و پار نب ش اول  ی تجدیردولتیغی  هاروگاه یننرخ تضمینی خرید برق وزارت نیرو از   

 
 

 ی تجدید پذیر و پار نب ش دوم  ردولتیغی  هاروگاه یننرخ تضمینی خرید برق وزارت نیرو از   

 

و تا پایان دوره قههرارداد بههر  هرساله هانرخی فوق، نرخ پایه بوده و به منظور جبران کاهش ارزش پولی، این هانرخ

محتههرم وزیههران تهههدیل  ئتیه نامهبیتصو 3ی کاالها مطابق ماده فروشخردهاسا  شاخ  تغییرات نرخ ارز و قیمت 

 .شودیمضرب   7/0دوم تا پایان دوره قرارداد بهد از تهدیل در عدد    سالهده. همچنین نرخ قرارداد از ابتدای  شودیم

 
 

 

 



 0: دنظریتجد اول گزارش: 23 صفحه :

 

 

 فصل دوم 

 بندر شهید رجاییتجدیدپذیر در  یهایانرژ  یفن یسنجامکان
 

 

 

 مقدمه 
بنههدر شهههید شده از جداولی که در فصل اول آورده شدند و بر اسا  موقهیههت جغرافیههایی    های اخذمطابق داده

هههای تجدیدپههذیر انجههام های فنی الزم در خصوص استفاده از پتانسههیل هههر کههدام از انرژیها و ارزیابی، تحلیلرجایی

 گرفته است.

 

 انرژی خورشیدی  
بندر از طریق شههبکه بههرق برق مصرفی  که آنجا از، ن شرکتتوسط کارشناسان ای  شدهانجامی  هایبررسبر اسا   

بههرق تولید برق، منجههر بههه کههاهش   هدف  بااستفاده از انرژی خورشیدی    رسدیم، لذا به نظر  سراسری تامین می شود

ی توسهه شود. البته به دلیل عدم اطمینان تولید برق خورشههیدی ننوسههان هاطرحکمک به اجرای    مصرفی از شبکه و

آن بههرای   زمههانهمتولید برق در ساعات آفتههابی و مصههرف    واقع  درو عدم تولید در شب ، بهترین گزینه    در روز  تولید

  .است  ساختمان هابارهای غیر فرآیندی مانند  

ی دولتههی هاشههرکت،  31/6/1395ه مههورخ    51904/ت  78250بههه شههماره    رانیوزئههتیه  نامهبیتصههوبر اسا   

ی هههایانرژی خههود را از هاسههاختمانحداقل بیست درصههد بههرق مصههرفی   نامهبیتصوطی دو سال از تاریخ    اندموظف

ار ی دولتههی برقههرهادسههتگاه، هنوز الزام  الذکرفوقشدن مهلت مندرج در نامه  نمایند. علیرغم سپری  نیتامتجدیدپذیر  

بههرق ی پرتابل، میههزان  ریگاندازهتوسط تجهیزات    شدهانجامی  هایریگاندازهو    شدهیآورجمعاست. بر اسا  اط عات  

 مصرفی لحظه ای ساختمانهای بندر شهید رجایی در جدول زیر آورده شده است:

 میزان برق مصرفی لحظه ای ساختمانهای بندر شهید رجایی  

 نام ساختمان  ردیف
 رفی لحظه ای میزان برق مص

   کیلو واتن 

 500 ساختمان اداری مرکزی  1

 300 مهمانسرای مجتمع بندری + رستوران 2

 280 مرکز خدمات دریایی و بندری  3

 250 مهاونت مهندسی و عمران  4

 160 ساختمان امور دریایی  5

 150 فرماندهی یگان حفاظت  6
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 7/38 برج کنترل  7

 HSE   50محیط زیست نساختمان ایمنی، بهداشت،  8

 3/44 ساختمان آتش نشانی مرکزی  9

 230 تهمیرگاه تجهیزات دریایی  10

 2003 مجموع 11

 

با توجه به اینکه مصارف برق لحظه ای ساختمانهای بندر در مههاه خههرداد و در زمههان روشههن بههودن سیسههتمهای 

درصد   20لذا    مقدار مصرف برق این ساختمانها منظور کرد.تبرید بوده است، می توان این اعداد را به عنوان بیشترین  

ی تجدید پههذیر تههامین هایانرژخواهد بود که بایستی از طریق    لوواتیک  400مهادل    بندری  هاساختمانبرق مصرفی  

و   هاسههاختماندرصههد بههرق مصههرفی کههل    20و الزام تههامین    بندری  هاساختمانشود. لذا در مجموع با توجه به تهدد  

 400یک نیروگاه فتوولتاییک متصل به شههبکه بهها ظرفیههت  شودمی، پیشنهاد  بندرمکانی در    های  ن محدودیتهمچنی

 احدا  گردد.    ادشدهوات به عنوان اجرای الزام یکیلو

 ازیهه موردن شههدهاشغالواتی به دلیل حجم زیاد فضای کیلو    400الزم به ذکر است نیروگاه فتوولتاییک پیشنهادی  

 . است مترمربع 8000نیروگاه حدود    ازیموردن. فضای  شودستی بر روی زمین نصب بای  ،هاتوسط پنل

 اختصههاربهیهها  Peak Sun Hourی پیشنهادی، الزم است میههزان هاروگاهینبه منظور محاسبه میزان برق تولیدی 

PSH    ی هواشناسههی مهتبههر هاتیسههااز  شههدهی شاخ  میزان تابش خورشیدی محسوب  نوعبهکه  بندر شهید رجایی

نشههان  PVSyst افههزارنرمخروجههی  بنههدر شهههید رجههایی دراط عات تابش و آب و هوای   1-2شکل. در  شوداست راج  

 است.   شدهداده



 0: دنظریتجد اول گزارش: 25 صفحه :

 

 

 
 بندر شهید رجایی اط عات تابش و آب و هوای   

 

 54/5مهههادل    1-2شههکلدر    شههدهدادهبا توجه بههه جههدول نشههان  بندر  مقدار شدت تابش بر روی سطح افقی در  

 . استدر روز   مترمربعساعت بر   لوواتیک

 

 انرژی بادی  
اسههت، میههزان شده  اسههت راجکه از سایت سازمان هواشناسی کشور    2-2جدولدر    شده  ارائهبا توجه به اط عات  

متر بر ثانیه بوده که این مقههدار   2/3سال قبل حدود    دودر بهترین حالت در    بندر شهید رجاییمتوسط سرعت باد در  

. زیرا همانگونه که قب ً نیز اشاره شههد، حههداقل سههرعت متوسههط بههاد بههرای نیستجهت احدا  نیروگاه بادی مناسب  

 متر بر ثانیه  است.  4/6نمهادل حدود    کیلومتر در ساعت 23حدود  ی تولید برق بادی  هاطرحاقتصادی بودن 

ظه است، نیز حاکی از آن است که منطقه مورد نظر دارای پتانسههیل حم   قابل  3-1شکلاطلس باد کشور که در  

های بیشتر، سرعت باد منطقه بیشتر باشد و لههذا نظههر بههه اینکههه . البته ممکن است در ارتفاعنیستباالی انرژی بادی  



 0: دنظریتجد اول گزارش: 26 صفحه :

 

 

سههنجی در ارتفههاع هههای م تلههف بههرای استانداردهای بین المللی نیاز است بادمطابق استانداردهای ساتبا و همچنین  

د ایههن شوحداقل یک سال انجام گیرد و اط عات سرعت و جهت باد در بازه های زمانی کوتاه ثبت گردد، پیشنهاد می

 در دستور کار قرار گیرد.پروژه در آینده 

 

 میزان متوسط سرعت باد در جزیره سیری  

 سال ردیف 
 سط سرعت باد متو

 )متر بر ثانیه( 

1 2019 24 /3 

 2/ 90 تا کنون  2020 2

 

 انرژی زمین گرمایی  
لههیکن .  سههتاجزء مناطق دارای پتانسیل باالی انرژی زمین گرمایی در کشههور    بندر عبا ،  4-1شکلبا توجه به  

تر و تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز این نوع انرژی، هنوز در کشههور بسههیار محههدود بههوده و نیههاز بههه مطالهههات وسههیع

ارزیابی دقیق مکان بندر جهت حفر چاههای عمیق مورد نیاز جهت استفاده از انههرژی زمههین گرمههایی   تری دارد.جامع

برای احههدا  نیروگههاه بندر شهید رجایی با اط عات موجود، در حال حاضر لذا نیازمند تهریف پروژه جدید می باشد و 

 شود.زمین گرمایی پیشنهاد نمی

 

 انرژی دریایی  
های ذکرشههده در فصههل اول بهها مد و حرارتی به دلیل محدودیتوبرداری از جریانات دریایی، جزربل بهرهانرژی قا

توجه ن واهد بود. اما در مورد انرژی امواج محاسههبات الزم جهههت قابل  بندر شهید رجاییتوجه به موقهیت جغرافیایی  

 است.استحصال انجام گرفتهبرآورد انرژی قابل

 آید.بدست می   1-2ناستحصال امواج دریایی مطابق رابطه   میزان انرژی قابل

 𝑃 = (0.5 [
𝐾𝑊

𝑚3. 𝑠
]) ×  𝐻𝑠

2 × 𝑇𝑒 

 

ارتفههاع مههوج  Hs، کیلو وات بههر متههربر حسب   مهادل میزان توان قابل استحصال بر واحد پهنای موج  Pکه درآن  

اسههت. ضههریب    pTن  تناوب پیک دوره  9/0برابر     Teو    امواج در منطقهترین  سوم مرتفعمیانگین ارتفاع یک عمده یهنی  

لذا برای بههرآورد انههرژی قابههل استحصههال از  شود.می بودن امواج در نظر گرفتهبرای لحا  کردن نامنظم  9/0اص حی 

جهههت   بندرنگار در نزدیکی  های موجدلیل نبود بویههای ارتفاع و دوره تناوب داریم. بهطریق رابطه مذکور نیاز به داده

های رسههمی کشههوری وجههود نههدارد. بههه ها، امکان محاسبه دقیق انرژی قابل استحصال بر اسا  دادهثبت این پارامتر

 MSLن سازی جهانی برای محاسبه پارامترهای ارتفاع و دوره تنههاوب امههواجها از طریق مدلیل دریافت دادههمین دل



 0: دنظریتجد اول گزارش: 27 صفحه :

 

 

SWANهای این مدل از سایت است. داده  انجام گرفتهMetoceanview هههای دریههافتی است. در نهایت دادهاخذ شده

شههده کههه بینههی پارامترهههای امههواج مقایسهدر پیشآمده  های موجود در مطالهات و مقاالت به عملاز این مدل با داده

بهها   بندر شهههید رجههاییبرای سواحل    SWANهای دریافتی از مدل  کنند. دادهمقادیر به تقریب یکسانی را گزارش می

 است. تناوب مش   آورده شده  ها با ارتفاع و دورهبه صورت تهداد موج1-2جدولذکر جهت جغرافیایی در  

 

 های امواج در جنوب غربی بندر شهید رجاییداده  

H(m) 

Tp(s) 

0_1 1_2 2_3 3_4 4_5 5_6 6_7 7_8 8_9 Total 

0-0.5 14195 235152 57389 7403 709 90 14 0 0 314952 

0.5-1 0 0 257 252 142 6 0 0 0 657 

1-1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 14195 235152 57646 7655 851 96 14 0 0 315609 

 

 های امواج در جنوب شرقی بندر شهید رجاییداده  

H(m) 

Tp(s) 

0_1 1_2 2_3 3_4 4_5 5_6 6_7 7_8 Total 

0-0.5 4707 175221 107285 22862 4625 528 57 0 315285 

0.5-1 0 0 0 84 240 0 0 0 324 

1-1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2-2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 4707 175221 107285 22946 4865 528 57 0 315609 

 

قابههل استحصههال محاسههبه  یموجههود، انههرژ  یهههاارتفاع  یاز رو  sHدرون جدول و محاسبه    یهابا استفاده از داده

 ،یطههرح کنههار خههط سههاحل یبههرا دیهه آیآمده، به نظر مبدست  ریآورده شده است. طبق مقاد  3-2جدولراست و دشده

 دارای پتانسیل تولید باالتری هستند.    روگاهیها و ناحدا  سازه یبرا  جنوب شرقیسواحل 

 

 

 

 

 

 شهید رجایی انرژی قابل استحصال در بندر   

data  جنوب شرقی  جنوب غربی 

Tp(s) 1.696 2.024 

Hs(m) 0.253 0.252 



 0: دنظریتجد اول گزارش: 28 صفحه :

 

 

P(kw/m) 0.049 0.058 

 

کیلههووات   12حههدود    متر عرض نجبهههه  مههوج،  200حداک ر توان قابل استحصال در بندر شهید رجایی با فرض  

 خواهد بود که مقدار ناچیزی است و بنابراین بندر پتانسیل باالیی جهت استفاده از امواج دریا ندارد.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 0: دنظریتجد اول گزارش: 29 صفحه :

 

 

 فصل سوم 

 ارائه و ارزیابی طرح پیشنهادی
 

 

 بررسی طرح نیروگاه خورشیدی  
ی، در مجمههوع امنطقهههو با در نظر گرفتن پارامترهههای    بندر شهید رجاییبر اسا  شرایط مکانی و آب و هوایی  

 ارائه نمود.  بندرجهت احدا  در     را  3-1در جدول شدهارائهطرح پیشنهادی    توانیم

 زیرمی باشد .باتوجه به پایگاه داده های موجود درنرم افزار رت اسکرین مش صات آب وهوایی پروژه مطابق  

 

 

 
 مش صات تقریبی آب وهوایی پروژه با توجه به نرم افزاررت اسکرین-1شکل  

 

همانطورکه درب ش های قبلی اشاره گردید سرعت باد برای نصب توربین های بادی درهمه فصول سال مناسب  

بهترین برکشور  حاکم  شرایط  و  حرارت  و  برق  تولید  م تلف  های  روش  به  باتوجه  و  باشد  از    نمی  استفاده  گزینه 

 نیروگاه های فتوولتاییک و آبگرمکن های خورشیدی می باشد .

 



 0: دنظریتجد اول گزارش: 30 صفحه :

 

 

 

 
 

 پروژه با توجه به نرم افزاررت اسکرین   اط عات آب وهوایی-2شکل  
 

 
   سرعت باد دردرجه حرارت های م تلف-3شکل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0: دنظریتجد اول گزارش: 31 صفحه :

 

 

 

 
   درجه حرارت با توجه به تابش اشهه نور خورشید-4شکل  

 

 

 
 بندر شهید رجاییی تجدید پذیر در  های انرژپیشنهادی استفاده از    طرح  

 مقدار  شرح  عنوان طرح 

نیروگاه فتوولتاییک متصل به  

 وات کیلو  400شبکه به ظرفیت 

 48.000.000.000 ی )ریال( گذاره یسرماهزینه 

 از ین موردفضای  

 ( مترمربع)
8.000 

 میزان برق تولیدی

 ساعت در سال(  لووات یک)
702.000 

 

درصد میزان سرمایه گذاری نکه شامل هزینه تمیز کههاری پنلههها،   2هزینه متوسط ساالنه نیروگاه مهادل    فرضبا  

قطهات یدکی و تهمیرات می شود ، میزان کل هزینه های ثابت و جاری پروژه احدا  نیروگاه فتوولتاییک به ظرفیههت 

 می باشد.  میلیارد ریال 8/72مهادل  سال عمر مفید نیروگاه   20طی  وات کیلو   400

پنلهههای خطههی  از طرفی بر اسا  کاتالوگ فنی اغلب برندهای تولیههد کننههده پنلهههای خورشههیدی، افههت تولیههد  

درصد است. لذا میزان تولیههد بههرق کههل نیروگههاه بهها صههرفنظر   15عمر مفید آنها مهادل    هسال  20خورشیدی در طول  

 کیلو وات ساعت خواهد بود. 11.934.000سال مهادل   20زات در طول راندمان مابقی تجهیجزیی کردن از افت  

وات در کیلههو    400بنابراین، در مجموع با مقایسه کل هزینه ها و تولید برق نیروگاه فتوولتاییک با ظرفیت نههامی  

ریال بههه ازای هههر کیلههو وات سههاعت مههی  6100،  قیمت تمام شده برق تولیدی با این روش حدود بندر شهید رجایی

 باشد.



 0: دنظریتجد اول گزارش: 32 صفحه :

 

 

صادی از نرم افزار رت اسکرین بهره می گیریم و مطابق شکل زیر مش صات مربوط بههه پههروژه جهت مطالهات اقت

 را وارد می نماییم.

 
   ورود اط عات اولیه به نرم افزار-5شکل  

کیلههووات ت مههین زده شههده رابههه شههبکه بفروشههیم   400با درنظرگرفتن این موضوع که اگرب واهیم ایههن مقههدار

 افزار به صورت زیرمی باشد.خروجی و تحلیل نرم 

 
 

 خروجی نرم افزاروآنالیزومحاسبات مالی -6شکل  

 

 

سال درصورت فروش برق بههه شههبکه را مشههاهده مههی   20شکل بهدی میزان درآمد سالیانه نیروگاه درمدت    2در

 فرمایید.



 0: دنظریتجد اول گزارش: 33 صفحه :

 

 

 

 
 ساله درصورت فروش به شبکه   20میزان درآمد-7شکل  

 

 
 تراکمینمودار جریان نقدی  -8شکل  

 

 

 

میزان کاهش   ناخال  سالیانه را مشاهد می نمایید که  می توان درآمد زایی دیگری ناشی از کاهش   9درشکل  

تولید سالیانه کربن از سازمان های  بین المللی دریافت نمود که این  باتوجه به شرایط موجود ازاین درآمد زایی  

 محروم می باشیم . 

 



 0: دنظریتجد اول گزارش: 34 صفحه :

 

 

 
 ناخال  سالیانهمیزان کاهش  -9شکل  

 
 

برای   گذاری  سرمایه  هزینه  بودن   نزدیک  و  گرفته   صورت  محاسبات  به  توجه  نیروگاه    1با  توسط  انرژی  تولید  کیلووات  

مهادل  با نرخ فروش   برق     خورشیدی و   هزینه نرخ خرید تضمینی می توانیم محاسبات صورت گرفته را با کمی ت فیف    

 به  شبکه درنظرگرفت .  

تومان می باشد که با توجه به  یارانه هایی که    1000طبق  محاسبات صورت گرفته   تقریبا  هزینه تولید هرکیلووات برق   

داده شده   های    ، ت صی   نیروگاه  توسط  تولید  هزینه  تفاوت    بنابراین    . گردد  نمی  محاسبه  واقهی  به صورت  مقادبر  این 

ازنیروگاه های خورشیدی را    400سوخت فسیلی و نیروگاه های خورشیدی حدودا   تومان می باشد که این موضوع  استفاده 

تومان    1000توجیه پذیرمی نماید.برای واضح ترشدن این محاسبات برای کارفرمای محترم  درادامه  محاسبات بانرخ خرید  

 . است.                                                           گردیده  نیزمحاسبه 



 0: دنظریتجد اول گزارش: 35 صفحه :

 

 

 

 

 

 
 درآمد سالیانه با توجه به تغییرنرخ خرید -10شکل  

 

 
 خروجی نرم افزا با توجه به تغییرنرخ خرید -10شکل  

 



 0: دنظریتجد اول گزارش: 36 صفحه :

 

 

 

 

 
 نمودار جریان نقدی تراکمی-11شکل  

 

 

 

 

همانطورکه مشاهده می گردد با توجه به درنظرگرفتن هزینه نیروگاه های سوخت فسیلی بازگشت سرمایه  

 سال می باشد. که این عددی قابل توجیه برای سرمایه گذاری می باشد.  5تقریبا نیروگاه خورشیدی 

درمورد نیروگاه های حرارتی و دیگر روش ها با توجه به این که برخی ازاین تکنولوژی ها هنوز تجاری سازی  

ا استفاده از آبگرم کن  هزینه راه اندازی باال می باشند، نصب واجرای آنها توصیه نمی گرددو تنه نشده اند و یا دارای 

 های خورشیدی برای مباحث حرارتی با توجه به توضیحاتی که درابتدای گزارش ارایه داده شد، پیشنهاد می گردد. 

 

 بررسی دیگرطرح های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر  
و  برای بررسی انواع طرح های موجود با جزییات قطها نیازمند بررسی های میدانی و انجام آزمایشات م تلف 

. باتوجه به بررسی های ابتدایی انجام شده می توانیم از نیروگاه های  هماهنگی با مت صصان مربوطه می باشیم

 تجدیدپذیر زیر بهره ببریم : 

 

 

 



 0: دنظریتجد اول گزارش: 37 صفحه :

 

 

 ( Offshoreنیروگاه های فراساحلی )  ✓
 

با توجه به اینکه مکان مولد باید دارای سرعت متوسط باال ومداوم و مناسب وزش باد باشد و باتوجه به شرایط بررسی شهده آب 

 ی بادی فراساحلی پیشنهاد می گردد .وهوایی منطقه ، انرژی بادی درمنطقه مناسب نمی باشد ولی استفاده ازنیروگاه ها

 

 
 فراساحلی دردانمارر نیروگاه بادی  -12شکل  

 

 نیروگاه زمین گرمایی  ✓
با توجه به اینکه این منطقه جزو مناطق دارای پتانسیل انرژی گرمایی نمی باشد و همانطورکههه درفصههل هههای قبلههی 

 اشاره گردید، احدا  این نیروگاه دراین منطقه توصیه نمی گردد.

 

 Biomassهای زیست توده یا  نیروگاه  ✓

 

تجدیدپذیر انرژی است که ازمواد زیستی به وجود می آید. به طورکلی زباله هایی که منشهها زیسههتی داشههته یک منبع  

 باشند وازتک یرسلولی پدید آمده باشند زیست توده نامیده می شوند .م ال هایی ازمنابع بیومسی عبارتند از :

 

 جنگل ها وضایهات جنگلی-

 یع غذاییمحصوالت وضایهات کشاورزی ، باغداری وصنا-

 فضوالت دامی-

 فاض ب های شهری وصنهتی-

 فاض ب ها، پسماندهای آلی صنهتی-

 ضایهات جامد زباله های شهری-



 0: دنظریتجد اول گزارش: 38 صفحه :

 

 

 

زیست توده درواقع شامل زباله های زیستی قابل سههوزاندن هههم مههی باشههد امهها شههامل مههواد زیسههتی ماننههد سههوخت 

 فسیلیننفت و گازو...  نمی باشد.

 

 
 از بیومس چرخه تولید برق  -13شکل  

 

 .را مشاهده می نمایید 2050درشکل زیر پیش بینی سهم منابع تولید زیست توده تا سال  

 

 
 

 سهم منابع تولید زیست توده-14شکل  

استفاده ازنیروگاه های زیست توده پیشنهاد می گردد و برای بررسی میزان تولید وزیرساخت های موجود  

 . می باشدمت صصان مربوطه و همکاری نیازمند بررسی  ، مذاکرات و نظارت 
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 جمع بندی نیروگاه های تجدیدپذیر دریک جدول  
 

 

 وضعیت طرح نظرمشاور نام نیروگاه   ردیف

 نیروگاه های فتوولتاییک 1

 

ارزیااابی شااده اساات و   توصیه می شود

 توجیه پذیرمی باشد.

 ارزیابی شده است پیشنهاد نمی شود. نیروگاه بادی 2

نیازمنااد بررساای هااای   پیشنهادمی شود. نیروگاه های فراساحلی 3

 بیشتر می باشد

نیازمنااد بررساای هااای   توصیه می شود. زیست توده 4

 بیشتر می باشد

 ارزیابی شده است پیشنهاد نمی شود زمین گرمایی 5
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ی نیروگاه توسط  ساز ه یشب خروجی  -1پیوست 

   PVSYST افزار نرم
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 -2پیوست 

   وضعیت انرژی های تجدیدپذیر دردنیا
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تجدیذیربوده ایم . هزینه تولید برق ازخورشید فتوولتاییک درسالهای گذشته شاهد افزایش روز افزون استفاده از انرژی های 

وبادی به سرعت رو به کاهش است .مناقصه بی سابقه ای درزمینه خورشیدی فتوولتاییک درآرژانتین ،شیلی ، هند ،اردن 

 الرسیده است .د 0.03،عربستان صهودی و امارات متحده عربی برگزارشده و قیمت های پیشنهادی دربرخی ازبازارها به کمتراز

پیشرفت های  مشابه درب ش بادی موجب ثبت قیمت های پیشنهادی پایین دربرخی ازکشورها شده است. همچنین ثبت 

کمترین قیمت پیشنهاد شده تابه امروز درمناقصات برق بادی فراساحلی دردانمارر وهلند، صنهت اروپا را به هدف خود برای 

 نزدیک ترکرده است.   2025تولید برق بادی فراساحلی ارزان در

 

نیست  صحیح  آیند  برمی  تجدیدپذیر  های  انرژی   های  هزینه  تامین  ازعهده  ثروتمند  کشورهای  تنها  که  تصویر  این 

ظرفیت جدید انرژی های تجدید پذیر، درکشورهای درحال توسهه وعمدتا درچین درحال حال نصب می باشد .با متههد  .بیشتر

ای  48شدن   به  استفاده آن ها تجدیدپذیر باشد ،سهم کشورهای    100ن هدف  که  کشور درحال توسهه  انرژی  مورد  درصد 

درحال توسهه ازمجموع ظرفیت انرژی های تجدیدپذیر درجهان احتماال بیش ازاین افزایش خواهد یافت. این افسانه که انرژی 

ورهای متمول دراین زمینه پیشتازی می های تجدیدپذیر بیش ازحد گران قیمت است یا اینکه تنها تهداد انگشت شماری ازکش 

 کنند دیکراعتباری ندارد .دربسیاری ازموارد اکنون برق تجدیدپذیر ، کم هزینه ترین گزینه است.

 درزمینه انرژی های تجدیدپذیر را مشاهده فرمایید.  2016درشکل بهدی می توانید میزان سرمایه گذاری تا سال 
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تا   2006انی دربرق وسوخت های تجدیدپذیر ، کشورهای توسهه یافته ،نوظهور  ودرحال توسههمیزان سرمایه گذاری جدید جه

 درشکل بهدی قابل مشاهده می باشد.  2016

 

 
 

 

 درانرژی های تجدیدپذیر عبارتند از:   کشورنخست درسرمایه گذاری   5همچنین  

 
 


