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 چکیده
 

وطَس  وِ ایي اهشوٌذ؛  ایشاى یىی اص ثیطتشیي پشتَّبی خَسضیذی سا دس جْبى دسیبفت هیداًین  ّوبًطَس وِ هی

وطَسی وِ اهشٍصُ ثب هطىل ثحشاى آة سٍثشٍ است. لزا احذاث وٌذ  سا ثب چبلص ػوذُ تجخیش آة هَاجِ هی

تَجْی  ، ًِ تٌْب هیضاى لبثلّبی آة یب دسیبچِ پطت سذ() وبًبل ضیذ سٍی سطح هخبصى ثبص آةّبی خَس ًیشٍگبُ

آة  لبثل تَجْی اص؛ ثلىِ جلَی تجخیش همبدیش ضَد ای جلَگیشی هی اًشطی پبن تَلیذ ٍ اص تَلیذ گبصّبی گلخبًِ

آة ضجىِ یبهچی ٍ دسیبچِ ذ. لزا ٍجَد وبًبل گشفتِ ضذُ ٍ حذالل ثخطی اص تْذیذ، ثِ فشصت تجذیل خَاّذ ض

ای اسدثیل جْت  گزاسی اسصضوٌذی سا دس اختیبس ضشوت آة هٌطمِ پطت سذ یبهچی اسدثیل پتبًسیل سشهبیِ

اص طشفی پتبًسیل ثبدی حبصل دس سبیت سذ یبهچی اسدثیل  دّذ. لشاس هی الىتشیىی هذیشیت هٌبثغ آة ٍ اًشطی

 ّفتیبس ایي ضشوت گزاضتِ است. دس ایي طشح تحمیمبتی ّبی ثبدی دس اختفضبی هٌبسجی سا ثشای ًصت تَسثیي

ّبی آة ٍ ًیشٍگبُ ثش سٍی وبًبلهذل تَلیذ اًشطی الىتشیىی ضبهل ًصت  ًیشٍگبُ خَسضیذی یه هگب ٍاتی 

تبهیي هصبسف سٍضٌبیی ٍ تَِْی ایستگبُ  پوپبط ضوبسُ ، ضی حبضِی هحضًی سذ یبهچی اسدثیلدس اسا گب ٍاتیه 5.6

 660 سضیذی ضٌبٍس یه هگب ٍاتی ثش سٍی دسیبچِ پطت سذ یبهچی اسدثیل ٍ ًصت تَسثیي ثبدیًیشٍگبُ خَ، 11

ًیشٍگبُ ویلَ ٍاتی دس سبیت سذ یبهچی، ًصت تَسثیي ثبدی ثب ظشفیت هصشف هَسد ًیبص دس سبیت سذ یبهچی ٍ 

بصل ًطبى هیهَسد ثشسسی فٌی ٍ التصبدی لشاس گفت. وِ ًتبیج حهگب ٍاتی  5.6خَسضیذی  –ّیجشیذی ثبدی 

سبلِ سا ثشای ایي  ّفتسبل ٍ ًیشٍگبُ ثبدی یه دٍسُ  ًُِ ثبصگطت سشهبیِ ٍسدّذ ًیشٍگبُ خَسضیذی داسای د

ّب پیطٌْبد ضذ وِ ضشوت آة ضشوت ثذًجبل داسد. دس ضوي ثبتَجِ ثِ سشهبیِ گزاسی اٍلیِ ثبال دس ایي پشٍطُ

ّبی خصَصی فؼبل دس ایي ب ٍیل تبیش ٍ یب دیگش ثخصستآثب ضشوت  BOTلبلت لشاس داسد  تَاًذ دسای هیهٌطمِ

 سشهبیِ گزاسی هطتشن اًجبم دٌّذ.صهیٌِ 
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 مقدمه -1

ّبی تجذیذپزیش )  ثب تَجِ ثِ هطىالت پیص سٍ دس صهیٌِ استفبدُ اص هٌبثغ اًشطی فسیلی، اهشٍصُ استفبدُ اص اًشطی

ایٌىِ هیضاى تبثص خَسضیذ دس پٌِْ ایشاى  اًشطی خَسضیذی ٍ ثبدی( اص اّویت ثسیبسی ثشخَسداس  است. ثب ٍجَد

گیشی اص اًشطی خَسضیذی دس ثسیبسی اص هٌبطك وطَس  ثشاثش ثسیبسی اص وطَسّبی اسٍپبیی است ٍ ضشایط ثْشُ 2.5

داضتي ثش ووشثٌذ   هْیبست. ایي دس حبلی است وِ ایي اًشطی دس ایشاى سْن اًذوی داسد. وطَس هب ثِ دلیل لشاس

سٍص  280دسصذ خبن ایشاى، ثیص اص  90ثلیت خَثی دس ایي صهیٌِ ثشخَسداس است. دس تبثص خَسضیذی اص لب

ویلٍَات سبػت ثش هتشهشثغ  2200تب  1800آفتبثی ٍجَد داسد وِ هیضاى تبثص خَسضیذی دس ایي سٍصّب حذٍد 

بثل استحصبل دس پتبًسیل ثبدی ل هیضاى. اص طشفی هطبثك گضاسش سبصهبى اًشطی ثْشُ ٍسی اًشطی ثشق )سبتجب( تاس

ّبی خَسضیذی ٍ ثبدی جْت  . لزا استفبدُ اص اًشطیّضاس هگبٍات ثشآٍسد گشدیذُ است 100وطَس دس حذٍد 

 تبهیي اًشطی الىتشیىی هَسد ًیبص دس توبهی هصبسف یه اهشی الصم ٍ ضشٍسی است.

ای وِ ثیطتشیي  ة هٌطمِّبی آ ّبی پوپبط ضشوت دس ایي هیبى ثب تَجِ ثِ الگَی هصشف اًشطی الىتشیىی ایستگبُ

ّبی اسدیجْطت تب ضْشیَس سا داسًذ یؼٌی صهبًی وِ پیه هصشف دس ضجىِ ثشق سشاسشی  هیضاى هصشف دس هبُ

ّب ثب دس دستشع داضتي  افتذ  اص یه طشف ٍ ّوچٌیي ثب تَجِ ِث هَلؼیت طالیی وِ ایي لجیل ضشوت اتفبق هی

ّبی خَسضیذی ضٌبٍس  یذی سٍی وبًبل آة ٍ ًیشٍگبُّبی خَسض ّبی آة ٍ سذ ) جْت احذاث ًیشٍگبُ وبًبل

ّبی ثبدی( اص طشف  ّبی پطت سذ( ٍ فضبی حفبظت ضذُ دس اطشاف سذّب ) جْت احذاث تَسثیي سٍی آة

ای ثب ایي ضشایط، اص ایي پتبًسیل ثبلمَُ خَد جْت دساهذصایی، اضتغبل  ّبی اة هٌطمِ ضَد ضشوت دیگش، ثبػج هی

 ة ) ثب ٍجَد ثحشاى آة دس وطَس( ٍ  ووه ثِ ضجىِ ثشق سشاسشی هخصَصب دسصایی، جلَگیشی اص تجخیش آ

 صهبى پیه هصشف اًشطی الىتشیىی ثیص اص پیص استفبدُ وٌٌذ.
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 بیبن مسئله -2

ّبی  ّبی پوپبط آة ثش وسی پَضیذُ ًیست. اهشٍصُ اهٌیت غزایی یىی اص هْوتشیي همَلِ اّویت ٍجَد ایستگبُ

ن ًوَدى آة هَسد ًیبص ثشای هصبسف هختلف اص جولِ هصبسف ثبضذ ٍ ثبل هطشح دس وطَسّب هی طجغ فشّا

ای است. ایي اّویت تب ثذاى حذ است وِ اختالل دس اهش اثشسبًی  وطبٍسصی ٍ آضبهیذًی ٍ ... داسای اّویت ٍیظُ

 گشدد. لزا تبهیي اًشطی الىتشیىی ایي ّبی فشاٍاًی ثِ هحصَالت وطبٍسصی هی دس هٌبطك سٍستبیی ثبػج خسبست

اهشٍصُ دس ایشاى تٌْب هٌجغ تبهیي ایي اًشطی، ضجىِ ثشق سشاسشی . ّبی پوپبط یه اهش الصم ٍ ضشٍسی است ایستگبُ

وٌذ.  ّبی فسیلی تبهیي هی است. یؼٌی ضجىِ الىتشیىی وِ تَاى الىتشیىی خَد سا اص طشیك سَصاًذى سَخت

ّبی  ّبی فسیلی ٍ الَدگی ٍ ثِ اتوبم ثَدى سَختداًین اهشٍصُ جَاهغ ثطشی ثِ دالیلی اص جولِ س ّوبًطَس وِ هی

ّب ًذاسًذ ٍ دس ػَض  ّبی الىتشیىی حبصل اص ایي ًَع سَخت ًبضی اص آى توبیل چٌذاًی ثِ استفبدُ اص اًشطی

ّبی پبن اص جولِ اًشطی خَسضیذی ٍ ثبدی داسًذ. لزا تبهیي  استمجبل صیبدی ثِ تبهیي اًشطی خَد اص طشیك اًشطی

ّبی هَجَد دس  ّبی تجذیذپزیش ثب تَجِ ثِ ٍجَد پتبًسیل ّبی پوپبط آة اص طشیك اًشطی ایستگبُثشق هَسد ًیبص 

ای اسدثیل ثب تَجِ ثِ لطت وطبٍسصی ثَدى ایي هٌطمِ( اص  ای) ثِ ٍیظُ ضشوت آ ة هٌطمِ ّبی آة هٌطمِ ضشوت

ّبی پوپبط آة ضجىِ ٍ  ستگبُّبی پوپبط آة) دس هطبلؼِ هَسدی ای ّبی آة دس ًضدیىی ایستگبُ جولِ ٍجَد وبًبل

ّبی خَسضیذی ٍ دسیبچِ پطت سذ جْت احذاث ًیشٍگبُ خَسضیذی ضٌبٍس ٍ  سذ یبهچی( ثشای احذاث پٌل

ّبی ثبدی هٌبست دس سبیت سذ یبهچی جْت ثْشُ ثشداسی اص اًشطی ثبدی یه  ّوچٌیي ٍجَد فضب ٍ پتبًسیل

ُ ّیبت ٍصیشاى دس  51904/ت 78250طٌبهِ ضوبسُ سسذ. اص طشفی ثب تَجِ ثِ ثخ اهشی الصم ٍ ضشٍسی ثٌظش هی

ّبی دٍلتی ٍ ًْبدّبی ػوَهی غیشدٍلتی دس جْت  هجٌی ثش هَظف ثَدى هَسسبت ٍ ضشوت 31/06/1395تبسیخ 

اص ّبی تجذیذپزیش ٍ خشیذ تضویٌی ثشق  تبهیي حذالل ثیست دسصذ اص ثشق هصشفی خَد اص طشیك اًشطی
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ای اسدثیل اص ایي پتبًسیل ثبلمَُ خَد اص  ة هٌطمِآّبی تجذیذپزیش، ضشٍست دیگشی ثش استفبدُ ضشوت  ًیشٍگبُ

 ّبی پوپبط ضجىِ ٍ سذ یبهچی است. ایستگبُ

 

 هدف از اجرای تحقیق -3

ٍ سذ  ضجىِ آة ّبی پوپبط ضذ تب ثب اسصیبثی ٍ تحلیل دلیك ضشایط ٍ هلضٍهبت ایستگبُ تالش خَاّذ تحمیكدس ایي 

ٍ ثذست آٍسدى هیضاى آة ٍ سبیت سذ یبهچی ّبی پوپبط  دس ّش یه اص ایستگبُ ّبی الصم اهىبى سٌجییبهچی ٍ 

ٍ ّوچٌیي سشػت ٍصش ثبد دس ایي هٌطمِ ٍضؼیت ّب  ٍ ضذت تبثص ٍ سبػبت هتَسط آى دس هحل ایي ایستگبُ

هَسد اسصیبثی ٍ آًبلیض لشاس گیشد ٍ دس  ّب ٍ ضجىِ تَسط اًشطی خَسضیذی ٍ ثبدی تبهیي ثشق هَسد ًیبص ایستگبُ

ّبی  جْت لشاس دادى پٌلضجىِ یبهچی ّبی پوپبط  ّبی آة دس وٌبس ایستگبُ ثب تَجِ ِث ٍجَد وبًبلاداهِ، 

ٍ ّبی ثبدی  خَسضیذی ٍ ثب دس ًظش گشفتي پتبًسیل ثبدی هَجَد دس سبیت سذ یبهچی جْت احذاث تَسثیي

ّبی خَسضیذی ضٌبٍس ٍ  سیبچِ پطت سذ یبهچی جْت لشاس دادى پٌلّوچٌیي استفبدُ اص فضبی هَجَد دس د

اص طشفی حبلت  هحبسجبت فٌی ٍ التصبدی آى ثصَست وبهل هَسد ثشسسی لشاس گیشد.فضبی اطشاف دسیبچِ 

اًتخبة ثْیٌِ سبیض ًیشٍگبُ خَسضیذی ٍ ثبدی ثب دس ًظش گشفتي اهىبى ًصت ّش دٍ ًَع سیستن ثب ظشفیت استبًذاسد 

 سذ یبهچی هَسد هطبلؼِ لشاس گیشد.دس سبیت 

 

 وری تحقیقآنو -4

ّبی تجذیذپزیش ثخصَظ اًشطی خَسضیذی ًیبص ثِ صهیي  یىی اص هْوتشیي هسئلِ دس صهیٌِ احذاث ًیشٍگبُ

ٍصاست جْبد ٍ   204635/02/53احذاث ثب هسبحت ثبال است، ثطَسیىِ ایي فضبی ثب تَجِ ثِ ثخطٌبهِ ضوبسُ 
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ّىتبس ٍ حذاوخش هسبحت هَسد ًیبص جْت  2ثِ اصای ّش هگب ٍات اًشطی خَسضیذی ثِ فضبی تمشیجی  وطبٍسصی

ثبضذ. اص طشفی ثب تَجِ ثِ ٍجَد وبًبل اة احذاث تَسثیي ثبدی ثشاثش صهیٌی ثِ هیضاى هشثغ لطش سٍتَس تَسثیي هی

هتش دس طَل هسیش  30تب  18حشین ایي فبصلِ ثیي  ثب لحبظ وشدى  )وِهتش  7.6ویلَهتش ٍ ػشض حذالل  36.5ثطَل 

وِ ایي اهش اص  ّبی خَسضیذی استفبدُ وشدّبی فلضی ٍ پٌل تَاى اص ایي فضب ثشای لشاسدادى سبصُهی (هتغییش است

 آیذ. ّبی ایي طشح تحمیمبتی ثطوبس هی جولِ ًَاٍسی

 

 هبی پمپبژ وضعیت مصرف انرژی در ایستگبه  -5

ّبی  ایستگبُ  ّبی الىتشیىیای اسدثیل سبػبت وبسوشد پوپ ثب تَجِ ثِ گضاسضبت اخز ضذُ اص ضشوت آة هٌطمِ

 ثبضذ.  هی 1هطبثك جذٍل  94ضجىِ یبهچی دس سبل صاسػی 

 ضجىِ یبهچیفؼبل پوپبط ّبی  : ًحَُ وبسوشد ایستگب1ُجذٍل 

 دادیستَاى لشا ًبم ایستگُب سدیف

(kW) 

) سبػت دس جوغ وبسوشد

 سبل(

شفی دس طَل یه اًشطی هص

 (kWh/yearسبل)

 294170 1279 230 پوپبط ّفت یبهچی 1

 187090 353 530 پوپبط ّطت یبهچی 2

 506550 1842 275 پوپبط ًِ یبهچی 3

 97350 354 275 پوپبط دُ یبهچی 4

 931115 2551 365 پوپبط یبصدُ یبهچی 5

 481600 1204 400 پوپبط دٍاصُ یبهچی 6

 205425 747 275 یپوپبط سیضدُ یبهچ 7

 804000 2010 400 پوپبط چْبسدُ یبهچی 8

 650000 1625 400 پوپبط ضبًضدُ یبهچی 9

 270600 984 275 پوپبط ّفذُ یبهچی 10
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 746000 1865 400 پوپبط ّیجذُ یبهچی 11

 548000 1370 400 پوپبط ثیست یبهچی 12

 165275 601 275 پوپبط ثیست ٍ یه یبهچی 13

 145390 434 335 یست ٍ دٍ یبهچیپوپبط ث 14

  4835  6032565 

 

هگب ٍات است.  4.835ّبی پوپبط فؼبل ثشاثش  دس ایستگبُ)ًصت ضذُ( ول تَاى الىتشیىی هَسد ًیبص 1هطبثك جذٍل 

هبُ ) اص اٍاسط  4وِ حذاوخش ایي هیضاى تَاى ثب تَجِ ِث الگَی وطت اساضی هٌطمِ دس یه ثبصُ صهبًی حذٍد 

اخش هشداد هبُ( هصشف هیاسدیجْ   ضَد. طت هبُ تب ٍا

 بدیهبی پیشنه سیستم -6

ای اسدثیل جْت تبهیي اًشطی  گزاسی ضشوت آة هٌطمِ ی دلیك تَجیِ التصبدی جْت سشهبیِثشای ثشسس

ّبی صیش هَسد ثشسسی  هذلّبی پوپبط ضجىِ ٍ سذ یبهچی ثب احذاث ًیشٍگبُ خَسضیذی ٍ ثبدی  الىتشیىی ایستگبُ

َسضیذی ثِ صَست هتوشوض دس ًظش الصم ثِ روش است ثشای سَد آٍس ثَدى طشح احذاث ًیشٍگبُ خ گیشد. لشاس هی

 ضَد. یؼٌی ثِ جبی الذام ثِ احذاث ًیشٍگبُ  ثصَست هجضا دس سٍی وبًبل آة ّش ایستگبُ پوپبط گشفتِ هی

ّبی خَسضیذی هَسد ًیبص ثصَست هتوشوض دس فضبی وبًبل آة ایستگبُ پوپبط  وٌین وِ هجوَع پٌل ، فشض هی

هیضاى تلفبت سیستن، سَْلت دس تؼویش ٍ ًگْذاسی آى ٍ وبّص  لشاس گیشد. وِ ایي اهش ثبػج وبّص 10ضوبسُ 

 ّضیٌِ سا ثذًجبل خَاّذ داضت. 

 آة ضجىِ یبهچی اسدثیل وبًبل یهگب ٍات ثش سٍ هی ًصت تیظشف بث یذیخَسض ستنیس -1

دس اساضی حبضیِ هخضًی سذ ّبی پوپبط  ایستگبُ هصشف هَسد ًیبصًصت  تیظشف بث یذیخَسض ستنیس -2
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 یلیبهچی اسدث

 ثب استفبدُ اص سیستن خَسضیذی  11تبهیي هصبسف سٍضٌبیی ٍ تَْیِ ایستگبُ پوپبط ضوبسُ  -3

 ی دسیبچِ پطت سذ یبهچی اسدثیلهگب ٍات ثش سٍ هیًصت  تیظشف بث یذیخَسض ستنیس -4

 یبهچی اسدثیل سبیت سذدس  ٍات ویلَ 660 تیثِ ظشف یثبد ستنیس -5

 لیاسدث یبهچیسذ  یهخضً ِیحبض یپوپبط دس اساض یّب ستگبُیا صبیًصت هَسد ً تیثب ظشف یثبد ستنیس -6

ّبی پوپبط دس اساضی حبضیِ هخضًی  خَسضیذی ثب ظشفیت ًصت هَسد ًیبص ایستگبُ -سیستن ّیجشیذی ثبدی -7

 سذ یبهچی اسدثیل

 دّذ. ص سٌبسیَّبی پیطٌْبدی سا ًطبى هیخالصِ ًتبیج حبصل ا 2جذٍل 

 : سٌبسیَّبی پیطٌْبدی2جذٍل

خشٍجی اًشطی الىتشیىی 

 ًیشٍگبُ دس یه سبل

 بل() هگب ٍات سبػت دس س

هذت صهبى 

الصم ثشای 

ثبصگطت 

 سشهبیِ

سشهبیِ گزاسی 

 اٍلیِ

 ضوبسُ سٌبسیَ پیطٌْبدی

سیستن خَسضیذی ثب ظشفیت ًصت یه هگب ٍات ثش  دالس 947/008/1 سبل 9 1149

 سٍی وبًبل آة ضجىِ یبهچی

1 

ّبی  سیستن خَسضیذی ثب ظشفیت ًصت هَسد ًیبص ایستگبُ دالس 957/842/5 سبل 9 6411

 5.6اساضی حبضیِ هخضًی سذ یبهچی اسدثیل )  پوپبط دس

 هگب ٍات(

2 

 11تبهیي هصبسف سٍضٌبیی ٍ تَْیِ ایستگبُ پوپبط ضوبسُ  دالس 033/471 - 20.51

ثب استفبدُ اص سیستن خَسضیذی دس حبلت هٌفصل اص 

 ضجىِ

3 

سیستن خَسضیذی ثب ظشفیت ًصت یه هگب ٍات ثش  دالس 000/350/1 سبل 7 1476

 پطت سذ یبهچی اسدثیلسٍی دسیبچِ 

4 

ویلَ ٍات دس سبیت سذ  660سیستن ثبدی ثب ظشفیت  دالس 333/833 سبل 7 1441.440

 یبهچی اسدثیل

5 
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ّبی پوپبط  سیستن ثبدی ثب ظشفیت ًصت هَسد ًیبص ایستگبُ دالس 665/166/4 سبل 7 7207.2

 دس اساضی حبضیِ هخضًی سذ یبهچی اسدثیل

6 

 000/200/11 سبل 8 3205.5

 السد

خَسضیذی ثب ظشفیت ًصت هَسد –سیستن ّیجشیذی ثبدی 

ّبی پوپبط دس اساضی حبضیِ هخضًی سذ  ًیبص ایستگبُ

 یبهچی اسدثیل

7 
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