
 

 بسمه تعالي

 پژوهشگاه نيرو

 

 تجديدپذير پژوهشگاه نيرو هایانرژیكارنامه پژوهشي گروه 
 

 : 1379كارنامه پژوهشي 
 

 نو هایانرژیطرح آزمايشگاه و كارگاه  عنوان پروژه : -1

 
 : مهرداد عدل نام مدير پروژه   نو هایانرژی:  نام گروه مجری

 PNEPN02كد پروژه :             : پژوهشگاه نيرو نام كارفرما

 ابوالقاسم علي قارداشي، حميدرضا الرینام همكاران :

 

 

 خالصه پروژه:
تجديد پذير در جهان معرفي و  هایانرژیين طرحهای پژوهشيييي در زمين  نو و مهمتر هایانرژیاين طرح ابتدا انواع منابع در 

شگاه شهورترين مراكز تحقيقاتي و آزماي شده هایانرژیجهان در زمين   های معتبرسپس تعدادی از م اند ك  تجديدپذير نام برده 
تجديدپذير آمريكا و مركز ملي فتوولتائيك آمريكا معرفي  هایانرژیهوفر آلمان، آزمايشيييگاه ملي از ميان آنها موسيييفييي  فران

 ی كوتاه شده است. اند. ب  مراكز علمي ايران ك  خدمات آزمايشگاهي در زمين  نو ارائ  مي دهند نيز، اشاره اگرديده
های آتي گروه و با اشيياره ب  طرجهای جاری و طرحنو آورده شييده  هایانرژیهای مرتبط با در ادام  شييرحي بر انواع آزماي 

هايي تر و فعاليتهای ضروریاند. آنگاه با توج  ب  آزماي گيرند معرفي گرديدهآزمايشهايي ك  در اولويت قرار مينو،  هایانرژی
، كننده های تامينگروه انجام گرفت  يا خواهند گرفت، تجهيزات و ابزار مورد كاربرد در آنها شناسايي و با مراجع  ب  شركتك  در 

ها، های موجود در گروه و در نظر گرفتن محدوديتها اسييتع م شييده اسييت. بنابر ضييرورتمشيياتييات فني و بهای تقريبي آن
اند. تجهيزات برگزيده مربوط ب  اند برگزيده شييدهدهمت را بهتر پاسيياگو بوهای ضييرورت، كيتيت و قيتجهيزاتي ك  شيياخ 

سنج  آزماي  فت توده،  سنج  كمي و كيتي زي شيدی،  سنجي انرژی باد  و انرژی خور فيل  های مهم و پاي  در زمين  پتان
صل از  تنوعي حا سنج  كيتيت و كميت بيوگاز و گاز م فت توده، نمون  بعملكرد توربين باد،  شم زي های زمين رداری از چ

ها ميكروسكوپي و نو ، بررسي هایانرژیهای ماتلف صحرايي در زمين گرمايي، سنج  عملكرد سلولهای فتوولتائيك، عمليات 
فهای هوايي  سي عك فتند. پارهبرر ساير ای از آزماي ه ضرورت مقطعي يا موجود بودن در  ها و عمليات ب  دليل قيمت باال يا 

ند. پاره ای ديگر از تجهيزات نيز ب  دليل قيمت باال و نو واگذار شيييده هایانرژیوه بيرون از گر ب شيييگاه، های پژوهبا  ا
 اند. شدن پروژه های مربوط  موكول شده تاتتي بودن ب  فعال

 

 چكيده نتايج : 
نو  هایانرژیيشيگاه و كارگاه ها، فضيای مورد نياز و جانمايي آزماها و فعاليتبر اسيا  تجهيزات منتا  و نيازهای آزماي  

 200متر مربع فضای سرپوشيده و همچنين  65متر مربع و برای كارگاه حدود  50تتكيك ارائ  شده است. برای آزمايشگاه حدود 
متر مربع فضيييای آزادبرای آزماي  عملكرد دسيييتگاههای سييياخت  شيييده پي  بيني گرديده اسيييت. برای آزمايشيييگاه حدود 

ضاف   ريال ب  393.624.000 ست. هزين  تقريبي تجهيز كارگاه نيز حدود  16.370.000ا شده ا ين ژاپن هزين  ارزی پي  بيني 
 ريال برآورد گشت  است.  81.875.000



 

 مستندات پروژه: 
؛ پژوهشييكده PNEPN01/T1؛ ''نو هایانرژیگزارش نهايي طرح آزمايشييگاه و كارگاه ''نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  -

 . 1379زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ آذر انرژی و محيط 



 

 

 توليد انرژی از منابع عمده زيفت توده در ايران عنوان پروژه : -2

 
 : مهرداد عدل نام مدير پروژه                         نو هایانرژی:  نام گروه مجری

 PNEDE01وژه :كد پر            نو هایانرژیدفتر -: معاونت امور انرژی وزارت نيرو نام كارفرما

 ابوالقاسم علي قارداشي، كامران نائيجي ، رامين پايدارنام همكاران :

 

 

 خالصه پروژه:
شورها در  شورهای جهان و برنام  های برخي از ك ستتاده از آن درك فت توده و نحوه ا در اين پروژه نافت مروری بر انرژی زي

فيل های موجوددر اير سپس  پتان ست.  شده ا شاورزیاين زمين  انجام  ست  هايپنجگان  )زائدات ك ستانها در د  و ان ب  تتكيك ا
ض بجنگلي، زبال  شهری ، فا شهری ،های  ض ب های  ضوالت هایفا شده و  صنعتي و ف در اطلس جداگان  ب  دامي(. برآورد 
ستان اند . مجموع پتانفيل بيونماي  درآمده ستان بر اسا  آمار ها و كل عرض  انرژی اولي  دانرژی موجود در هريك از ا ر آن ا

های ماتلف تبديل زيفت توده ب  انرژی و مقايف  وط ب  فناوریبهای فني  مر، در نمودار زير خ ص  شده است. ب  جنب 1376
سيينجي اجرای فناوريها در ايران نيز صييورت پذيرفت  اسييت. در ادام ، ها با يكديگر ، نگاهي انداخت  شييده و امكانفني فناوری
سي تادی بر روی فناوریهبرر تادی، فناوریای اقت سا  جنب  های فني و اقت س  های برگزيده ب  عمل آمده و بر ا های منا

 برای ايران معرفي شده اند و يك برنام  تحقيقات و سياستگذاری برای ايران در زمين  انرژی زيفت توده پيشنهاد گرديده است. 
 



 
 

 

 چكيده نتايج : 
ض  كل انرژی  سا  عر سال  بر ا شور از ط %14( حداقل 10*4996)معادل  1376اولي  در ايران در  ريق منابع انرژی اولي  ك

 . زيفت توده قابل توليد است

فت توده در ايران   شترين قابليت را در ميان زي شهری ب  ترتي  بي ضوالت دامي و زبال  های  شاورزی و جنگلي و ف زائدات ك
 هفتند.دارا 

بي ز (، احتراق بفتر سيال، گوارشران عبارتند از :گازی كردن زيفت توده )توليد ترموشيميايي گاهای مناس  برای ايفناوری 
 هوازی فاض ب ها و فضوالت دامي)توليد بيوگاز(

های نتتي در : جايگزيني زيفيييت توده با فرآوردههای مناسييي  برای كاربرد انرژی زيفيييت توده در ايران عبارتند ازگزين  
د ب  كمك راكتورهای  گازساز و بويلرهای بفتر سيال ، توليد برق ب  وسيل  فناوری گازی كردن در ظرفيتهای ی موجوهانيروگاه

ها( برای توليد زيفت توده د سورگوم، درختان سريع الشد و نيكوچك برای روستاهای دورافتاده، كشت محتوالت انرژی زا)مانن
هوازی در تتتي  فاض ب ها و توليد بيوگاز در پذير در شهرها ، گفترش فرايند بيهای ففادت ارزان ، توليد بيوگاز از زبال با قيم

 تتتي  خان  ها، گفترش واحدهای توليد بيوگاز در دامداری و روستاها

 

 



 مستندات پروژه: 
 .1378؛ مركز مطالعات انرژی؛ مرداد  ''مطالعات مقدماتي انرژی زيفت توده''-
سنجي منابع عمده زيفت توده در ايران''نو؛  هایانرژیگروه پژوهشي  - فيل  ؛ پژوهشكده انرژی و PNEDE01/T1؛ ''پتان

 . 1378؛ دی PNEDE01/T1محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛
شي  - فت توده  ''نو؛  هایانرژیگروه پژوه سي های فني فناوريهای توليد انرژی از زي شكده PNEDE01/T2 ؛''برر ؛ پژوه

 . 1378استند  نيرو؛انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه 
؛ پژوهشكده انرژی PNEDE01/T3 ؛''امكانفنجي فناوريهای توليد انرژی از زيفت توده  ''نو؛  هایانرژیگروه پژوهشي  - 

 . 1379مرداد  و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛
؛ پژوهشكده انرژی PNEDE01/T4 ؛''بررسي های اقتتادی توليد انرژی از زيفت توده  ''نو؛  هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1379بهمن  و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛
شي  - فت توده  ''نو؛  هایانرژیگروه پژوه شكده انرژی و محيط PNEDE01/T5 ؛''توليد انرژی از منابع عمده زي ؛ پژوه

 . 1379بهمن  زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛



 

 : 1381كارنامه پژوهشي 
 
 

 نفنجي و اكتشاف اولي  انرژی زمين گرمايي  منطق  خراسان بررسي و تحقيق در امكاعنوان پروژه : -3

  
 : جواد نورعليئي نام مدير پروژه   نو هایانرژی:  نام گروه مجری

 MMEBH01كد پروژه :             : طرح تحقيقات نيرو نام كارفرما

 حميدرضا الری، حميدرضا ملك محمدینام همكاران :

 

 

 خالصه پروژه:
فيل آن در كشورمان وجود دارد. بر  هایانرژیي از جمل  انرژی زمين گرماي ست ك  طبق تحقيقات بعمل آمده،  پتان تجديدپذير ا

شامل چندين  شواهد مذكور  سان نيز وجود دارد. آثار و  ستان خرا ستعداد اين انرژی در ا شا  گرديد ك  ا شواهد اولي  ، م پاي  
شاني مي باشد. ب  منظور اكتشاف منابع زمين گرمايي در استان خراسان، چشم  آب گرم، نواحي دگرسان شده و  دهان  های آتشت

نو پژوهشگاه نيرو تعريف شد و با موفقيت ب  پايان رسيد. در اين پروژه ، نافت مطالعات زمين  هایانرژیپروژه مذكور در گروه 
سيع در جنوب  سا  نتايج آن، محدوده ای و شد ك  بر ا ستان انجام  سطح كل ا سي در  سپس در شنا ستان انتااب گرديد و  ا

ستان مدنظر قرار گرفتند. مفاحت مناطق مذكور  محدوده مذكور ، س  منطق  مفتعد، فردو  ، نای بند و بيرجند واقع در جنوب ا
شم   2400و  2000،  3200ب  ترتي   توص نمون  آب چ شد. طبق مطالعات زمين گرمايي بعمل آمده در خ كيلومتر مربع مي با
، نای بند 85مناطق مفييتعد ، درج  حرارت تقريبي ماازن زمين گرمايي مذكور برآورد گرديد ك  عبارتند از : فردو  های آبگرم 

 درج  سانتيگراد. تمامي مناطق مفتعد كشف شده در مجاورت سنگهای آتشتشاني جوان قرار دارند.  90و بيرجند 113
 

 
 

 

 



 چكيده نتايج : 
 اسان از نظر زمين گرماييانتااب مفتعدترين نواحي استان خر 

ستان  شهر شافي دقيق تر  شنهاد جهت مطالع  اكت شمر و بجنورد ك  احتمال وجود اين انرژی در آنها زياد     پي شهد، كا های م
 مي باشد. 

 

 .مستندات پروژه: 
شي  - شهای  هایانرژیگروه پژوه شاف اولي  انرژی''نو؛ مجموع  گزار سنجي و اكت سي و تحقيق در امكان  زمين گرمايي  برر

 .؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو''منطق  خراسان



 

 

 كيلووات  5طراحي و ساخت توربين بادی  عنوان پروژه : -4

  
 : جواد نورعليئي نام مدير پروژه   نو هایانرژی:  نام گروه مجری

 MMEPT03كد پروژه :             : طرح تحقيقات نيرو نام كارفرما

 عبا  بحری ، آرش حق پرست، سيد نيما محمودی، عبدالعلي دادگریهمكاران : نام

 

 

 خالصه پروژه:
توربين بادی وسيييل  ای جهت ب  دسييت آوردن انرژی باد ب  منظور توليد الكتريفيييت  مي باشييد با توج  ب  در دسييتر  ، پا  و 

سيل  جهت توليد انرژی الكتر ستتاده از اين و ستتاده از توربيمجاني بودن انرژی باد ا ست. امروزه ا ن يكي توسع  روزافزوني يافت  ا
سری  5های با ظرفيت پايين )تا  سرا شبك   ساني ب  آن مناطق از طريق  كيلووات ( جهت توليد برق در مناطقي ك  امكان برقر

 وجود ندارد. ب  طور گفترده ای در دنيا توسع  يافت  است. 
نو پژوهشگاه نيرو ب  طور كامل طراحي و ساخت  شده است. اين پروژه ب  دو شكل؛  هایانرژیكيلووات در گروه  5توربين بادی 

كيلووات ، توان اسييمي توليدی در دور نامي )حدود  5مفييتقل از شييبك  و وصييل ب  شييبك  ، با موفقيت اجرا شييده اسييت. عدد 
120rpm  و مكانيزم آئروديناميكي عملكردی آن از نوع ( مي باشييد. اين توربين از نوع توربين بادی دور باال و محور افقي بوده

 NACA4415متر مي باشد. از ايرفويل سری  4/4متر است. قطر روتور  1/2. طول پره اين توربين است (lift force)ليتت 
صلي ب  قطر  شتت ا فتم دارای  سي ست.  شده ا ستتاده  ستميلي مت 50جهت پره ا شي ا . گيربكس از نوع ر و دو عدد ياتاقان غلت

س  فاز با دور نامي  1/14زاينده اف ست. ژنراتور القايي  ست. rpm 1500ا فتم كنترل مكانيكي از نوع دنبالچ  ای ا سي شد.  مي با
و  PLCمكانيزم ترمز آن، الكتريكي مي باشييد. سيييفييتم كنترل الكتريكي توربين در حالت وصييل ب  شييبك  با مديريت فرمان 

  است.ت باد و تعداد دور شتت دور باال ورودی سرع

 

 چكيده نتايج : 
 كيلووات  5ايجاد دان  فني طراحي و ساخت توربين بادی  

 توليد برق برای مناطق ايزول  از شبك  سراسری برق 

 مطالع  عملكرد اجزاء و ب  دست آوردن راندمان كلي سيفتم . 

 های حاصل از تفت های انجام شده با محاسباتتطبيق داده 

 

 .مستندات پروژه: 
شهای  هایانرژیشي گروه پژوه - ساخت توربين بادی ''نو؛ مجموع  گزار شكده انرژی و محيط ''كيلووات  5طراحي و  ؛ پژوه

 .زيفت؛ پژوهشگاه نيرو
 



 

 

 : 1382كارنامه پژوهشي 
 
 

 لوتيوساخت پا سوززبال  روگاهين يمتهوم يوطراح يامكان سنج در قيوتحق يبررس:پروژه عنوان -5

 نمون 

 
مكاريزاده وهاب :رپروژهيمد نام                                     نو هایرژیان :یمجر گروه نام
 :PNEPT 04كدپروژهنيرو                                     تحقيقات طرح :كارفرما نام

 منتوری شبنم منترد،شهبازی اسماعيلي،هدي  محمد فرخ نژاد،حبيبي مجتبي :همكاران نام
 

 

 :پروژه خالصه

 زيفت بررسي سوزی،زبال  گوناگون هایفناوری تهران،بررسي زبال  بررسي ها،زبال  تئوريك بررسي مراحل شامل پروژه طوركلي ب 
زبال  پايلوت طراحي تهران، سوززبال  متهومي نيروگاه طراحي سوز،زبال  نيروگاه اقتتادی بررسي سوز،زبال  نيروگاه احداث محيطي
است. سوززبال  پايلوت تفت سوزوزبال  اندازی پايلوت وراه نت  ساخت، ساعت، بر كيلوگرم50ظرفيت با سوز
 ب  ناطقم ب  تتكيك آنها حرارتي ارزش و گرفت  قرار شيميايي و فيزيكي آناليز مورد تهران گان 20مناطق هایزبال  منظور بدين
 اجزاء و گرفت  قرار مطالع  سوزی موردزبال  هایفناوری دنيا، در مطرح سوزیزبال  فناوری بهترين انتااب منظور ب  آمد دست
 محيطي زيفت بررسيگرفت صورت تهران شهردر  احداث برای گزين  بهترين انتااب آن از پس و گرديده مشا  هاآن اصلي
 بعدی مرحل  در برداریبهره و ساخت مراحل طي در آن منتي و آثار مثبت پيشبيني و تهران شهر در سوززبال  یهانيروگاه احداث
 ب  باتوج  نيز نگهداری و تعمير و راهبری هایهزين  سوز،زبال  نيروگاه احداث الزم برای اولي  هزين  همچنين رسيد انجام ب 

 طالعاتم تكميلي درمرحل  گرديد معين هازبال  ازسوزاندن برق(انرژی توليد هزين  درنهايت و مطالع  قرارگرفت  مورد داخلي امكانات
 نت  كرج كمپوست كارخان  محل و در ساخت  درنهايت و طراحي هازبال  از انرژی بازيافت واحد از نمون  يك گرفت  صورت

 مكشي هایفن و فيلتر اسكرابر، حرارتي، مبدل SAUنوع  از مودوالر كوره ها،زبال  اتوماتيك تغذي  سيفتم شامل پايلوت رديد.گ
 هاييپيشرفت كنترل سيفتم توسط آب مفير و گاز ب  زبال  مفير درطي احتراق، فرآيندهای تمام همچنيناست بوده دمشي و
 توسط ترموديناميكي پارامترهای از برداری اط عات و مانيتورينگ امكان همچنينگردد.مي شده كنترل تعبي  منظور بدين ك 

گرديد ارائ  نتايج و تفت انرژی جوييصرف  و هازبال  احتراق لحاظ از پايلوت درنهايت است. گرديده كامپيوتر فراهم



 
 كرج كمپوست كارخان  در شده نت  سوززبال  لوتيپا

 

 :پروژه جينتا دهيچك

 تهران گان 20مناطق تتكيك ب  آنها حرارتي ارزش و تهران هایزبال  كيتي آناليز تعيين -

 سوززبال  نيروگاه طراحي فني دان  ايجاد -

 تهران زبال  از انرژی وليدت هزين  شدن مشا  -

 SAUنوع از كوچك سوزهایزبال  ساخت و طراحي فني دان  ايجاد -

 خارجي با  مشاركت با سوززبال  نيروگاه ساخت و طراحي برای الزم دان  كف  و الزم بفتر ايجاد -

 

 :پروژه مستندات

محيط  و انرژی پژوهشكده ؛PNEPT04/T1كدگزارش ؛“هازبال  تئوريك بررسي”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
1380مهرماه نيرو؛ پژوهشگاه ؛زيفت

 محيط و انرژی پژوهشكده ؛PNEPT04/T2كد گزارش  ؛“تهران زبال  بررسي ”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
1380آذرماه نيرو؛ پژوهشگاه زيفت؛

 پژوهشكده ؛PNEPT04/ T3 كدگزارش  ؛“سوزیزبال  گوناگون فناوری بررسي”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
1380استندماه نيرو؛ پژوهشگاه زيفت؛ محيط و انرژی

؛ PNEPT04/T4كدگزارش ؛“سوززبال  نيروگاه احداث محيطي زيفت بررسي”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
 ؛1381ماه ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه زيفت؛ محيط و انرژی پژوهشكده

؛ PNEPT04/T5 ؛كدگزارش“سوززبال  یهانيروگاه احداث اقتتادی آناليز”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
 ؛1381ماه ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه زيفت؛ محيط و انرژی پژوهشكده

 پژوهشكده؛ PNEPT04/T6 كدگزارش ؛“تهران سوززبال  نيروگاه متهومي طراحي”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
 ؛1381ماه شهريور نيرو؛ ؛پژوهشگاهزيفت ومحيط انرژی

 كد ؛“ساعت بر كيلوگرم 50ظرفيت با سوززبال  پايلوت طراحي”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
 ؛1381آذرماه نيرو؛ پژوهشگاه زيفت؛ محيط و انرژی پژوهشكده ؛PNEPT04/T7گزارش:

 ؛“پايلوت تفت و سوزال زب پايلوت اندازی راه و ،نت  ساخت”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
 ؛1382ماه ارديبهشت نيرو؛ زيفت؛پژوهشگاه محيط و انرژی ؛ پژوهشكدهPNEPT04/T8كدگزارش



 

 
 ريففادپذ یهازبال  هضم لوتيپا واحد ساخت و يطراح:پروژه عنوان -6

 
عدل ادمهرد :پروژه ريمد نام                                        نو هایانرژی :یمجر گروه نام
 :PNEPN3كدپروژه                                            نيرو پژوهشگاه :كارفرما نام

 اعتمادی شهرام ناودچي، بحری،سهيل عبا  قارداشي،علي ابولقاسم محمدی، پرويز :همكاران نام

 

 :پروژه خالصه

 فرآيند اين سپسگرديد بررسي زمين  اين در جهاني تجارب و پذير ففاد هایزبال  هوازیبي هضم فرآيند مباني ابتدا پروژه دراين
 با و گرديد آزماي  شد، ساخت  و طراحي نو هایانرژی گروه در ك  ليتری22 راكتور يك از استتاده با آزمايشگاهي مقيا  در

 مناقت  تشريتات انجام از سپشدند تهي  تتتيل ساخت ب  هاینقش  و گرديد طراحي اصلي واحد آمده، دست ب  نتايج از استتاده
 دازیان راه و نت  كرج كمپوست دركارخان  انرژی، و متان گاز توليد ففادپذير برای هایزبال  هضم پايلوت واحد سازنده، انتااب و
 اكتورر يك دارای واحد است. اين نموده كمك پروژه اين ب  اولي ، امكانات و فضا واگذاری كرج در شهرداری بازيافت سازمانشد

گهداری ن موقت مازن شده، هضم مواد تالي  سيفتم خام، مواد تغذي  و زبال  خردكن سيفتم مترمكع ،17 ظرفيت متيد ب  هاضم
 دارد. ادام  اين واحد در اكنون بيوگاز توليداست گرماي  سيفتم و كن خشك لجن بفترهای بيوگاز، سازیذخيره مازن لجن،
شوند برده كار ب  برای كشاورزی كمپوست عنوان ب  توانندمي شدن، ازخشك پس حد،وا اين از خروجي شده هضم مواد

 

 :پروژه جينتا دهيچك

 پذيرشهری ففاد هایزبال  از بيوگاز توليد واحدهای ساخت و طراحي فني دان  ايجاد -
 پذيرشهری ففاد هایزبال  از انرژی و گاز توليد فرآيند بودن پذيرامكان اثبات -
 كارخانجات داخلي متارف بيوگازسوز(برای) ژنراتور–ازموتور استتاده درصورت برق و توليدگاز امكان -
شبك  ب  برق انرژی مازاد فروش امكان و كمپوست -

 

 



 :پروژه مستندات

 ؛PNEPN03/T1؛كدگزارش“مقدماتي هایوآزماي  سنجي امكان مطالعات”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
 ؛1380نيرو؛شهريورماه زيفت؛پژوهشگاه حيطم و انرژی پژوهشكده

 ؛PNEPN03/T2 كدگزارش: ؛“ساخت هاینقش  ارائ  و پايلوت واحد طراحي”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
 ؛1381ماه ارديبهشت نيرو؛ پژوهشگاه زيفت؛ محيط و انرژی پژوهشكده

 محيط و انرژی ؛ پژوهشكدهPNEPN03/T3كدگزارش  ؛“واحد نت  و ساخت”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
؛1382مردادماه نيرو؛ زيفت؛پژوهشگاه

 پژوهشكده ؛ PNEPN03/Tكد گزارش:  ؛“پايلوت واحد راهبری و اندازی راه”گزارش نو؛ هایانرژی پژوهشي گروه -
 ؛1382؛آذرماه نيرو پژوهشگاه زيفت؛ محيط و انرژی

 



 

 

 : 1383كارنامه پژوهشي 

 

 امكان سنجي و باد سنجي شمالغرب كشور )آذربايجان( مطالعاتعنوان پروژه : -7
 

 كاشاني پرست: آرش حق نام مدير پروژه                                 نو        هایانرژی:  نام گروه مجری

 PNEBA01كد پروژه :                ای آذربايجان: شركت برق منطق  نام كارفرما

 اد كعبي نژاديان، احفان شربتي عبا  بحری، فو نام همكاران :

 

 

 خالصه پروژه:
های معتبر پتانفيل سنجي انرژی باد ب  منظور احداث نيروگاه بادی صورت ای در زمين  روشدر اين پروژه ابتدا مطالعات گفترده

د هتت ايفييتگاه های انرژی باگرفت. سييپس روشييي جامع و بر اسييا  اسييتاندارد انتااب گرديد. در ادام  آناليز و تحليل داده
بادسنجي در منطق  آذربايجان ب  طور پيوست  انجام شد. نتايج محاسبات در قال  نمودارها و جداول متعدد ب  طور ماهيان ، فتلي 

جي انرژی های اصلي پتانفيل سنو ساليان  آماده گرديد. سپس مقايف  بين ايفتگاههای ماتلف بادسنجي با تمركز بر شاخ 
ادام ، آناليز اقتتادی با هدف تعيين قيمت تمام شده برق بادی در مناطق ياد شده انجام و در ايفتگاه بادسنجي باد انجام شد. در 

 سراب، قيمت تمام شده برق محاسب  گرديد.
 

 
 غرب ايرانسنجي انرژی باد برای منطق  شمالهای پتانفيلنمون  منحني

 



 

 چكيده نتايج : 
 ايفتگاه بادسنجي در منطق  آذربايجان 7های انرژی باد در دادهآناليز ماهيان ، فتلي و ساليان   
 های عمده پتانفيل سنجي انرژی باد مقايف  ايفتگاههای بادسنجي از نقط  نظر شاخ  

 آناليز اقتتادی احداث نيروگاه بادی در مناطق ياد شده 

 

 مستندات پروژه: 
شييمالغرب های انرژی باد در منطق  آناليز داده هايشيي  ماه  اولگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  

شور فيل”)آذربايجان(؛ ك شكده انرژی و محيط  ؛PNEBA01/T1؛“سنجي انرژی بادگزارش اول: مباني پتان پژوه
 .1383زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه 

شييمالغرب طق  های انرژی باد در منهايشيي  ماه  اول آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  
پژوهشكده انرژی و محيط  ؛PNEBA01/T1؛“سنجي صائين)سراب(گزارش دوم: ايفتگاه باد”)آذربايجان(؛ كشور

 .1383زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه 
شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  اول آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  

پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛  ؛PNEBA01/T1؛“سنجي تفوجارش سوم: ايفتگاه بادگز”)آذربايجان(؛ كشور
 .1383پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه 

شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  اول آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  
پژوهشييكده انرژی و  ؛PNEBA01/T1؛“سيينجي مينق)هريس(گزارش چهارم: ايفييتگاه باد”)آذربايجان(؛ كشييور

 .1383محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه 
شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  اول آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  

ی و پژوهشييكده انرژ ؛PNEBA01/T1؛“آباد)اردبيل(سيينجي كميگزارش پنجم: ايفييتگاه باد”)آذربايجان(؛ كشييور
 .1383محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه 

شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  اول آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  
فتگاه باد”)آذربايجان(؛ كشور ششم: اي پژوهشكده انرژی و محيط  ؛PNEBA01/T1؛“داشسنجي تيكم گزارش 

 .1383اه زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرم
شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  اول آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  

پژوهشييكده انرژی و محيط  ؛PNEBA01/T1؛“سيينجي رشييكانگزارش هتتم: ايفييتگاه باد”)آذربايجان(؛ كشييور
 .1383زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه 

شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  اول آناليز دادهگزارشموع  مجنو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  
شور فتگاه باد”)آذربايجان(؛ ك شتم: اي شكده انرژی و  ؛PNEBA01/T1؛“ب غ)تكاب(سنجي مائينگزارش ه پژوه

 .1383محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه 
شييمالغرب های انرژی باد در منطق  آناليز دادههايشيي  ماه  اول گزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  

اصلي  هایسنجي در منطق  آذربايجان از ديدگاه شاخ بندی هتت ايفتگاه بادگزارش نهم: رتب ”)آذربايجان(؛ كشور
 .1383پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه  ؛PNEBA01/T1؛“سنجي انرژی بادپتانفيل

شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  دوم آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  
پژوهشكده انرژی و محيط  ؛PNEBA01/T2؛“سنجي صائين )سراب(گزارش اول: ايفتگاه باد”)آذربايجان(؛ كشور

 .1383 استندزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ 
شييمالغرب های انرژی باد در منطق  دوم آناليز دادههايشيي  ماه  گزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  

پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛  ؛PNEBA01/T2؛“سنجي تفوجگزارش دوم: ايفتگاه باد”)آذربايجان(؛ كشور
 .1383 استندپژوهشگاه نيرو؛ 



مالغرب شييهای انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  دوم آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  
پژوهشكده انرژی و محيط  ؛PNEBA01/T2؛“سنجي مينق)هريس(گزارش سوم: ايفتگاه باد”)آذربايجان(؛ كشور

 .1383 استندزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ 
شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  دوم آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  

شور فتگاه بادگزارش چها”)آذربايجان(؛ ك شكده انرژی و  ؛PNEBA01/T2؛“آباد)اردبيل(سنجي كميرم: اي پژوه
 .1383 استندمحيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ 

شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  دوم آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  
شور فتگاه باد”)آذربايجان(؛ ك شكده انرژی و محيط  ؛PNEBA01/T2؛“داشسنجي تيكم گزارش پنجم: اي پژوه

 .1383 استندزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ 
شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  دوم آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  

شور فتگاه باد”)آذربايجان(؛ ك شم: اي ش شكانگزارش  شكده انرژی و محيط  ؛PNEBA01/T2؛“سنجي ر پژوه
 .1383 استندزيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ 

شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  دوم آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  
شور فتگاه باد”)آذربايجان(؛ ك شكده انرژی و  ؛PNEBA01/T2؛“ب غ)تكاب(سنجي مائينگزارش هتتم: اي پژوه

 .1383 استندمحيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ 
شييمالغرب های انرژی باد در منطق  هايشيي  ماه  دوم آناليز دادهگزارشمجموع  نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي  

شور شتم: رتب ”)آذربايجان(؛ ك فتگاه بادگزارش ه شاخ بندی هتت اي های سنجي در منطق  آذربايجان از ديدگاه 
فيل صلي پتان شكده انرژ ؛PNEBA01/T2؛“سنجي انرژی بادا شگاه نيرو؛ پژوه فت؛ پژوه ستندی و محيط زي  ا

1383. 
 



 

 

بررسي و تحقيق در پتانفيل سنجي انرژی زمين گرمايي در منطق  دماوند )جمع آوری و عنوان پروژه : -8

 پردازش اط عات موجود(

 
 جواد نورعليئي:  نام مدير پروژه                        نو هایانرژی:  نام گروه مجری

 PNEDE03كد پروژه :  نو ايران )سانا( هایانرژیسازمان :  نام كارفرما

 فريدون غضبان، امير تمجيدینام همكاران :

 

 خالصه پروژه:
های ماتلف انفيل آن در با ك  بر اسا  تحقيقات بعمل آمده، پتپذير است تجديد هایانرژیانرژی زمين گرمايي از جمل  

است يكي از مناطق مفتعد جهت كيلومتری شمال شرق تهران واقع شده  80ك  در كشورمان وجود دارد. منطق  آتشتشاني دماوند 
. وجود كوه آتشتشاني دماوند و چشم  های آبگرم در اطراف اين كوه نشان دهنده استبرداری از منابع زمين گرمايي ايران بهره

مطالعات اكتشافي زمين شناسي، ژئوشيميايي  يك شركت ايتاليايي )انل( 1357تا  1354رو طي سالهای اين استعداد است. از اين
 كيلومتر مربع از منطق  دماوند انجام داد.  5500و ژئوفيزيكي را در محدوده ای ب  مفاحت 

 پروژه حاضر پيرو مطالعات فوق صورت گرفت  و از چهار با  عمده تشكيل شده است.
آوری شده و مورد بازبيني قرار گرفتند. شدند جمعی ميد ك  در موسفات ماتلف نگهدارهای موجودر با  نافت، تمامي گزارش

سال اخير در ختوص منطق  اكتشافي  25های دانشجويي ك  طي های تحقيقاتي و پايان نام با  دوم پروژه نتايج كلي  پروژه در
از روش شده و نيز انجام برخيدماوند انجام گرفت  بود مطالع  و بررسي شد. در با  سوم با استتاده از نتايج ساير مطالعات انجام 

های اكتشافي نظير زمين دماسنجي، نتايج بدست آمده از تحقيقات شركت انل كنترل گرديد. با  چهارم پروژه، ارائ  پيشنهاد 
 است.مطالعات تتتيلي بر اسا  شرايط خاص منطق  اكتشافي دماوند 
ی پتانفيل قابل توجهي از نقط  نظر انرژی زمين گرمايي است با انجام تمامي مراحل پروژه مشا  گرديد ك  منطق  دماوند دارا

كيلومتر مربع مي باشد. نتايج ساير مطالعات انجام شده نيز حاكي  200ب  نحوی ك  وسعت ناحي  مفتعد زمين گرمايي آن حدود 
تعدادی زمين لرزه در اين ك  پيرو وقوع  است. 1381از چشم  های منطق  در سال  از بروز تغييراتي در تركي  شيميايي آب يكي

نمايد ك  مطالعات اكتشافي تتتيلي بايفتي با دقت بفيار زيادی در منطق  است.  بهر حال اين موضوع ثابت ميمنطق  رخ داده 
زيكي ميايي و روشهای ژئوفيصورت پذيرد. مطالعات مذكور نيز شامل مطالعات دور سنجي، زمين شناسي، تكتونيكي، ژئوشيمي

 باشند.



 

 يده نتايج : چك

 سازی تمامي گزارشات موجود در ختوص منطق  زمين گرمايي دماوندآوری و يكپارچ جمع 
 بررسي و كنترل نتايج مطالعات اكتشافي انجام شده توسط شركت انل 

 تأييد ناحي  مفتعد انتااب شده توسط شركت انل  

 شناسايي تغييرات رخ داده در شرايط مازن زمين گرمايي دماوند 

 پيشنهاد مطالعات اكتشافي تتتيلي ارائ  

 

 مستندات پروژه: 
و محيط  ؛ پژوهشكده انرژی“فتوژئولوژی و تحليل شكفتگيهای منطق  اكتشافي دماوند”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  

 . 1383زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور
؛  “حرارت سنجي( منطق  اكتشافي دماوند مطالعات ژئوفيزيكي )مگنتوتلوريك و” نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  

 . 1383پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهر
؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ “مطالعات ژئوشيميايي منطق  اكتشافي دماوند” نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  

 . 1383پژوهشگاه نيرو؛ آذر 
فير جامع نتايج مطالعات زمين شناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي منطق  اكتشافي تت” نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  

 . 1383؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ آذر “دماوند
؛  “پيشنهاد مطالعات اكتشافي تتتيلي در ناحي  مفتعد زمين گرمايي منطق  دماوند”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  

 .1383و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن  پژوهشكده انرژی
بررسي نتايج مطالعات ساير موسفات تحقيقاتي در ختوص منطق  زمين گرمايي ” نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  

 . 1383؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند “دماوند

 



 

 : 1384كارنامه پژوهشي 
 

  فني طراحي كامل نيروگاه بادی تا ظرفيت يك مگاوات، ب  همراه سياخت و تدوين دانعنوان پروژه : -9

 كيلووات  25مفتند سازی نيروگاه بادی 

 
 : عبا  بحری نام مدير پروژه نو هایانرژی:  نام گروه مجری

 PNEPT05كد پروژه : : طرح تحقيقات نيرو نام كارفرما

فعودمظتری، م نام همكاران : شاني، م ست كا سماعيل آرش حق پر شن، ا صتاريان، فرزاد گل ر، تبامحمدهدی 
 محمد يوستي، مهرداد عدل، مهدی رضايي

 
 

 خالصه پروژه:
آوری و های بادی جمعدر اين پروژه ابتدا مدار  فني و اسييتانداردهای متداول در طراحي، سيياخت، تفييت و بهره برداری توربين

سپس با تدوين دان  فني طراحي قرارگرفتمطالع  مورد  شور برای ظرفيتهايروگاهن.  های زير يك مگاوات، بطور ی بادی در ك
باشيييد ك  از كيلووات گرديد. توربين بادی مذكور از نوع محور افقي مي 25همزمان اقدام ب  طراحي يك دسيييتگاه توربين بادی 

ساز و ك شدهای بادی بزرگ ميرهای عملكردی و نيز راهبری تمام خودكار همانند توربينالحاظ  . طراحي توربين بطور كامل و با
سي سازوكار كلي، طراحي هند شامل طراحي  ست و  صورت گرفت  ا سازه ،بنيادين  ای پره، طراحي اجزاء انتقال آيروديناميك و 

شتت سيون ،قدرت همچون هاب،  سازه و برج و فوندا فتم قدرت، طراحي  سي  طراحي و ياتاقانها و گيربكس، طراحي و انتااب 
مفائل حتاظتي همچون خوردگي شيميايي، رعد و برق و  ،باشد. همچنين در طراحيدكار ب  سمت باد ميسيفتم جهت دهي خو

شد و مجموع  توربين  ساخت   شور  ست. پس از طراحي توربين كلي  اجزاء توربين در داخل ك شات مورد توج  قرار گرفت  ا ارتعا
 مونتاژ و مورد تفت قرار گرفت.

 
 (Wenri 25)خت پژوهشگاه نيرو كيلوواتي سا 25توربين بادی 

 

 



 چكيده نتايج : 
 های بادیتدوين دان  فني مورد نياز جهت طراحي كلي  اجزاء توربين 
 كيلووات و ساخت آن 25طراحي كامل يك توربين بادی  

 های بادی در كشور بفتر سازی جهت ساخت توربين 

 وجود در كشورامكان سنجي ساخت و قطعات و اجزاء توربين در واحدهای توليدی م 

 

 مستندات پروژه: 
؛ پژوهشيييكدن انرژی و محيط زيفيييت؛  “های بادیاسيييتانداردهای مربوط ب  توربين”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشيييي -

 .81پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت 
 وربينمكانيزم تطراحي مكانيزم كلي توربين های بادی تا ظرفيت يك مگاوات و طراحي ”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي -

 .81؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ شهريور  “كيلووات 25بادی 
؛ پژوهشيييكدن انرژی و محيط  “كيلووات 25بادی  طراحي آيروديناميكي پرن توربين”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشيييي -

 .81زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استندماه 
؛ پژوهشييكدن انرژی و محيط زيفييت؛  “كيلووات 25بادی  طراحي سييازن پرن توربين”گزارش نو؛  هایانرژیگروه پژوهشييي -

 .81پژوهشگاه نيرو؛ استندماه 
؛ پژوهشييكدن انرژی و محيط زيفييت؛  “كيلووات  25های بادی طراحي هاب توربين”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشييي -

 .81ماه پژوهشگاه نيرو؛ بهمن
؛ پژوهشييكدن انرژی و محيط  “كيلووات 25بادی  طراحي شييتت و ياتاقانهای توربين”نو؛ گزارش  ایهانرژیگروه پژوهشييي -

 .82ماه زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد 
؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛  “كيييييلووات 25بادی  طراحي سيفتم ترمز توربين”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي -

 .82ه ماپژوهشگاه نيرو؛ خرداد 
؛ پژوهشيييكدن انرژی و محيط زيفيييت؛  “كيلووات 25بادی  دنده توربينطراحي جعب ”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشيييي -

 .82پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه 
؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه  “كيلووات 25بادی  طراحي ك چ توربين”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي -

 .82ماه يرنيرو؛ ت
 ؛ “كيلووات 25بادی  طراحي متهومي و انتااب ژنراتور مناس  برای توربين”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي -

 .81پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استندماه 
شي - فتم چرخ  محور برای توربين”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوه سي شكدن انرژی و  ؛ “كيلووات 25بادی  طراحي  پژوه

 .82محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ تيرماه 
؛ پژوهشكدن انرژی و  “كيلووات 25بادی  طراحي سيفتم كنترل و مديريت برای توربين”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي -

 .82محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ خرداد ماه 
تال”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي - سايي اثر ات شبكة توزيع شنا ف “توربين بادی ب   ت؛ ؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زي

 .82پژوهشگاه نيرو؛ آبان ماه 
؛ پژوهشييكدن انرژی و محيط  “كيلووات 25كاه  نويز و ارتعاشييات در توربين بادی ”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشييي -

 .82زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهر ماه 
فت؛ پژوهشگاه  “حتاظت توربين بادی در برابر خوردگي”ش نو؛ گزار هایانرژیگروه پژوهشي - ؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زي

 .82نيرو؛ مرداد ماه 
؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه  “حتاظت توربين بادی در برابر رعد و برق”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي -

 .82نيرو؛ آبان ماه 



؛ پژوهشييكدن انرژی و محيط  “كيلووات 25طراحي برج و فريم تعميرات توربين بادی ”ارش نو؛ گز هایانرژیگروه پژوهشييي -
 .82زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ تيرماه 

سيون برج توربين بادی ”نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي - ؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛  “كيلووات 25طراحي فوندا
 .82پژوهشگاه نيرو؛ ارديبهشت ماه 

 25بادی  يابي نفييبت ب  باد در توربينطراحي سيييفييتم كنترل برای مجموعة جهت”نو؛ گزارش  هایانرژیپژوهشييي گروه -
 .82؛ پژوهشكدن انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مهرماه  “كيلووات

 



 

 

 كيلووات 10طراحي و ساخت متمركزكننده نقط  ای با موتور استرلينگ با ظرفيت عنوان پروژه : -10

 
 پژمان صالح ايزدخواست:  نام مدير پروژه          نو هایانرژی:  نام گروه مجری

 PNEPT06كد پروژه :         طرح تحقيقات نيرو:  نام كارفرما

 حميدرضا الری، مهدی رهايي، شهريار بزرگمهرینام همكاران :
 

 

 خالصه پروژه:
باشد ك  باالترين بازده را در مقايف  ي خورشيدی ميی حرارتهانيروگاهاز انواع  با موتور استرلينگای سيفتم متمركزكننده نقط 

يك نمون  طراحي و ساخت ها، دارد. بمنظور دستيابي ب  تكنولوژی بفيار دقيق و خاص اين سيفتم هانيروگاهبا ساير انواع اين 
 يد.های نو انجام گردپژوهشگاه نيرو توسط گروه انرژی برای اولين بار در كشور درای متمركزكننده نقط 

ای از يك بشقاب سهموی تشكيل شده است ك  آين  های آن نور خورشيد را در يك نقط  كانوني متمركز متمركزكننده نقط 
گيرد ك  توسط آن از اين انرژی گرمايي تمركز يافت ، يك مجموع  موتور استرلينگ و ژنراتور قرار مينمايند. در اين نقط  مي

های سهموی آنرا همواره در ردياب دو محوره مجهز است ك  آين كننده نقط  ای ب  يك سيفتم شود. متمركزالكتريفيت  توليد مي
 دهد.مقابل خورشيد قرار مي

 كيلو وات در محوط  پژوهشگاه نيرو نت  شده است. 10سيفتم متمركزكننده نقط  ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 چكيده نتايج : 
 ای  ايجاد دان  فني طراحي و ساخت متمركزكننده نقط  -
 توليد انرژی الكتريكي از يك منبع انرژی پا  و تجديد پذير -
 برداری از اين سيفتم در مناطق دور از شبك  برق برای تأمين برق مترفي واحدهای كوچكامكان بهره -

 

 مستندات پروژه: 
؛  PNEPT06/T1؛ كد گزارش «بررسي فني مجموع  متمركزكننده نقط  ای»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -

 1381پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مرداد 
؛  PNEPT06/T2؛ كد گزارش «ارزيابي فني و انتااب نمون  مناس  جهت ساخت»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -

 1381پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ مرداد 
؛ پژوهشكده  PNEPT06/T3؛ كد گزارش «مجموع  متمركزكننده نقط  ای طراحي»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -

 1381انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ بهمن 
؛ پژوهشكده  PNEPT06/T4؛ كد گزارش «ایساخت مجموع  متمركزكننده نقط »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -

 1382انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ استند 
؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛  PNEPT06/T5؛ كد گزارش «ارزيابي اقتتادی» نو؛ گزارش  هایانرژیپژوهشي  گروه -

 1382پژوهشگاه نيرو؛ استند 

 

 
 



 : 1385كارنامه پژوهشي 
 

منظور گرمايي دماوند و پيشنهاد مطالعات تتضيلي ب مطالعات دورسنجي در منطق  زمينعنوان پروژه: -11

 حتر چاههای اكتشافي عميقتعيين نقاط 

 

 خالصه پروژه:

های قش . در اين پروژه نافت تمامي ناستگرمايي در منطق  دماوند اين پروژه درحقيقت الحاقي  پروژه بررسي پتانفيل انرژی زمين
الي   8الي  اط عاتي قديمي رقومي گرديد و  45موجود ك  توسط شركت انل تهي  شده بودند، رقومي شدند. بدين ترتي  تعداد 

اتي عهای منطق  دماوند اضاف  گرديد. البت  در هنگام تهي  بانك اط شده جديد نيز ب  بانك اط عاتي نقش اط عاتي رقومي
باشند ك  در پروژه حاضر اين مشكل شناسي كشور دارای خطا ميهای شركت انل و سازمان زمينمذكور، مشا  شد ك  نقش 
 ای منطق  دماوند، تتاوير مادون قرمز حرارتيای برطرف شد. در مرحل  بعد با استتاده از تتاوير ماهوارهبا استتاده از تتاوير ماهواره

شد. شناسي مطابقت دادههای زمينشده منطق  مذكور تهي  گرديد و اط عات حاصل از آنها با نقش رسانو پراكندگي نواحي دگ
آمده از مطالعات دورسنجي، نتايج حاصل از مطالعات شركت انل مورد ارزيابي و كنترل قرار گرفت. در كمك نتايج بدستسپس ب 

لي گرمايي آن، برنام  مطالعات تتتيوند و مشاتات اجزاء مازن زمينخاتم  با درنظر گرفتن وضعيت ليتولوژی خاص منطق  دما
تا مرحل  تعيين نقاط حتر چاههای اكتشافي عميق تهي  گرديد. بدليل ابعاد منطق  مفتعد اكتشافي اين مطالعات در دو مرحل  

 پيشنهاد گرديد.
سنجي ني، ثقلسنجي زميامل كاوشهای مغناطيسشناسي، ژئوشيميايي و ژئوفيزيكي )شمرحل  مقدماتي ك  شامل مطالعات زمين -

 .است.و مگنتوتلوريك( 
شناسي ساختماني و مطالعات ژئوفيزيكي )شامل مطالعات مگنتوتلوريك مرحل  دوم مطالعات تتتيلي شامل مطالعات زمين -

 .استسنجي( تكميلي و حرارت

 پروژه: آمدهنتايج و اهداف بدستچكيده 

 گرمايي دماوندشده منطق  زمينهای رقوميتهي  بانك اط عاتي از نقش  -

 ایگرمايي دماوند با استتاده از تتاوير ماهوارهشناسي منطق  زمينهای زمينتتحيح نقش  -

 شدهای مادون قرمز حرارتي و نواحي دگرسانهای ماهوارهكمك دادهتائيد نتايج مطالعات شركت انل ب  -

مرحل  مقدماتي و تكميلي همراه با شرح خدمات، مدت زمان اجرا و هزين  تقريبي  ارائ  برنام  مطالعات اكتشافي تتتيلي در دو -
 هر يك از مراحل مطالعاتي

 
 
 

 جواد نورعليئينام مدير پروژه:     نو هایانرژینام گروه مجری:
 PNEDE04كد پروژه:     نو ايران هایانرژیسازمان نام كارفرما:

 امير تمجيدینام همكاران:



 مستندات پروژه:

؛ پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتانرژی و ه ؛پژوهشكد“كنترل نتايج مطالعات شركت انل”زارشگ؛ نو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .1384دی ماه 

گرمايي در ناحي  مفتعد منطق  اكتشافي مطالعات تتتيلي انرژی زمين” زارشگ؛ ون هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .1384؛ بهمن ماه نيرو ؛ پژوهشگاهمحيط زيفتانرژی و ه ؛پژوهشكد“دماوند
 



 : 1386كارنامه پژوهشي 

 تن در روز 1200سوز با ظرفيت طراحي و تهي  مشاتات فني نيروگاه زبال عنوان پروژه: -12

 

 خالصه پروژه:

نو پژوهشكده انرژی و  هایانرژیدر گروه ‹‹ در روز تن 1200سوز با ظرفيت مشاتات فني نيروگاه زبال تهي  طراحي و ››پروژه 
ب  نوع زبال ، ظرفيت، نوع نيروگاه، نوع تجهيزات جانبي و استانداردهای آاليندگي باتوج  پايان رسيد. در اين پروژهمحيط زيفت ب 

 .استههوا  طراحي ابعادی نيروگاه انجام و مشاتات فني آن ارائ  گرديد
و  در جهان هانيروگاهاين بررسي جايگاه سوز، ی زبال هانيروگاهسازی بكارگيری ن پروژه ضمن فرهنگدر مرحل  اول و دوم اي
استانداردهای شده است. همچنين در اين با  های شهری، صنعتي و خطرنا  انجام ها ب  تتكيك زبال نق  آنها در امحاء زبال 

 مورد توج  قرار گرفت  است. يياستاندارد اروپاو  EPAاستاندارد  براسا  سوزی زبال هانيروگاهآاليندگي 
ام انجام گرفت  ك  شام نج گاز نيروگاه-طراحي مفير زبال در مرحل  سوم طراحي نيروگاه انجام گرديد. در با  اول اين مرحل  
و  بال ازی فلزات از زطراحي سيفتم جداس، راحي انبار زبال ، طمحاسبات مربوط ب  محوط  سرپوشيده جهت تالي  زبال  ب  انبار

 بوده است. طراحي سيفتم خردكن
برای هر دو سيفتم بفتر شناور و  های كمكي مناس سيفتم تأمين هوا و انتااب مشعل و محاسبات احتراق، طراحي كورهدر 
ام گرديد. در جان سيفتم كوران نيروگاهو  سيفتم كنترل آلودگي هوا و سيفتم تالي  خاكفترسوز انجام و در ادام  طراحي توده

 CHPطراحي سيفتم انجام گرديد. در با  بعد نيز  طراحي بويلرو  سوزباار نيروگاه زبال -مفير آب ،احيبا  سوم و چهارم طر
های ت حوضچ شامل  خان  آب تغذي  سيكل نيروگاهتتتي  مورد بررسي قرار گرفت  است. در مرحل  پنجم از فاز طراحي، طراحي

مورد با  سازه  و های الكترونيكي و كنترل نيروگاهسيفتمانجام شد. درنهايت  زدايياازن كانيو م اولي سازی آماده ،نشيني
اجرای  یامكانفنجي ساخت داخل و آناليز اقتتادبررسي قرار گرفت  و مشاتات فني كل سيفتم تهي  شد. در انتهای اين پروژه 

 آن صورت گرفت.

 حميدرضا الریمدير پروژه:     نو هاینرژیاگروه مجری:
 PNEPN05كد پروژه:     پژوهشگاه نيروكارفرما:

 پرست كاشاني، مهدی ضيغميشهريار بزرگمهری، سوسن داوری، مهدی رضايي پژمان صالح ايزدخواست، آرش حقهمكاران:

 



 ژه:پرو آمدهنتايج و اهداف بدستچكيده 

 سوزايجاد دان  فني در طراحي نيروگاه زبال  -

 سوز در كشوری زبال هانيروگاهايجاد فرهنگ بكارگيری  -

 مستندات پروژه:

ط محيو  پژوهشكده انرژی؛ “سوزی زبال هانيروگاهبررسي استانداردهای آاليندگي ”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .1383؛ استند ماه پژوهشگاه نيرو؛ زيفت

و  یپژوهشكده انرژ؛ “سوز در انهدام زبال  و توليد انرژی در دنيای زبال هانيروگاهنق  ”؛ گزارشنو هایانرژیروه پژوهشي گ -
 .1383؛ استند ماه پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفت

ر ماه تي؛ پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛ “طراحي انبار زبال  دنيا”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
1384. 
شگاه ؛ پژوهمحيط زيفت؛ پژوهشكده انرژی و “طراحي سيفتم جداسازی فلزات از زبال ”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1384؛ تير ماه نيرو
ر ماه ؛ تيپژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفت؛ پژوهشكده انرژی و “طراحي سيفتم خردكن”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

1384. 
ر ماه ؛ تيپژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛ “طراحي انبار زبال  دنيا”؛ گزارشنو هایانرژیوهشي گروه پژ -

1384. 
؛ شهريور ماه پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفت؛ پژوهشكده انرژی و “(1طراحي كوره )”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

1384. 
؛ شهريور ماه پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفت؛ پژوهشكده انرژی و “(2ره )طراحي كو”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

1384. 
؛ يرون ؛ پژوهشگاهمحيط زيفت؛ پژوهشكده انرژی و “طراحي سيفتم تالي  خاكفتر”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1384شهريور ماه 
 اه؛ پژوهشگمحيط زيفتكده انرژی و ؛ پژوهش“طراحي سيفتم كنترل آلودگي هوا”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1384؛ مهر ماه نيرو
ژی و ؛ پژوهشكده انر“طراحي سيفتم كوران نيروگاه و محاسبات كانال مفير عبور گاز”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1384؛ مهر ماه نيرو ؛ پژوهشگاهمحيط زيفت
؛ خرداد ؛ پژوهشگاه نيرومحيط زيفتشكده انرژی و ؛ پژوه“RDFطراحي خط توليد ”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1385ماه 
رداد ؛ منيرو زيفت؛ پژوهشگاهط ؛ پژوهشكده انرژی و محي“طراحي كوره بفتر شناور”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1385ماه 
؛ “رره بفتر شناوطراحي سيفتم كنترل آلودگي هوا و كوران و تالي  خاكفتر كو”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1385؛ مرداد ماه نيرو زيفت؛ پژوهشگاهط پژوهشكده انرژی و محي
زيفت؛ ط ؛ پژوهشكده انرژی و محي“(1سوز )باار نيروگاه زبال -طراحي مفير آب”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1385؛ شهريور ماه نيرو پژوهشگاه
زيفت؛ ط ؛ پژوهشكده انرژی و محي“(2سوز )باار نيروگاه زبال -طراحي مفير آب”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1385؛ شهريور ماه نيرو پژوهشگاه
زيفت؛ ط ؛ پژوهشكده انرژی و محي“امكانفنجي ساخت داخل و آناليز و اقتتادی”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1385؛ شهريور ماه نيرو پژوهشگاه



زيفت؛ ط ؛ پژوهشكده انرژی و محي“(3سوز )باار نيروگاه زبال -احي مفير آبطر”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .1385؛ آبان ماه نيرو پژوهشگاه

؛ آذر نيرو زيفت؛ پژوهشگاهط ؛ پژوهشكده انرژی و محي“CHP -1طراحي سيفتم ”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .1385ماه 
؛ آذر نيرو زيفت؛ پژوهشگاهط ؛ پژوهشكده انرژی و محي“CHP -2طراحي سيفتم ”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1385ماه 
ت؛ زيفط ؛ پژوهشكده انرژی و محي“خان  آب تغذي  سيكل نيروگاهطراحي تتتي ”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1385؛ آذر ماه نيرو پژوهشگاه
ط و محي ؛ پژوهشكده انرژی“سوزترل نيروگاه زبال های الكترونيكي و كنطراحي سيفتم”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1385؛ دی ماه نيرو زيفت؛ پژوهشگاه
 ؛نيرو زيفت؛ پژوهشگاهط ؛ پژوهشكده انرژی و محي“طراحي با  سازه نيزوگاه”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1386فروردين ماه 
 



 

ران های بادی در اييقات و تفت توربينسنجي فني و اقتتادی احداث مركز تحقامكانعنوان پروژه: -13

 و طراحي اولي  يك مركز تفت مناس 

 

 خالصه پروژه:

ت ها از يكفو و مباحث مربوط ب  امنيستتاده از اين سوختمحيطي مربوط ب  اهای ففيلي و م حظات زيفتكاه  ذخاير سوخت
 تأمين انرژی از سوی ديگر موج  گرديده تا بازار جهاني انرژی ب  سمت استتاده از منابع انرژی پا  هدايت گردد.

ين نگرش، اتجديدپذير بر ساختار انرژی كشور حاكم شده است.  هایانرژیطي ساليان اخير، نگرش مثبتي در زمين  بكارگيری 
باشد. كشور ايران، ب  لحاظ موقعيت جغرافيايي، از پتانفيل بفيار بااليي در زمين  انرژی باد بويژه در با  انرژی باد، مشهودتر مي

سال  20انداز باشد. براسا  سند چشممگاوات مي 30000برخوردار است. برآوردهای اولي  از پتانفيل انرژی بادی در ايران در حدود 
درصد 85مگاوات افزاي  يابد ك  اين توان معادل  1690شده در كشور بايد ب  ، ظرفيت توان بادی نت 1404تا افق كشور 

خواهد بود. توج  ب  اين امر، اهميت انرژی باد در ساختار آينده انرژی  1404تجديدپذير تا سال  هایانرژیشده مجموع توان نت 
 دهد.كشور را نشان مي

های های بادی، انجام پروژهتوان بدان اشاره نمود وجود سابق  طراحي توربينارتباط با انرژی باد در كشور مي مطل  ديگری ك  در

 باشد.های الزم جهت توسع  صنعت انرژی باد در كشور ميمتعدد در زمين  انرژی باد و وجود زيرساخت
عوامل مؤثر در توسع  توان بادی در اين كشورها، وجود دهد ك  يكي از مطالع  كشورهای پيشگام در صنعت انرژی باد نشان مي

باشد. امروزه شرط ورود ب  بازار انرژی بادی برای سازندگان های بادی ميمراكز معتبر جهت انجام تحقيقات و تفت توربين
ت تحقيق و تفص ح است. يكي از مهمترين وظائف يك مركز های بادی، اخذ گواهينام  تائيد ص حيت از مراجع ذیتوربين

های بادی جهت اخذ گواهينام  است. تعدادی از اين مراكز نيز صادركننده های الزم بر روی توربينتوربين بادی، انجام تفت
 است.گواهينام  تائيد ص حيت 

انفنجي امك››ای تحت عنوان منظور كمك ب  توسع  صنعت انرژی باد در كشور، قرارداد انجام پروژهب  مطال  ذكرشده و ب باتوج 
پژوهشگاه  ميان‹‹ های بادی در ايران و طراحي اولي  يك مركز تفت مناس فني و اقتتادی احداث مركز تحقيقات و تفت توربين

گرديد. هدف از اين پروژه، انجام مطالعات كامل درختوص مراكز معتبر تحقيق و تفت نو ايران مبادل  هایانرژینيرو و سازمان 
باشد ك  درنهايت، منجر ب  انجام پروژه طراحي تتتيلي يك حي اولي  يك مركز متناس  با ظرفيت ايران ميتوربين بادی و طرا

 گردد.مركز تحقيق و تفت توربين بادی برای ايران مي

 مهدی رضاييمدير پروژه: نو هایانرژیگروه مجری:
 PNENE04كد پروژه: نو ايران هایانرژیسازمان كارفرما:

 حميدرضا الریهمكاران:



 
بادی  نآوری مطال ، ساختار مراكز معتبر تحقيق و تفت توربياين پروژه در چهار مرحل  انجام گرديد. در مرحل  اول، پس از جمع

طور كامل مورد بررسي قرار گرفت. براسا  نتايج اين های بادی ب و همچنين ساختار مراكز معتبر صدور گواهينام  برای توربين
ب  ساختار انرژی در كشور، ساختار سازماني مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران تعيين گرديد. در با  بررسي و باتوج 

های بادی و اجزاء ماتلف آن مشا  و مورد ارزيابي قرار المللي موجود در زمين  توربينانداردهای بيندوم از اين مرحل ، است
 گرفت.

های بادی مورد ارزيابي كامل قرار گرفت. اسا  كار در در مرحل  دوم و براسا  نتايج مرحل  اول، انواع و اهداف تفت توربين
های بادی انجام شود الزاماتي است ك  بايد برای دريافت گواهينام  تائيد ص حيت های اصلي ك  بايد بر روی توربينانتااب تفت

های اصلي، براسا  استانداردهای مرتبط و گزارشهای موجود در آرشيو مراكز معتبر تفت توربين رعايت گردد. پس از تعيين تفت
با  دوم از اين مرحل ، معيارهای اصلي در انتااب  ها تا حد امكان تعيين گرديد. دربادی، تجهيزات مربوط  و نحوه انجام تفت
های بادی تعيين گرديد. همچنين، ظرفيت كلي مركز متناس  با شرايط ايران، با مكان احداث مركز تحقيق و تفت توربين

 ماتلف و تجهيزات مورد نياز هر با  مشا  شد.
ا  های هريك مشروی انفاني مورد نياز و تات ب  مشا  شدن ظرفيت كلي مركز تفت، ابتدا نيدر مرحل  سوم باتوج 

بندی طراحي و احداث اين مركز تهي  شد. در با  دوم های قبلي، برنام  زمانآمده از با گرديد. سپس، براسا  نتايج بدست
 اندازی مركز انجام شد.ها و درآمدهای احداث و راهاز اين مرحل ، برآورد اقتتادی از هزين 

بندی نتايج كلي  مراحل قبل، ضرورت احداث يك مركز تحقيق و تفت توربين بادی برای ايران از پس از جمعدر مرحل  چهارم، 

 های ماتلف مورد بررسي قرار گرفت.جنب 

 پروژه: آمدهنتايج و اهداف بدستچكيده 

 طراحي اولي  يك مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران -

 های بادیدر زمين  توربين الملليتهي  فهرست استانداردهای بين -

 منظور اخذ گواهينام  تائيد ص حيت و روال انجام آنهای بادی ب های اصلي برای توربينتعيين تفت -

 



 يابي يك مركز تحقيق و تفت توربين بادیتعيين معيارهای اصلي در مكان -

 كشور اندازی مركز تحقيق و تفت توربين بادی درتعيين بهترين مكان جهت احداث و راه -

 برآورد نيروی انفاني مورد نياز مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران -

 بندی طراحي و احداث مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايرانتهي  برنام  زمان -

 های ماتلف مورد نياز برای مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايرانتهي  فهرست تجهيزات و با  -

 مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران برآورد اقتتادی احداث -

 نبيادی در اييراتهي  بانيك اط عاتيي موردنياز جهت انجام پيروژه طيراحي تتتيليي مركيز تحقييق و تفيت توربيين -

 مستندات پروژه:

انرژی و  ده؛ پژوهشك“های بادیپيشنهاد ارتباط ساختاری مركز تحقيق و تفت توربين”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1386؛ خرداد ماه نيرو ؛ پژوهشگاهمحيط زيفت

 اه؛ پژوهشگمحيط زيفتانرژی و  ؛ پژوهشكده“های بادیاستانداردهای تفت توربين”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1386؛ تير ماه نيرو

محيط و  پژوهشكده انرژی؛ “های بادی در جهانبررسي انواع و اهداف تفت توربين”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1386؛ شهريور ماه نيرو ؛ پژوهشگاهزيفت

يط محو  پژوهشكده انرژی؛ “تعيين مكان احداث مركز تحقيق توربين بادی در ايران”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1386؛ بهمن ماه ؛ پژوهشگاه نيروزيفت

؛ “بندی طراحي و احداث مركز تحقيقات و تفت توربين بادیو زمانبرآورد نيروی انفاني ”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1386؛ بهمن ماه نيرو ؛ پژوهشگاهمحيط زيفتپژوهشكده انرژی و 

 انرژی و ؛ پژوهشكده“های مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايرانبرآورد هزين ”؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1386اه ؛ استند منيرو ؛ پژوهشگاهمحيط زيفت

؛ محيط زيفتانرژی و  ؛ پژوهشكده“مركز تحقيق و تفت توربين بادی در ايران”پاياني  ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -

 .1386؛ استند ماه نيرو پژوهشگاه



 : 1387كارنامه پژوهشي 
 

تن 5طراحي و ساخت سيفتم تهوي  مطبوع دسيكنيت جاميد خورشييدی با ظرفيت عنوان پروژه: -14

 تبريد

 

 خالصه پروژه:
های تهوي  مطبوع و سرماي  متداول مانند كولرهای گازی، توان و انرژی الكتريكي بفيار بااليي را صرف غلب  بر بار سيفتم

ها، نمايند. در اين سيفتمسرمايشي نهان يا همان رطوبت موجود در هوا، بويژه در مناطق دارای آب و هوای گرم و مرطوب مي
های سرماي  دسيكنت، شود. در سيفتمدر نتيج  ميعان رطوبت موجود در هوا انجام ميكاه  رطوبت هوا با سرد كردن آن و 

شده، با روشهای ماتلف و با شود و سپس هوای خشكرطوبت هوا با استتاده از مواد جاذب رطوبت )مواد دسيكنت( گرفت  مي
جامد باشد، با جذب آب بتدريج اشباع شده و تواند مايع و يا گردد. ماده جاذب رطوبت ك  ميميانرژی الكتريكي كمتری خنك

 گردد.سپس با حرارت دادن، برای استتاده مجدد بازيافت مي
توسط  1384در سال « تن تبريد5طراحي و ساخت سيفتم تهوي  مطبوع دسيكنت جامد خورشيدی با ظرفيت »پروژه تحقيقاتي 

رديد. پس از طي مراحل طراحي و ساخت، اين دستگاه برای انجام نو ايران آغاز گ هایانرژیپژوهشگاه نيرو و با مشاركت سازمان 
 آزمايشهای عملكرد، جهت تهوي  يك سالن كنترانس در سازمان آب و برق كي  نت  گرديد.

امد بررسي های دسيكنت مايع و جهای جذبي و سيفتمهای تهوي  مطبوع خورشيدی مانند سيفتمدر اين پروژه ابتدا كلي  سيفتم
گر مقايف  شده است. سپس يك سيفتم تهوي  مطبوع دسيكنت جامد بهمراه اجزاء آن طراحي شده است. پس از آن، و با يكدي

اند. درنهايت با انجام و سپس در منطق  دارای آب و هوای گرم و مرطوب شده ها ساخت  شدهاجزاء دستگاه براسا  اين طراحي
  شده نشان داده است كو رطوبت بررسي شده است. آزمايشهای انجام های ماتلف عملكرد دستگاه در شرايط ماتلف دماتفت

نمايد. از درصد انرژی الكتريكي كمتری در مقايف  با سيفتم تبريد تراكمي مترف مي30در شرايط مشاب ، اين سيفتم بي  از 
تم برای د. بدين ترتي  اين سيفگردصورت صد درصد از هوای تازه تأمين ميمزايای ديگر اين سيفتم آن است ك  هوای تهوي  ب 

يار ها بفهای رنگ و سردخان های اجتماعات و برخي صنايع همچون داروسازی، اتاقها و سالناستتاده در مواردی مانند بيمارستان
 .استمناس  

 پژمان صالح ايزدخواستمدير پروژه:     نو هایانرژیگروه مجری:
 PNENE02كد پروژه:     نو ايران هایانرژیسازمان -پژوهشگاه نيروكارفرما:

پرست كاشاني، مهدی رضائي، مهدی ضيغمي، رضاباهوش حميدرضا الری، شهريار بزرگمهری، آرش حقهمكاران:
 كازروني، رامين مهرابيان



 چكيده نتايج:

 ايجاد دان  فني طراحي و ساخت يك سيفتم تهوي  مطبوع با مترف انرژی الكتريكي پايين -

ترف انرژی الكتريكي ب كاه   - فتم30ميزان بي  از م سي ف  با  صد در مقاي سرماي  متداول بويژه برای مناطق در های 
 دارای آب و هوای گرم و مرطوب

 ها و برخي صنايع(های اجتماعات، بيمارستاناستتاده از هوای صد درصد تازه برای تهوي  ساختمان )مناس  برای سالن -

 صورت خودكار و دستي(ف براسا  شرايط دما و رطوبت هوای داخل و خارج )ب های كاری ماتلانتااب حالت -

 های ماتلف دستگاه ميزان تاب  و تيوان متيرفيسيازی اط عات دميا، رطوبيت و دِبي هوا در با ثبيت و ذخيره -

 مستندات پروژه:

شي  - فتم» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوه سي سي فني انواع  شكده انرژی؛«سيكنتهای تهوي  مطبوع دبرر حيط مو  پژوه
 .نيرو ؛ پژوهشگاهزيفت

 .نيرو ؛ پژوهشگاهمحيط زيفتانرژی و  ؛پژوهشكده«طراحي سيفتم و اجزاء آن» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«اندازی آنساخت مجموع  و راه» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«اندازینت  و راه» ؛ گزارشنو هایانرژیروه پژوهشي گ -
؛ ط زيفتمحيو  پژوهشكده انرژی؛«ارزيابي اقتتادی، آزماي  و تعيين كارآيي سيفتم» ؛ گزارشنو هایانرژیروه پژوهشي گ -

 .پژوهشگاه نيرو
يدی با ظرفيت ط»پاياني  ؛ گزارشنو هایانرژیروه پژوهشي گ - يد خورشي يت جام راحي و ساخت سيفتم تهوي  مطبوع دسيكن
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی ؛«تن تبريد5
 

 



 

 از در محل جديد دفن زبال يبرداری بيوگمطالعات و طراحي سيفتم مديريت و بهرهعنوان پروژه: -15

 مشهد شهر

 

 خالصه پروژه:

های خانگي و شهری پس از دفن شدن در زيرا مواد آلي ففادپذير موجود در زبال  ،های شهری با توليد گاز همراه استدفن زبال 
يد ي منجر ب  تولئپذير در گام نهاشوند. تجزي  مواد آلي تجزي های گوناگون تجزي  ميقرار گرفت  و توسط باكتری هوازیشرايط بي
ليل شود. اين گاز بداكفيدكربن، هيدروژن و سولتيدهيدروژن است و بيوگاز خوانده ميای از متان، دیگردد ك  آميات گازی مي

روشهای  از اين رو از ديرباز .بشدت مورد مراقبت قرار گيردمهار گشت  و اليندگي محيط، بايد ای و آپديد آوردن اثرات شديد گلاان 
ر توليد گاز و توليد شيراب  در ارتباط تنگاتنگ با هم بوده و بآنجا ك  ماتلف برای مديريت و كنترل اين گازها ارائ  شده است. از 

ماهنگ بررسي خواهد شد. ای هن گو و شيراب  در محل جديد دفن زبال  بدر اين طرحموضوع مديريت بيوگاز  ،يكديگر اثر گذارند
شود و ضمن كاه  حجم كار گرفت  مي های نوين مهندسي جهان بامروزه فن بازگردش شيراب  روشي است ك  در اغل  دفنگاه

شود خوانده مي كتورااصط حدفنگاه بيوردر افزايد. اين نوع دفنگاه مازاد، بفرعت تجزي  مواد آلي در دفنگاه و توليد گاز ميب  شيرا
 كتور ايران طراحي گردد.اعنوان نافتين دفنگاه بزرگ بيور درنظر است ك  دفنگاه جديد زبال  شهر مشهد ب اين پروژهو در 

ح های شهر مشهد را آغاز نمود. هدايت و نظارت اين طريابي محل جديد دفن زبال طرح مكان 1379شهرداری مشهد از سال 
فتم مطالعات و طراحي سي»ای با عنوان و قرارداد انجام پروژه بوسيل  سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداری مشهد انجام پذيرفت

مبادل   1385ميان پژوهشگاه نيرو و شهرداری مشهد در سال « مشهدشهر برداری بيوگاز در محل جديد دفن زبال  مديريت و بهره
، انجام مطالعات كاملي در مورد تركي  و ميزان زبال  توليدی در شهر مشهد ك  در دفنگاه ميامي دفن گرديد. هدف از اين پروژه

آوری مؤثر گازهای توليد شده در طول عمر دفنگاه ها جهت برقراری امكان جمعخواهد شد و ساختار مناس  محل دفن زبال 
و مديريت شيراب  توليدی در اثر تامير مواد ففادپذير، ميزان گاز قابل  باشد. در اين پروژه با ارائ  راهكارهای ماتلف دفن زبال مي

های فني و اقتتادی در مورد روشهای بازيافت انرژی گازهای استاراج از دفنگاه مورد محاسب  قرار گرفت  و با ارائ  تحليل
شده از زاندن گاز برای تباير شيراب  توليدای( و يا سوشده در يك توليدكننده توان و حرارت )جهت توليد گرماي  منطق استاراج

 ترين راهكار استتاده از انرژی گاز توليدشده مورد بررسي قرار گرفت  است.دفنگاه و تبديل آن ب  پفماند جامد مناس 

 درضا الریحميمدير پروژه:  نو هایانرژیگروه مجری:
 CNESM02كد پروژه:  شهرداری مشهدكارفرما:

 ، آرمان رئوفي، مهدی ضيغميزادهمهدی جليلي قاضيمهرداد عدل، همكاران:



زات يآوری گاز از دفنگاه ارائ  شده است. مواردی همچون مشاتات و تجهكشي و جمعمرحل  نهائي روش طراحي فني سيفتم لول 
های مضر، سيفتم جبران افت فشار و تجهيزات توليد توان آوری و انتقال، سيفتم پاالي  با چاههای استاراج، سيفتم جمع

 انجام رسيده و نتايج طراحي واحد توليد توان و تجهيزات جانبي آن ارائ  گرديده است.شده در اين با  از پروژه ب از گاز استاراج

 چكيده نتايج:

 هآوری گازهای توليدشدشي مناس  جهت انباشت زبال  در دفنگاه زبال  شهر مشهد با درنظر گرفتن امكان جمعتعيين رو -
 محاسب  ميزان بيوگاز قابل استاراج از دفنگاه در طول عمر آن -

 شده از محل دفنگاهترين گزين  مترف بيوگاز استاراجتعيين مناس  -

 شده جهت استتادهشده از دفنگاه ب  محل درنظر گرفت استاراج آوری و انتقال گازطراحي سيفتم مديريت، جمع -

 عنوان يك نيروگاه بيوگاز سوزطراحي واحد توليد توان و تجهيزات جانبي آن ب  -

 مستندات پروژه:

 پژوهشكده انرژی؛ «های موجودبررسي شرايط دفنگاه جديد زبال  و مروری بر نقش » ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ ط زيفتمحيو 

فتم جمعط» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  - سي و  پژوهشكده انرژی؛ «ريزی برای دفن زبال آوری گاز و برنام راحي 

 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفت

 و پژوهشييكده انرژی؛ «اسييتتاده از گاز دفنگاه یراهكارها یاقتتيياد-يفن يارزياب» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشييي  -

 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفت

پژوهشيكده ؛ «برداری از گاز برای راهكار برگزيدهطراحي سييفيتم مديريت و بهره» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشيي  -

 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  انرژی

شي  - فتم مديريت و بهره» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوه سي ص  گزارش مطالعات و طراحي  يوگاز در محل برداری بخ 

 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«جديد دفن زبال  مشهد

 

 



 

 سنجي انرژی باد و ارزيابي اقتتادی در يك منطق  از كشور پاكفتانخدمات پتانفيل: پروژه عنوان -16

 

 

 خالصه پروژه:
قتتادی جهت احداث نيروگاه بادی در منطق  جيمپير واقع سنجي انرژی باد و ارزيابي اولي  ادر اين پروژه، انجام مطالعات پتانفيل

متر، جهت  30و  10در نوری آباد ايالت سند كشور پاكفتان انجام شد. الزم ب  ذكر است ك  اط عات سرعت باد در دو ارتتاع 
( و در هر يك 2007تا  2002سال  )از  5وزش باد و دمای هوا توسط دكل بادسنجي مفتقر در منطق  ياد شده در دوره زماني 

گيری و ثبت شده بود و جهت انجام تحليلهای بادسنجي در اختيار پژوهشگاه نيرو قرار گرفت. در اين راستا تحليل دقيق  اندازه
نای سنجي اين پروژه بر مباط عات انرژی باد در سايت جيمپير ب  صورت ماهيان ، ش  ماه  و ساليان  انجام شد. تحليلهای باد

 سنجيصورت پذيرفت. ع وه بر تحليلهای پتانفيل  Visual Wida®افزار سنجي انرژی باد و با نرماندارد پتانفيلروشهای است
مگاواتي در منطق  ياد شده بر اسا  چندين  50انرژی باد در منطق  بادخيز جيمپير، آناليز  اقتتادی مقدماتي احداث نيروگاه بادی 

 سناريوی ماتلف انجام شد.

 

 
 

 نتايج:چكيده 
 های وزش باد در منطق  نوری آباد )جيمپير( كشور پاكفتانتحليل ماهيان  داده -

 تحليل ش  ماه  و ساليان  اط عات وزش باد در منطق  نوری آباد )جيمپير( كشور پاكفتان -

 منطق  بادخيز جيمپير كشور پاكفتاناحداث نيروگاه بادی در  مقدماتياقتتادی تحليل  -

 
 

 

    CNESA01 



 مستندات پروژه : 
يط ؛ پژوهشكده انرژی و مح«بررسي مقدماتي رژيم باد منطق  جيمپير كشور پاكفتان » نو؛ گزارش هایانرژیگروه پژوهشي  -

 زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.
- Renewable Energies Department; Report Entitled "Preliminary Study of Wind 

Potential in Jhimpir Site"; Energy & Environment Research Center; NRI.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : 1388كارنامه پژوهشي 
 

 انجام مطالعات مقدماتي و طراحي متهومي توربين بادی مگاواتي مليعنوان پروژه: -17

 

 خالصه پروژه:

بومي فناوری   مين انرژی و توسعأعنوان يكي از منابع ت های بادی بفناوری توربينه براسا  اهداف وزارت نيرو در ورود ب  حوز
سازمان و ب  كارفرمايي  1387بادی مگاواتي ملي در سال  ملي طراحي و ساخت توربينه های بادی، فاز نافت پروژتوربين
 .، آغاز گرديدنو كشور هایانرژی

های بادی مگاواتي تجاری سراسر جهان گردآوری و مطالع  گرديده است. سپس با تدوين در اين فاز از پروژه، اط عات توربين
ت با داشتن گيربكس تعيين گرديد. بدين منظور اط عاتي مگاوا2يك متدولوژی، سايز و مكانيزم مناس  برای توربين بادی ملي 

يرساختي، زيط اقليمياد كشور، شراييرژی بيل انيهای صنعت داخلي، پتانفيروند توسع ، بازار داخلي و خارجي، توانمندیمانند 
 گرديد. آوری و بررسيبرق كشور جمع  های حمل و نقل و شبك

های برتر و نيز ك   های باد كل كشور بود ك  منجر ب  تعيين محل سايتراسا  دادهمطالعات ديگر تعيين ك   توربين ملي ب
 هر سايت گرديد.

 .است فناوریگرفت  مربوط ب  روش انتقال و مديريت ديگر مطالع  صورت
ود برای برخي اجزاء محد  های اوليطراحي متهومي، يك مدل اولي  از توربين و مشاتات تقريبي آن تهي  گرديد. مدل  در مرحل

گذاری نتايج فاز منظور صح  ع وه ب كار گرفت  شد. ب های ژرفتر بقطعات اصلي چون هاب، پره، محور اصلي و برج برای تحليل
 مشاور فنيعنوان ب يك شركت  نهايتدرپروژه، چندين مشاور خارجي مورد ارزيابي قرار گرفت  و   جاری و تعامل پويا در ادام

 انتااب گرديد.
ازندگان تعيين ست سفهرنگری توليد انبوه از طريق ارزيابي فني و مالي، منظور تعيين شركت سازنده توربين با آينده همچنين ب
 گرديد.
 مگاوات در كشور خواهد بود.2توربين بادی   بعدی در اين راستا، طراحي تتتيلي و ساخت نمونه پروژ

 

 

 

 

 عبا  بحری مدير پروژه: نو هایانرژی گروه مجری:
 CNENE06كد پروژه: نو ايران هایانرژیسازمان  كارفرما:

 ی راستي، رضا س مي، سيدابوالتضل موسوی، عليرضا كهربائيان، متطتي ارغوانعبا  الهي، مهد همكاران:



 

 

 

 

 

 چكيده نتايج:

 .اوات تعيين گرديدمگ2سايز توربين ملي  -
باشييد. )درصييورت تغييرشييرايط در آينده، گزين  برتر بدون دار ميسيياختار توربين براسييا  مطالعات حاضيير از نوع گيربكس -

 گيربكس خواهد گرديد.(

 است. های دارای فناوری، همكاری تكنولوژيك با شركتفناوریروش انتقال  -

 مستندات پروژه:

؛ محيط زيفييتو  پژوهشييكده انرژی؛«ريزی و سييازماندهي پروژهفاز صييتر، برنام » ش؛ گزارنو هایانرژیگروه پژوهشييي  -
 .پژوهشگاه نيرو

؛ فتمحيط زيو  پژوهشكده انرژی؛«صنعت باد كشور  شناسايي مراكز فعال در زمين» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو

سي انواع توربين» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  - ست برر شاتات كليهای بادی مگاواتي و د پژوهشكده ؛«بندی م
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  انرژی

ع» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشيييي  - قال   مطال ناوریمديريت انت قال  ف مدل انت تدوين  ناوریو  ب   ف بادی  توربين 
 .يرون ؛ پژوهشگاهمحيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«كشور

شي گ - شاوران خارجي و ارائ» ؛ گزارشنو یهاانرژیروه پژوه سي و ارزيابي م س گزين   برر شكده انرژی؛«های منا  و پژوه
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفت

محيط  و پژوهشييكده انرژی؛«ارزيابي و تعيين سييايز بهين  برای توربين بادی ملي» ؛ گزارشنو هایانرژیروه پژوهشييي گ -
 .پژوهشگاه نيرو؛ زيفت

و  یپژوهشييكده انرژ؛«مگاواتيبررسييي وجوه گوناگون توليد صيينعتي توربين بادی » ؛ گزارشنو یهاانرژیروه پژوهشييي گ -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفت

پژوهشكده ؛«وجود يا حذف گيربكس نظرتعيين ساختار كلي توربين بادی ملي بويژه از» ؛ گزارشنو هایانرژیروه پژوهشي گ -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  انرژی

اه پژوهشييگ؛ محيط زيفييتو  پژوهشييكده انرژی ؛«تعيين ك   توربين بادی ملي» ؛ گزارشنو هایانرژیژوهشييي روه پگ -
 .نيرو

شي گ - صلي توربين در قال  طراحي متهومي» ؛ گزارشنو هایانرژیروه پژوه تات فني اجزاء ا شا شك؛«تعيين م ه دپژوه
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  انرژی

شي گ - ش؛«مطالعات مقدماتي و طراحي متهومي توربين بادی مگاواتي ملي»پاياني  ؛ گزارشنو هایانرژیروه پژوه كده پژوه
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  انرژی



های خورشيدی و بررسي امكان استتاده از آن در كنهای آب شيرينشناخت فناوری عنوان پروژه: -18

 مناطق ماتلف ايران

 

 خالصه پروژه:

تواند برای خروج از اين وضعيت هايي ك  ميكشور ايران در شرايط فعلي ب  لحاظ آب در وضعيت بحران قرار دارد. يكي از روش
صورت حرارت و الكتريفيت  استتاده كن خورشيدی است ك  از انرژی خورشيد ب های آب شيرينممناس  باشد، استتاده از سيفت

ن بررسي توليد آب شيريهای فناوریهای مربوط ب  آب آشاميدني بررسي و سپس در مرحل  اول، ابتدا استانداربنابراين دكنند. مي
ها جهت توليد آب شيرين در كشور ترين سيفتماس عنوان منب  PV-ROخورشيدی و  MEHهای ترتي  سيفتمشد. بدين

 تعيين گرديد.

انجام پذيرفت تا نقاط مفتعد تعيين گردند. سپس  NRIدی با استتاده از مدل يسنجي خورشي  دوم پروژه ابتدا پتانفيليدر مرحل
دند. ين آب آشاميدني با تانكر مشا  گرمأترين روستاها برای ترهزين مطالعات ميداني اطراف زاهدان و چابهار صورت پذيرفت تا پُ

مين آب أترين روستاها برای ترهزين آب  در زابل بودند. در منطق  چابهار پُآباد سمفور در ايرانشهر و ستيداين روستاها عبا 
 ترتي  روستای گواتر باال، پفابندر، تيس و بريس بودند.آشاميدني با تانكر ب 
مشتمل MEHفناوریهای خورشيدی در داخل كشور بررسي شد. اجزاء مهم كنخت آب شيرينسنجي سادر ادام  پروژه، امكان

های مفي ويلكن، كپروپيلن جهت استتاده در اپراتور دستگاه آب شيرينهای ضدرسوب پليخورشيدی، پكينگهای كنندهجمعبر 
 PV-ROفناوریاستتاده هفتند. اجزاء مهم های ضدخوردگي و ماازن ذخيره آب در داخل كشور قابل تهي  و كندانفور، پمپ
های اسمز معكو  و تجهيزات مربوط ب  آنها است ك  همگي آنها در داخل كشور قابل ءهای فتوولتائيك و غشابر پانلنيز مشتمل

 باشند.تهي  و ساخت مي

 پژمان صالح ايزدخواست ه:مدير پروژ نو هایانرژی گروه مجری:
 CNENE07كد پروژه: نو ايران هایانرژیسازمان : كارفرما

 سيدمجتبي الجوردی همكاران:

 



 است. ی در آينده، ارائ  شدهكن خورشيدهای آب شيرينگذاری پيشنهادی در جهت توسع  سيفتمدر اين مرحل  همچنين سياست
انجام شده سپس قيمت توليد آب شيرين توسط  PV-ROكن در فاز سوم پروژه، ابتدا تحليل اقتتادی سيفتم آب شيرين

 برآورد گرديد. MAGEو  TinNoxساخت شركت  MEHدستگاههای 
 ( آورده شده است.1ها در جدول )نتايج اين تحليل

 و برآورد قيمت PV-ROكن آب شيرين(: تحليل اقتصادی سيستم 1جدول )

 فناوری

MEH  شركتTiNox  و

MAGE آلمان 

RO  بدون استفاده از

 افزارنرم
PV-RO افزار با استفاده از نرم

HybridRO 

 سيستم

(1000 
 ليتر/روز(

 سيستم

(5000 
 ليتر/روز(

 سيستم

(10000 
 ليتر/روز(

PV 
برق 

 شبكه

برق 

 وارداتي

آباد سمسور عباس

 با منبع چاه

گواتر چابهار با 

 منبع دريا

قيمت آب با درنظر 

گرفتن هزينه چاه و 

 ساختمان

 )ريال/ليتر(

5/571 9/284 5/237 2/174 65/54 6/125 93 97 

قيمت آب بدون درنظر 

گرفتن هزينه چاه و 

 ساختمان

 )ريال/ليتر(

420 5/254 3/222 4/141 92/21 55/92 47 77 

 

 چكيده نتايج:

 مربوط ب  كيتيت و ميزان مترف آب آشاميدنيهای دشناخت استاندار -

رين در های نوين توليد آب شيا استتاده از انرژی خورشيد و همچنين سيفتمويژه بهای توليد آب شيرين بآوریشناخت فن -
 جهان

 NRIكن خورشيدی با استتاده از مدل سنجي مناطق منتا  جهت نت  دستگاه آب شيرينپتانفيل -

 كن خورشيدیجهت تعيين نقاط مفتعد جهت نت  دستگاه آب شيرينانجام مطالعات ميداني  -

 MEHو  PV-ROكن خورشيدی ای آب شيرينهبررسي ساخت داخل كشور دستگاه -

 



 و مقايف  آن با هزين  آب توليد در مناطق مفتعد MEHو  PV-ROتعيين قيمت آب شيرين خورشيدی  -

 مستندات پروژه:

محيط و  پژوهشييكده انرژی؛ «های خورشيييدیكنسييي فني انواع آب شيييرينبرر» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشييي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ زيفت

كن برای بررسي پتانفيل مناطق منتا  كشور و انتااب سيفتم مناس  آب شيرين» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛ «آنها

 ه انرژیپژوهشكد؛ «كن خورشيدی انتاابيشيرينهای آبارزيابي اقتتادی سيفتم» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو 



 برداری در سايتكيلوواتي جهت بهره25افزاری توربين بادی اص ح ساتعنوان پروژه: -19

 

 خالصه پروژه:

رو بود، الزم بود  ای مشك ت عملكردی روبشده در پروژه قبلي گروه، با پارهاتي طراحي و ساخت وكيلو25ازآنجاك  توربين بادی 
انطباق بهتری يابد. همچنين جهت مطالعات  اص حاتي در برخي سازوكارهای آن ايجاد گردد تا با شرايط محيطي محل نت 

د. شوعنوان يك قابليت جديد ب  سيفتم كنترل افزوده  رفتاری توربين در شرايط گوناگون، الزم ديده شد سيفتم ثبات داده ب
ای تحت گيربكس از ديگر تغييرات ساختاری توربين بود ك  مد نظر قرار گرفت. مجموع  اص حات يادشده در پروژهتات كاه  تل

 .  شدنظر گرفترافزاری توربين دعنوان اص ح سات
 در اين پروژه عبارتند از:شده انجامهای اهم فعاليت

 شده ب  همين منظورها با كمك دستگاه طراحي و ساخت باالنس استاتيكي روتور از طريق باالنس پره -
 اشي از وزن استاتيكي روتورهای شتت اصلي با استتاده از معادالت خيز نمحوری كوپلينگاص ح هم -

 مطالعة جامع عملكرد توربين و توليد گشتاور و توان در شرايط ماتلف دور روتور، سرعت باد و زوايای متغير نت  پره -

گ، فينيشينگ، كاه  نمقدار اولي  شامل باالنفيدرصد 20گيربكس با انجام اقدامات اص حي متعدد تا تات كاه  تل -
 ها، كاه  وزن و پهنای دنده و ...ياتاقانويفكوز، تغيير در  تاتتل

 ص ح سيفتم ترمز و پوست  ناسلا -

 اندازی الكتريكي در بادهای م يمترانداز نرم جهت راهراهفزودن اندازی با ااص ح سيفتم راه -

 اص ح سيفتم كنترل توربين براسا  تغييرات جديد در ساختار -

 هاسازی و مانيتورينگ دادهافزودن قابليت ذخيره -

 (WeNRI25)كيلوواتي ساخت پژوهشگاه نيرو 25توربين بادی 

 

 عبا  بحری مدير پروژه: نو هایانرژی گروه مجری:
  PNEPN06كد پروژه: يروپژوهشگاه ن كارفرما:

 وحيد محفني، حميدرضا خالتي همكاران:

 



 چكيده نتايج:

 آميز از توربين در شرايط باد ضعيف مطابق طراحي اولي برداری موفقيتبهره -

 های ماتلف باد براسا  منحني توان تئوريكتوليد توان در سرعت -

 های عملكردی توربينامكان ثبت و مانيتورينگ داده -

 های كوچك جهت رسيدن ب  بهترين عملكرد  بومي ساخت گيربكس توربينتعيين روي -

 ای جهت افزاي  عمرهای دورهن برنام  نگهداری و سرويسيتدو -

 مستندات پروژه:

محيط و  پژوهشكده انرژی؛ «های سيفتمهای اولي  جهت شناسايي مشات تفت» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ زيفت

؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛ «مكانيكي قدرت توربين بادی  اص ح سامان» ؛ گزارشنو هایانرژیه پژوهشي گرو -
 .پژوهشگاه نيرو

 .وپژوهشگاه نير؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛ «اص ح سيفتم الكتريكي» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛ «برداری، تفت و بهرهاندازیهرا» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -



 هایانرژیی هانيروگاهتجديدپذير كشور جهت احداث  هایانرژیتدوين اطلس  عنوان پروژه: -20

 تجديدپذير

 

 خالصه پروژه:

تجديدپذير  هایانرژیمناطق مفتعد بكارگيری  ييمنظور شناسا. ب استكشور ايران از منابع انرژی تجديدپذير سرشاری برخوردار 
تجديدپذير امری  هایانرژیوين اطلس جامع تجديدپذير، تد هایانرژیی توليد برق از هانيروگاهدر كشور و با هدف احداث 

توده و های پتانفيل باد، زيفترسد. هدف اصلي اين پروژه، تهي  اطلس انرژی خورشيدی و تلتيق آن با نقش نظر ميضروری ب 
 ي ايران بود.يگرمازمين
ايفتگاه 22ط عات تاب  خورشيد در پروژه، پس از دريافت اط عات هواشناسي مرتبط از سازمان هواشناسي و براسا  ا آغازدر 

جهت محاسب  ميزان تاب  خورشيد برای ايران توسع  داده شد. در  NRI1سينوپتيك كشور، يك مدل بهين  تحت عنوان مدل 
با هدف انجام محاسبات انرژی 2(ISRC)سنجي انرژی خورشيدی ايرانافزار پتانفيلسازی محاسبات، نرممنظور سادهادام ، ب 

ي ايران، ب  دو زبان فارسي و انگليفي تدوين يهای پيشرفت  در محدوده جغرافياتاب  خورشيد بر سطح زمين و همچنين تحليل
های توليد انرژی خورشيدی )شامل افزار قادر است تا انرژی خورشيدی دريافتي و توليدی برای انواع ماتلف سيفتمشد. اين نرم

مركزی( در محدوده مرزهای ايران  كنندهای و دريافتهای سهموی خطي و نقط لتائيك، آبگرمكن خورشيدی، متمركزكنندهفتوو
بر محاسبات انرژی خورشيد، اط عات تكميلي مربوط ب  آب و هوا و مشاتات جغرافيايي ايران را محاسب  نمايد. اين برنام  ع وه

دهد. قدم بعدی، تحليل اط عات تاب  خورشيد و پارامترهای مهم آب و هوايي ايران بود ائ  ميهای جانبي ارصورت داده را نيز ب
نقط  در سراسر ايران 300های انرژی تاب  خورشيد و پارامترهای هواشناسي برای حدود ك  با هدف تهي  بانك اط عاتي داده

طور ماهيان ، فتلي و ساليان  انجام شد. در مرحل  مكي( ب نقط  ك80ايفتگاه سينوپتيك سازمان هواشناسي كشور و بي  از 217)
نقش  در 595شده در با  قبل، تهي  گرديد. درمجموع، های اط عاتي اشارهبعدی، اطلس انرژی خورشيدی ايران براسا  بانك

 شامل پارامترهای زير تهي  شد: ArcGISافزار محيط نرم
 نقش (102پتانفيل انرژی تاب  خورشيد بر سطح زمين) -1
 نقش (374های خورشيدی )انرژی دريافتي و توليدی سيفتم -2
 نقش (119ارامترهای هواشناسي )پ -3
 پارامترهای توپوگرافي -4

بر طراحي مدل مالي ي مشتمليگرماتوده و زمينخورشيدی، بادی، زيفت هایانرژیهای اقتتادی بكارگيری در ادام ، شاخ 
فتسازی منابع عمده زيو آناليز حفاسيت مربوط ، بررسي گرديد. همچنين توسط مدلتجديدپذير  هایانرژیی هانيروگاهاحداث 

تجديدپذير و اطلس  هایانرژیهای د. تلتيق اطلسشتهي   ArcGISافزار توده ايران در محيط نرمتوده در كشور، اطلس زيفت
. در ادام  پروژه، پس از تعيين س  آيدشمار مي باز ديگر اقدامات اين مرحل  از پروژه GISی كشور در محيط هانيروگاهآلودگي 

اقتتادی -سنجي فنيتوده، مطالعات امكانخورشيد، باد و زيفت هایانرژیمنطق  مناس  احداث نيروگاه برای هريك از منابع 
از زائدات جامد  سوز با استتادهتوده )بيوگاز و زبال ی خورشيدی )سهموی خطي و فتوولتائيك(، بادی و زيفتهانيروگاهاحداث 
 ی هاضم با استتاده از پفاب صنعتي و شهری( در نواحي منتا  ايران انجام شد.هانيروگاهشهری و 

                                                 
1 Niroo Research Institute 
2Iran Solar Radiation Calculator 

 پرست كاشانيآرش حق مدير پروژه: نو هایانرژی گروه مجری:
 PNEPN07كد پروژه: پژوهشگاه نيرو كارفرما:

 حميدرضا الری، پژمان صالح ايزدخواست، امير اكبری همكاران:



 چكيده نتايج:

 خورشيد ايران تدوين مدل بهين  انرژی تاب  -

 افزار محاس  انرژی خورشيدی ايرانتهي  نرم -

 نقط  كشور300ي برای يهواهای اط عاتي انرژی خورشيدی و پارامترهای آب و تهي  بانك -

 ي ايرانيمترهای آب و هوااانرژی خورشيدی و پار GISتهي  اطلس  -

 تجديدپذير در كشور هایانرژیی هانيروگاههای مالي احداث تدوين مدل -

 توده ايرانتهي  اطلس منابع انرژی زيفت -

 ی ايرانهانيروگاهودگي ي بااطلس آليگرماتوده و زمينخورشيدی،بادی،زيفت هایانرژیهایتلتيق نقش  -

 GISافزار ی خورشيدی سهموی خطي و فتوولتائيك با بكارگيری نرمهانيروگاهيابي مناطق مفتعد جهت احداث مكان -

 ی بادی با لحاظ نمودن الگوی تنوع توپوگرافيهانيروگاهتعيين س  منطق  بادخيز در كشور جهت احداث  -

 ی خورشيدی سهموی خطي و فتوولتائيك در مناطق منتا  كشورهاوگاهنيراقتتادی احداث -سنجي فنيمطالعات امكان -

 ی بادی در س  منطق  منتا  كشورهانيروگاهاقتتادی احداث -سنجي فنيمطالعات امكان -

 سوز و هاضم( در مناطق منتا  كشورتوده )بيوگاز، زبال ی زيفتهانيروگاهاقتتادی احداث -سنجي فنيمطالعات امكان -

 :مستندات پروژه

سنجي انرژی دريافت اط عات تاب  و انتااب روش مناس  پتانفيل» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«خورشيدی

يط محو  پژوهشكده انرژی ؛«نسنجي انرژی خورشيدی ايراافزار پتانفيلتهي  نرم» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ زيفت

ژوهشگاه پ؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«تحليل اط عات تاب  خورشيد در كشور» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .نيرو

و  پژوهشكده انرژی؛«تهي  اطلس انرژی خورشيد و پارامترهای آب و هوايي ايران» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفت

های تجديدپذير بهمراه تلتيق نقش  هایانرژیهای اقتتادی بكارگيری بررسي شاخ » ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«ی كشورهانيروگاهتجديدپذير ايران و اطلس آلودگي  هایانرژی

 



ی خورشيدی سهموی خطي در مناطق منتا  هانيروگاهاحداث سنجي فني امكان» ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی ؛«ايران

ی خورشيدی فتولتائيك در مناطق منتا  هانيروگاهسنجي فني احداث امكان»؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«ايران

 پژوهشكده انرژی؛«ی بادی در مناطق منتا  ايرانهانيروگاهسنجي فني احداث امكان»؛ گزارشنو هایانرژیژوهشي گروه پ -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو 

سوز با استتاده از زائدات جامد شهری سنجي فني احداث نيروگاه بيوگاز و زبال امكان»؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«شوردر مناطق منتا  ك

سنجي فني احداث نيروگاه هاضم با استتاده از پفاب صنعتي و شهری در مناطق امكان»؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«منتا  كشور

كده پژوهش؛«ی تجديدپذير در مناطق منتا  ايرانهانيروگاهاحداث تحليل اقتتادی »؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  انرژی

 هایانرژیی هانيروگاهتجديدپذير كشور جهت احداث  هایانرژیتدوين اطلس »پاياني  ؛ گزارشنو هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .پژوهشگاه نيرو؛ محيط زيفتو  پژوهشكده انرژی؛«تجديدپذير

 
 



 

 : 1389كارنامه پژوهشي 

 ای نوين تامين انرژی فضاپيماها در كشورسازی روش امكان سنجي پياده عنوان پروژه: -21

 سيد مجتبي الجوردی مدير پروژه:      نو هایانرژی گروه مجری:
 CNESI01كد پروژه:  گروه صنايع فضايي صا ايرانكارفرما:

 همكاران:

 خالصه پروژه:

های زيادی برای گفترش تكنولوژی فضايي انجام داده است ك  از مهمترين دستاوردهای آن ير ت شاخ كشور ايران طي ده 
كشور دارای تكنولوژی پرتاب ماهواره ب  مدار زمين اشاره نمود. در اين راستا پروژه حاضر توسط  9توان ب  قرار گرفتن در ميان مي

ای ماتلف تامين توان سيفتمهای فضايي مورد بررسي و ارزيابي قرار همحققان پژوهشگاه نيرو ب  انجام رسيد ك  در آن روش
 گرفت  است. 
 گريكدي با روش دو اين معاي  و فوايد،كاربردهارسي شده بر ديناميك و استاتيك گاهددي دو از توان هایسيفتمدر اين پروژه، 

 حيث از كمتری مشك ت ستاتيكا هایسيفتم ك  گرديد مشا  گرفت  صورت هایبررسي طبق بر. است هشد مقايف 
 ديناميكي هایسيفتم از ترساده هااين سيفتم بكارگيری و طراحي و در عين حال دارند كنترل با مرتبط مفائل و صدا پايداری،سرو

 است، ازني بااليي توان سطح ب  ك  يعمليات در اينبنابر. دارند را باال توان توليد قابليت ديناميك هایسيفتم در مقابل،. است
 آنها اصلي اجزای نوع مبنای بر توان توليد هایروش در ادام  پروژه،. است اولويت در توان توليد ایهروش از دست  اين از استتاده
 . شدند بندیدست  ،الكتريكي جريان ب  حرارت مبدل نوع و حرارت تامين سيفتم نوع نظير

ها حظات فني، اقتتادی و شكاف فناوری موجود در كشور، اين تكنولوژیدر ادام ، با در نظر گرفتن پارامترهايي همچون م 
ای های مترف شده براند. با در نظر گرفتن اط عات كشورهای ماتلف و آمارهای منتشر شده در زمين  بودج اولويت بندی شده

ام شده برای فتن اولويت بندی انجفعاليتهای فضايي، حداقل بودج  فضايي مورد نياز كشور تعيين شده است. سپس با در نظر گر
 اين روشها، حداقل بودج  تحقيقاتي مورد نياز برای هر يك از روشها تعيين گرديده است.

 

 



 چكيده نتايج:

 شناخت روشهای ماتلف توليد توان الكتريكي در فضا 
 های فضايي ارزيابي استتاده از هركدام از روشها توليد توان در ماموريت 
 مكان سنجي فني و اقتتادی ساخت داخل تجهيزات توليد توانانجام مطالعات ا 

 مستندات پروژه:

؛ «سييازی روشييهای نوين تامين انرژی فضيياپيماها در كشييورامكان سيينجي پياده»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشييي  -
 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 



 نو ايران هایانرژیني برق برای انواع منابع مطالعات نرخ تعرف  خريد تضميعنوان پروژه: -22

 پرستآرش حقمدير پروژه:     نو هایانرژی گروه مجری:
 CNENE12كد پروژه:     نو ايران هایانرژیسازمان كارفرما:
 ثريا رستمي، مريم محمدی، حميد رضا الری :همكاران

 خالصه پروژه:

ر نو در كشور و سهم آنها در بازا هایانرژی زاتيفات و تجهيتأسسازندگان و عرض  كنندگان عمده در با  مطالعات فني پروژه، 
 ترقيدق يبررسمورد بررسي قرار گرفت. در ادام ،  ايدر دن ريدپذيتجد یهانيروگاه یانداز روند نت  و راهگرديد. سپس  ييشناسا
ر اين راستا انجام شد و د ان يو خاورم ييايآس ،ييقايآفر ،يياروپا ،ييكايدر چند كشور منتا  آمرنو  هایانرژیبكارگيری  تيوضع

حال تجديدپذير یهانيروگاه مشاتاتمورد مطالع  قرار گرفت. در با  بعدی پروژه،  مشك ت و موانع موجود در سطح جهان
ی تجديدپذير تشريح شد. در ادام ، هانيروگاهبرداری از بهره و نت  ،يطراح پارامترهای تبيين گرديد. سپس حاضر كشور

 احداث برای ناس م اقتتادی-فني هایگزين تبيين و  ی تجديدپذيرهانيروگاه اقتتادی تحليل بر مؤثر اقتتادی و فني امترهایپار
 ارزيابي گرديد. ی تجديدپذيرهانيروگاه

و بررسي  های رايج در پروژه های توليد برقهای تامين مالي، شناسايي روشدر با  مطالعات اقتتادی و مالي پروژه، انواع روش
ها و مشك ت پي  روی تامين مالي در كشور مورد مطالع  قرار گرفت. سپس شيوه بهين  تامين مالي برای احداث چال 
ی تجديد پذير متناس  با شرايط كشور پيشنهاد شد. در ادام ، مدل مالي بكار رفت  برای محاسب  نرخ تعرف  برق و هانيروگاه

ورت ی تجديد پذير، محاسبات و تحليلهای صهانيروگاهد. در با  برآورد تعرف  برق توليدی محاسبات مرتبط با آن تشريح گردي
نين آناليز ی تجديد پذير ارائ  شد. همچهانيروگاهگرفت  توسط نرم افزار كامتار ب  منظور تعيين تعرف  برق توليدی ب  تتكيك 

ين  های سرماي  گذاری و احداث، نرخ ارز، نرخ تنزيل و ... حفاسيت تعرف  بدست آمده نفبت ب  برخي پارامترهای موثر چون هز
برق از منابع  ی توليدهانيروگاهدر سناريوهای ماتلف انجام پذيرفت. سپس ضمن ارائ  قيمتهای پيشنهادی برای خريد برق از انواع 

طي و د. در پايان، منافع زيفت محيتجديد پذير و مقايف  آن با تعرف  های كشورهای ديگر، نحوه تعديل اين قيمتها نيز ارائ  ش
 ارزيابي و تحليل گرديد. هانيروگاهی تجديدپذير نفبت ب  ساير هانيروگاهاجتماعي احداث 

 
 
 
 
 



 چكيده نتايج:

 ی تجديدپذيرهانيروگاهمطالعات فني در ختوص  
 كشور های توليد برق از منابع تجديدپذير درمطالعات مالي در ختوص روشهای تامين مالي پروژه 

 مطالعات اقتتادی و برآورد تعرف  خريد تضميني برق توليدی از منابع تجديدپذير در كشور 

 

 مستندات پروژه:

نو  ایهانرژیبا  فني مطالعات نرخ تعرف  خريد تضييميني برق برای انواع منابع »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشييي  -
 و.؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نير«ايران

با  مالي و اقتتييادی مطالعات نرخ تعرف  خريد تضييميني برق برای انواع منابع »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشييي  -
 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.«نو ايران هایانرژی

 



 ای با  خورشيدی نيروگاه خورشيدی حرارتي يزدخدمات مشاورهعنوان پروژه: -23

 حميد رضا الریمدير پروژه: نو هایژیانرگروه مجری:
 PMABA01كد پروژه: شركت موننكو ايرانكارفرما:

 پرست، پژمان صالح ايزدخواستآرش حقهمكاران:

 خالصه پروژه:

در اين پروژه، مدار  و گزارشات تهي  شده توسط مشاور خارجي پروژه )شركت فيشنر آلمان( در ختوص طراحي فاز صتر و 
يروگاه خورشيدی يزد، مورد بررسي و تجزي  و تحليل دقيق قرار گرفت. سپس وضعيت ساخت داخل تجهيزات محاسبات مربوط ب  ن

سنجي ساخت داخل هر يك از المانهای ياد شده  با  خورشيدی نيروگاه خورشيدی حرارتي يزد مورد مطالع  گرديد و امكان
و تجارت  GEFتبارات بين المللي توسط فيشنر شامل اعتبارات مورد بررسي قرار گرفت. در ادام  پروژه، ب  منظور امكان جذب اع

گازهای گلاان  ای ، مشاوره الزم صورت پذيرفت. در مرحل  بعدی، همكاری الزم با كارفرمای پروژه در ختوص جمع آوری 
پروژه،   اط عات تاب  خورشيد توسط سيفتم هواشناسي مفتقر در سايت نيروگاه خورشيدی حرارتي صورت گرفت. در ادام

گيری شده در محل سايت خورشيدی نيروگاه سيكل تركيبي يزد مورد تحليل قرار گرفت. در اين اط عات تاب  خورشيد اندازه
با ، تحليل پتانفيل انرژی خورشيد در سايت نيروگاه خورشيدی يزد بر اسا  ديتاهای ثبت شده توسط دستگاه پيرانومتر مفتقر 

مقايف  گرديد. در  (NRI)عات متناظر سازمان هواشناسي و مدل توسع  داده شده پژوهشگاه نيرو در سايت انجام شد و با اط 
اين ختوص، تحليلهای متعددی با هدف محاسب  انرژی تاب  كلي، پراكنده، مفتقيم و مفتقيم عمودی خورشيد برای سايت 

 نيروگاه خورشيدی حرارتي يزد انجام شد.

 

 

 



 

 چكيده نتايج:

 ل گزارشات دريافتي از مشاور خارجي ب  منظور اص ح طراحي اولي  انجام شدهبررسي و تحلي 
 امكان سنجي ساخت داخل تجهيزات نيروگاه خورشيدی سهموی خطي 

 مشاوره در ختوص امكان جذب اعتبارات بين المللي توسط شركت فيشنر 

 تحليل اط عات تاب  خورشيد ثبت شده در سايت نيروگاه 

 

 مستندات پروژه:

؛ «معرفي نيروگاه خورشيييدی سييهموی خطي و سييازندگان اجزای اصييلي نيروگاه»نو؛ گزارش  هایانرژیپژوهشييي  گروه -
 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

؛ پژوهشكده انرژی و «سنجي ساخت داخل نيروگاه خورشيدی سهموی خطيامكان»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 يرو.محيط زيفت؛ پژوهشگاه ن

بررسي امكان جذب اعتبارات بين المللي توسط شركت فيشنر جهت ساخت نيروگاه »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.«خورشيدی سهموی خطي در كشور

ری شيييده در سيييايت نيروگاه گينتايج تحليلهای ديتاهای تاب  خورشييييد اندازه» نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشيييي  -
 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.«خورشيدی يزد 

 

 



 

 : 1390كارنامه پژوهشي  -24

پتانفيل سنجي س  منطق  با هدف انتااب مكان احداث مركز تفت توربين بادی و تعيين مكان عنوان پروژه:

 نت  يك واحد توربين بادی مگاواتي در سايت منتا 

 

 مهدی رضاييمدير پروژه:   نو هایانرژیمجری:گروه 
 CNEWT02كد پروژه: پژوهشگاه نيرو -های بادی آوری توربينمركز توسع  فنكارفرما:

 پرست كاشاني، سيد مجتبي الجوردیآرش حقهمكاران:

 خالصه پروژه:

ت احداث مركز تفت توربين بادی و هدف اصلي از انجام اين پروژه، بررسي مناطق پيشنهادی با هدف انتااب مكان مناس  جه
نت  يك واحد توربين بادی مگاواتي ملي در كشور مي باشد. بدين منظور، الزم است س  منطق  مذكور از جميع جهات مورد 
بررسي قرار گيرد. ب  طور كلي، در پروس  انتااب مكان احداث يك مركز جهت تفت توربين های بادی در يك منطق  مشا ، 

 ي عوامل متعددی است ك  مهمترين آنها )صرفنظر از اولويت آنها( عبارتند از:نياز ب  بررس
 تعيين هدف اصلي از احداث مركز تفت توربين بادی -
مطالع  و بررسي وضعيت زمين های دارای مفاحت كافي جهت احداث مركز در منطق  و نوع مالكيت فعلي و مكانيزم  -

 تملك آن
 بررسي پتانفيل انرژی بادی در منطق  -
 مطالع  و بررسي وضعيت توپوگرافي منطق  -
 مطالع  و بررسي مشاتات زمين شناسي منطق  -
 مطالع  و بررسي وضعيت كاربری اراضي در منطق  -
 مطالع  و بررسي وضعيت شبك  حمل و نقل و راه های دسترسي ب  منطق  -
 مطالع  و بررسي وضعيت شبك  انتقال قدرت در منطق  -
 مطالع  و بررسي توان محلي -
 الع  و بررسي نت  يك واحد توربين بادی مگاواتي در مركزمط -

 



 

 
 اين پروژه در پنج مرحل  انجام گرديد:

 مرحل  اول : تعيين معيارهای انتااب مكان مناس  جهت احداث مركز تفت توربين بادی
 مرحل  دوم : انجام بازديد ميداني از مناطق

 مركز تفت توربين بادیمرحل  سوم : تهي  اط عات و انتااب مكان احداث 
 مگاواتي 2مرحل  چهارم : مطالعات امكانفنجي جهت تعيين مكان نت  يك واحد توربين بادی 

 مرحل  پنجم : پيگيری تملك زمين و اخذ مجوزهای الزم جهت اجرای پروژه

 چكيده نتايج:

 تعيين معيارهای انتااب مكان مناس  جهت احداث مركز تفت توربين بادی 
 مناس  جهت احداث مركز تفت توربين بادیانتحاب زمين  
 

 مستندات پروژه:

هشكده ؛ پژو«تعيين معيارهای انتااب مكان احداث مركز تفت توربين بادی در كشور»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو. 

؛ پژوهشكده انرژی و محيط «های ارائ  شدهسايتبازديد ميداني از مناطق منتا  »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 زيفت؛ پژوهشگاه نيرو. 

؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ «انتااب مكان احداث مركز تفت توربين بادی»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 پژوهشگاه نيرو. 

مگاواتي در سايت مركز تفت توربين  2تعيين مكان نت  يك واحد توربين بادی ملي »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو. «پيشنهادی

  



 گرمايي در منطق  مح تسنجي انرژی زمينپتانفيلعنوان پروژه: -25

 

 جواد نورعليئي مدير پروژه:           نو هایانرژی گروه مجری:
 CNENE09كد پروژه:           نو ايران هایانرژیسازمان  كارفرما:

 خواه، امير اسكندریعبدال  كوثری، نفرين فرح :مكارانه

 خالصه پروژه:

 یار داشتند، منابع انرژيك  در آن زمان در اخت يران، بر اسا  اط عاتينو ا هایانرژیسال قبل، كارشناسان سازمان  12حدود 
شده در سطح كشور، منطق   ييناساش يين گرماياز مناطق زم يكينمودند.  یبندميمنطق  تقف 14كشور را ب   يين گرمايزم

تر قيقد يانجام مطالعات اكتشاف یاد بوده و برايار زين منطق  بفيلومتر است. مفاحت ايك 50000مفاحت  یمح ت بود ك  دارا
و  ار گرفت قر يمح ت مورد بررس يين گرمايماتلف، سراسر منطق  زم یهان، با استتاده از اط عات و دادهيمناس  نيفت. بنابرا

 شدند. ييخوره  و ورتون شناسا یهاتر ب  نامكوچك يين گرمايتاً دو منطق  زمينها

تند. قرار گرف يشده و مورد بررس یاط عات مرتبط با منطق  مح ت گردآور يتمام ييادر ابتدا با انجام مطالعات كتاباان 
با  یشدند. در مرحل  بعد يمطالع  و بررس GISار افزط نرميده و در محيگرد يمنطق  رقوم يشناسنيزم یها  نقش يسپس كل
 یاماهواره ريشدند. سپس با استتاده از تتاو يآبگرم منطق  مح ت بررس یها  مشاتات چشم يكل ييصحرا یدهايانجام بازد

دند. يگرد ييسابودند، شنا ييگرمانيزم یل انرژيپتانف یاز منطق  مح ت ك  دارا ييهامحدوده ييهوا يسنجسيو اط عات مغناط
ر شدند. يپردازش و تتف GISافزارط نرميكپارچ  در محيدست آمده از منطق  مح ت ب  صورت ب  یها  دادهيدر ادام ، كل

خوره  )در شمال شرق شهر مح ت( و ورتون )در شرق  یهاب  نام يين گرماي  مفتعد زمي  در منطق  مح ت دو ناحيترتنيبد
 شدند.  يياصتهان( شناسا

 
  



 چكيده نتايج:

 در منطق  مح ت ييگرماني  مفتعد زميدو ناح ييشناسا 

 شده ييمفتعد شناسا يك از نواحيره شده در هر يذخ يحرارت یبرآورد درج  حرارت و انرژ 

 شده ييشناسا يين گرمايزم ينواح یبرا يليتكم يارائ  برنام  مطالعات اكتشاف 

  يمفتعد بر اسا  مشاتات هر ناح يدر نواح ييگرمانيزم یشنهاد در ختوص كاربرد انرژيارائ  پ 
 مح ت ييگرمانيمنطق  زم یبرا ييگرمانيزم ي  بانك اط عاتيته 

 مستندات پروژه:

ط يو مح ی؛ پژوهشكده انرژ«مح ت ييگرمانيمنطق  زم يشناسنيمشاتات زم»نو؛ گزارش  هایانرژی يگروه پژوهش -
 رو.يفت؛ پژوهشگاه نيز

و  ی؛ پژوهشكده انرژ«مح ت ييگرمانيآبگرم منطق  زم یهامشاتات چشم »نو؛ گزارش  هایرژیان يگروه پژوهش -
 رو.يفت؛ پژوهشگاه نيط زيمح

 ی؛ پژوهشكده انرژ«مح ت ييگرمانيدرمنطق  زم ييهوا يسنجسيمطالعات مغناط»نو؛ گزارش  هایانرژی يگروه پژوهش -
 رو.يفت؛ پژوهشگاه نيط زيو مح

ط يو مح ی؛ پژوهشكده انرژ«مح ت ييگرمانيدر منطق  زم يمطالعات دورسنج»نو؛ گزارش  هایژیانر يگروه پژوهش -
 رو.يفت؛ پژوهشگاه نيز

؛ «در منطق  مح ت ييگرمانيمفتعد زم ينواح يها و معرفكپارچ  دادهير يتتف»نو؛ گزارش  هایانرژی يگروه پژوهش -
 رو.يفت؛ پژوهشگاه نيط زيو مح یپژوهشكده انرژ

 طيو مح ی؛ پژوهشكده انرژ«در منطق  مح ت ييگرمانيمفتعد زم ينواح يمعرف»نو؛ گزارش  هایانرژی يه پژوهشگرو -
 رو.يفت؛ پژوهشگاه نيز

 ير نواحد يين گرمايزم یشنهاد موارد كاربرد انرژيو پ يليارائ  برنام  مطالعات تكم»نو؛ گزارش  هایانرژی يگروه پژوهش -
 رو.يفت؛ پژوهشگاه نيط زيو مح یكده انرژ؛ پژوهش«مفتعد منطق  مح ت

 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.«نو ايران هایانرژیانواع منابع » -

 



 سل پيل سوختي اكفيد جامد با هدف تدوين دان  فنيطراحي و ساخت تكعنوان پروژه: -26

 

 آرمان رئوفيمدير پروژه:       نو هایانرژیگروه مجری:
 JNENE06كد پروژه:       نو ايران هایانرژی سازمانكارفرما:

حامد محبي، شهريار بزرگمهری، حامد اص ن نژاد، ياسر م يي، امير قبادزاده، رضا محمودی، محمد ژياني، همكاران:
 ايمان آذريان

 خالصه پروژه:

يماً و بدون وژن را مفتقهای سوختي تجهيزات نوين توليد انرژی هفتند ك  انرژی شيميايي موجود در يك سوخت نظير هيدرپيل
صتر،  های سوختي نظير آلودگي زيفت محيطي بفيار اند  يا در حدكنند. مزايای پيلفرايند احتراق تبديل ب  انرژی الكتريكي مي

ي های سوختي ب  عنوان يكراندمان باال، عدم وجود قطعات متحر  و آلودگي صوتي، مدوالر بودن و ... باعث شده است تا ب  پيل
د ك  در های سوختي هفتنهای سوختي اكفيد جامد، يكي از انواع پيلاز كانديداهای اصلي توليد انرژی در آينده نگاه شود. پيل

های سوختي دارای دمای كاری و راندمان باالتری هفتند. بر اسا  سند راهبردی پيل سوختي، پيل مقايف  با ديگر انواع پيل
 نوع پيل سوختي استراتژيك برای كشور معرفي شده است. سوختي اكفيد جامد يكي از دو 

وختي های پيل سهای سوختي در دنيا انجام گرفت و انواع طراحيدر اين پروژه در ابتدا مطالع  مبفوطي در زمين  جايگاه پيل
ای ب  ، طراحي صتح اكفيد جامد مورد بررسي قرار گرفت. با توج  ب  مزايا و معاي  هر يك از انواع پيل سوختي اكفيد جامد

امعي های سوختي اكفيد جامد مطالع  جعنوان طراحي مناس  انتااب گرديد. با توج  ب  گفتره گفترده مواد مورد استتاده در پيل
 .در مورد مواد قابل استتاده در پيل سوختي اكفيد جامد انجام شد و از بين آنها، مواد مناس  و قابل استتاده در كشور انتااب گرديد

يدگي، های ماتلف نظير پيچها از جنب های توليد تك سل پيل سوختي اكفيد جامد، انواع اين روشبا توج  ب  گفتردگي روش
 های بهين هزين ، قابليت توليد انبوه، در دستر  بودن، تجهيزات و نيروی انفاني مورد نياز و ... مورد بررسي قرار گرفتند و روش

 انتااب گرديدند. 

 
از خريداری و يا ساخت مواد و تجهيزات مورد نياز، تك سل پيل سوختي اكفيد جامد با ختوصيات مورد نظر ساخت  شد. پس 

تك سل مورد نظر در واقع نافتين تك سل پيل سوختي اكفيد جامد ساخت  شده در كشور است. بررسي تك سل ساخت  شده و 
های تجاری در بازار نشان داد ك  كارايي سل ساخت  شده بفيار نزديك ب  نمون های استاندارد و تجاری موجود مقايف  آن با نمون 

 است. 

 



 چكيده نتايج:

 بررسي جامع در مورد انواع پيل سوختي، پيل سوختي اكفيد جامد، كاربردها و جايگاه كنوني آن در دنيا 

 ساخت تك سل پيل سوختي اكفيد جامد 

   شدهبررسي عملكرد پيل سوختي اكفيد جامد ساخت 

 اندازی دو آزمايشگاه ساخت و تفت پيل سوختيراه 

 مستندات پروژه:

سنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد، جلد اول: معرفي پيل سوختي اكفيد امكان»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.« جامد و جايگاه كنوني آن در دنيا

های سنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد، جلد دوم: شناخت اجزا و روشامكان»نو؛ گزارش  هاینرژیاگروه پژوهشي  -
 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.« ساخت پودرهای مورد نياز برای سل

اجزا و  های اتتالسنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد، جلد سوم: روشامكان»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.« ساخت پيل سوختي

های تفت پيل سنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد، جلد چهارم: روشامكان»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.« سوختي اكفيد جامد

ل سازی عددی پيسنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد، جلد پنجم: شبي امكان»ش نو؛ گزار هایانرژیگروه پژوهشي  -
 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.« سوختي اكفيد جامد

وهشكده پژ« گيریسنجي ساخت پيل سوختي اكفيد جامد، جلد ششم: نتيج امكان»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 شگاه نيرو.انرژی و محيط زيفت؛ پژوه

 پژوهشكده انرژی و محيط« سازی و تجهيز آزمايشگاه پيل سوختي اكفيد جامدآماده»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه « ساخت اجزای پيل سوختي اكفيد جامد»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 نيرو.

ده پژوهشك« انجام آزمايشات و بررسي عملكرد تك سل پيل سوختي اكفيد جامد»نو؛ گزارش  هایانرژیشي گروه پژوه -
 انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

ده پژوهشك« ساخت تك سل پيل سوختي اكفيد جامد با هدف تدوين دان  فني»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.



د های هيبريسنجي فني و اقتتادی كاربرد و طراحي سيفتممطالعات شناخت، امكانعنوان پروژه: -27

 تجديدپذير )باد، خورشيدی و زيفت توده( در ايران هایانرژی

 

 مهدی رضاييمدير پروژه:   نو هایانرژیگروه مجری:
 JNENE08كد پروژه:   پژوهشگاه نيرو -نو ايران  هایانرژیسازمان كارفرما:

 پرست كاشانيآرش حق، حميدرضا الری ،پژمان صالح ايزدخواستهمكاران:

 خالصه پروژه:

رار دارند و العبور قبا توج  ب  اقليم كشورمان، بفياری از روستاها در مناطق كويری بفيار دوردست و يا مناطق كوهفتاني صع 
 هایرژیانپذير نيفت. لذا، استتاده از تت آن عم ً امكانانتقال شبك  برق سراسری ب  اين روستاها با توج  ب  هزين  هنگ

  راهگشا تواند در اين زمينهای طبيعي و محيطي آن مناطق برای توليد انرژی الكتريكي مورد نياز ميتجديدپذير و در واقع پديده
 باشد.

های ل توسع ، بدون در نظر گرفتن ديدگاهنو الزم  توسع  پايدار است، چرا ك  در تمامي كشورهای در حا هایانرژیاستتاده از 
ها در جهت ارتقاء كيتيت زندگي مردم، برآورده كردن نيازهای انرژی نفل آينده و حتظ ذخاير و منابع طبيعي، متتاوت، تمام ت ش

تجديدپذير  هایرژیانگردد و استتاده از فقرزدايي و رشد و شكوفايي اقتتادی، منجر ب  استتاده متيد و بهين  از منابع انرژی مي
 بهترين گام برای تحقق اين اهداف است.

طور طبيعي از لحاظ ميزان تاب  خورشيد، انرژی باد و منابع انرژی زيفت توده از با توج  ب  اينك  تمام مناطق كشور ما ب 
رژی مورد نياز گر برای توليد انتوان از اين منابع ب  تنهايي و يا ب  صورت هيبريد با يكديپتانفيل بااليي برخوردار هفتند، مي

مناطق دور از شبك  سراسری برق استتاده نمود. استتاده از سيفتم هيبريد خورشيدی، بادی و زيفت توده قابليت اطمينان را برای 
دهد، ب  طوری ك  اين مجموع  در تمام شرايط جوی و آب و هوايي ب  خوبي توليد برق و استتاده از اين سيفتم افزاي  مي

 وانايي توليد برق را دارا است.ت
رساني ب  روستاهای واقع در مناطق دورافتاده كشور، قرارداد با توج  ب  مطال  ذكر شده در باال و ب  منظور حل مشكل برق

 هایانرژیهای هيبريد سنجي فني و اقتتادی كاربرد و طراحي سيفتممطالعات شناخت، امكان»ای تحت عنوان انجام پروژه
 نو ايران هایانرژیدر سطح وزارت نيرو، ميان پژوهشگاه نيرو و سازمان « ذير )باد، خورشيدی و زيفت توده( در ايرانتجديدپ

ي تجديدپذير و ارائ  مدل هایانرژیهای انجام شده در زمين  هيبريد مبادل  گرديد. هدف از انجام اين پروژه، مطالع  و بررسي پروژه
 تجديدپذير است. هایانرژیبريد های هيسازی سيفتمبرای شبي 

 هاییانرژهای هيبريد اين پروژه در پنج مرحل  انجام گرديد. در مرحل  اول، ابتدا تجربيات جهاني در زمين  كاربرد سيفتم
يت آوری گرديد. همچنين، وضعها جمعتجديدپذير مورد مطالع  و بررسي قرار گرفت. سپس، استانداردهای مرتبط با اين سيفتم

 توده( مورد ارزيابي قرار گرفت.تجديدپذير كشور )انرژی باد، خورشيدی و زيفت هایانرژیانفيل پت
ديدپذير تج هایانرژیهای هيبريد در مرحل  دوم و بر اسا  نتايج مرحل  اول، پنج منطق  با هدف بررسي امكان احداث سيفتم

 طور دقيق مورد مطالع  قرار گرفت.ها ب  شناسايي گرديد و پتانفيل منابع تجديدپذير آن در آن
 هایژیانرهای هيبريد سازی سيفتمهای شبي در مرحل  سوم، ك  در حقيقت قل  پروژه است، با مطالع  و بررسي الگوريتم

  های مورد تأييد كارفرمای پروژه تهي  گرديد. اين مرحلها بر اسا  مدلسازی سيفتمتجديدپذير در دنيا، الگوريتمي برای شبي 
در نهايت  تجديدپذير باشد، هایانرژیهای هيبريد سازی سيفتماز پروژه ك  در ابتدا قرار بود تنها شامل يك مدل ساده برای شبي 

 ها ختم گرديد.سازی سيفتمسازی قدرتمند برای شبي افزار شبي ب  يك نرم
 پنج منطق  انتاابي كشور تعيين گرديد. تجديدپذير در هر يك از هایانرژیهای قابل نت  در مرحل  چهارم، ظرفيت



دوين شده برای افزار تدر مرحل  پنجم، با توج  ب  پتانفيل منابع تجديدپذير هر يك از پنج منطق  انتاابي و با استتاده از نرم
ر در هر يتجديدپذ هایانرژیتجديدپذير، بهترين آراي  ممكن برای هيبريد منابع  هایانرژیهای هيبريد سازی سيفتمشبي 

 ساعت( تعيين گرديد.منطق  و بر اسا  معيار كمترين هزين  انرژی )ريال بر كيلووات

 چكيده نتايج:

 تجديدپذير هایانرژیهای هيبريد بررسي تجربيات جهاني در زمين  كاربرد سيفتم 

 تجديدپذير هایانرژیهای هيبريد المللي در زمين  سيفتمتهي  ليفت استانداردهای بين 
 تجديدپذير هایانرژیهای هيبريد سازی سيفتمافزار شبي نرم تهي  
يك، باطری، های فتوولتائهای بادی، پنلتجديدپذير )انواع توربين هایانرژیهای توليد توان از تهي  بانك اط عاتي سيفتم 

 اينورتر و ...(
ن، تجديدپذير و همچني هایانرژیيد توان از های تولهای اط عاتي ماتلف برای سيفتمامكان ايجاد و ب  روز رساني بانك 

 تجديدپذير در نقاط ماتلف كشور )انرژی باد، خورشيد و زيفت توده( هایانرژیپتانفيل منابع 

 مستندات پروژه:

ی ؛ پژوهشكده انرژ«تجديدپذير و تجربيات جهاني هایانرژیهای هيبريدی سيفتم»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 ؛ پژوهشگاه نيرو. و محيط زيفت

 هاینرژیاهای هيبريد سنجي سيفتمانتااب پنج استان جهت انجام مطالعات پتانفيل»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو. «تجديدپذير در ايران

های موجود سيفتم هيبريدی با توج  ب  پتانفيلترين طرح ارائ  روش انتااب بهين »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.  ؛ پژوهشكده انرژی و محيط«با توج  ب  سهم هر يك از منابع و پارامترهای اقتتادی

؛ پژوهشكده «های هيبريدی تجديدپذير در پنج استان انتاابيبندی سيفتمارائ  دست »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو. انرژی 

 زيفت؛ پژوهشگاه نيرو. ؛ پژوهشكده انرژی و محيط«گزارش نهايي»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -

  



 مگاوات 500سنجي احداث نيروگاه بادی ب  ظرفيت مطالعات امكانعنوان پروژه: -28

 پرستآرش حقمدير پروژه:     نو هایانرژیگروه مجری:
 CNEMO02كد پروژه:     وننكو ايرانشركت مكارفرما:

 حميد رضا الری، عبا  بحری، مهدی رضائي، عبا  الهي، مهدی راستي، سيد مجتبي الجوردیهمكاران:

 خالصه پروژه:

ای است ك  برای تأمين باشي از نيازهای بشر مطرح شده است. برای استتاده از انرژی باد ب  عنوان يك منبع عظيم و پا  گزين 
ترين گام، يافتن و تأييد مناطق دارای پتانفيل مناس  باد برای نت  ی بادی اولين و مهمهانيروگاهين انرژی و احداث استتاده از ا
مگاوات صورت گرفت   500سنجي جهت احداث نيروگاه بادی ب  ظرفيت های بادی است. در پروژه حاضر مطالعات امكانتوربين
 است. 

ی بادی و نق  آن در تأمين انرژی، چگونگي توسع  هانيروگاه. در با  اول اين پروژه، اين پروژه در چهار با  انجام گرديد
 های عمومييابي و ويژگيهای سايتها در دنيا ب  طور مقدماتي مورد بررسي قرار گرفت. سپس تكنيكو دورنمای آتي آن

های نيكهای بادی و تكن قفمت تكنولوژی توربينی بادی تعيين شدند. ب  ع وه، در ايهانيروگاههای مناس  برای احداث سايت
 های بادی تجاری ب  همراه كلي  مشاتات فني آنها تهي  شدند.انتااب توربين مطالع  و يك بانك اط عاتي از توربين

 

 
 

عيين تدر با  دوم، مناس  بودن وضعيت مناطق بادخيز مورد نظر با استتاده از اط عات موجود بررسي شد. مطالعاتي جهت 
هايي ك  بايد در محل تكميل و هنگام بازديد ليفتب  همراه چك GPSمناطق بادخيز صورت گرفت و لوازم مورد نياز مانند 

  برای های مناسيابي انجام گرفت. سايتشدند، تهي  شد. مناطق بادخيز بازديد شده و عمليات ميداني جهت سايتآوری ميجمع
ه انجام های معرفي شدمحيطي سايتميع جوان  تعيين گرديد. در مراحل بعدی، مطالعات زيفتها با در نظر گرفتن جنت  دكل

افي، های توپوگرهای هواشناسي، نقش شناسي، زلزل ، شبك  برق، اط عات موجود در كلي  ايفتگاهو اط عات مربوط ب  خا 
آوری شده جهت انجام آناليز آرشيو تند. اط عات جمعآوری شده و مورد آناليز قرار گرفهای سطحي جمعكاربری ارضي و پوش 

های هواشناسي معرفي شدند. مشاتات فني مناس  برای نت  دستگاه شدند. پس از تجزي  و تحليل اط عات، هتت منطق 
ر انتها، محدودن دهای مورد نياز با توج  ب  مطالعات صورت گرفت ، تعيين شدند. های هواشناسي تهي  و تعداد ايفتگاهجهت ايفتگاه
 متری( تعيين گرديدند.  40، 20، 10های بادسنجي )در س  ارتتاع های مناس  برای نت  ايفتگاهتقريبي سايت



 چكيده نتايج:

 های مناس  كشوربررسي مقدماتي رژيم باد ايران و سايت 

 ي و پيرامونيمحيطهای برتر، بررسي مقدماتي رژيم باد مناطق بادخيز و مطالعات زيفتانتااب سايت 

 های احداث مزارع بادیاجرای عمليات بادسنجي و تهي  گزارشي از رژيم باد در سايت 

 بادی سنجي و طراحي كامل نيروگاههای امكانارائ  گزارش 

 مستندات پروژه:

سع  ی بادی و نق  آن در تأمين انرژی و مروری بر روند توهانيروگاهتشريح »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.«ی بادی در ايران و جهانهانيروگاه

های مناس  برای احداث های عمومي سايتيابي و ويژگيهای سايتتكنيك»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
نرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه ؛ پژوهشكده ا«ی بادیهانيروگاهی بادی ب  همراه روش تعيين مشاتات دقيق هانيروگاه
 نيرو.

ارگيری كهای بادی جهت انتااب ظرفيت مناس  برای ب مروری بر تكنولوژی توربين»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 های بادی تجاری با كلي  مشاتاتهای انتااب توربين ب  همراه بانك اط عاتي ب  روز شده توربيندر كشور و تكنيك

 ده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.؛ پژوهشك«فني

 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط«های بادی برای خريدتهي  مشاتات فني اولي  توربين»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

 ه نيرو.؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگا«بازديد از مناطق بادخيز»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -

 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.«ارزيابي مناطق بادخيز»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -

؛ پژوهشكده انرژی و محيط «مگاوات نيروگاه بادی 500سنجي احداث مطالعات امكان»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

  



سنجي ساخت تجهيزات گرمايي و امكانی زمينهانيروگاههای لع  و شناخت فناوریمطاعنوان پروژه: -29

 و قطعات آن در داخل كشور

 آ هادی جعتریپانت ، مهدی ضيغميمدير پروژه: نو هایانرژیگروه مجری:
 JNENE10كد پروژه: نو ايران هایانرژیسازمان كارفرما:

 پرستحميد رضا الری، آرش حقهمكاران:

 وژه:خالصه پر

گرمايي، مورد بررسي قرار گرفتند، ك  از آن جمل  ی زمينهانيروگاههای رايج در در مرحل  اول از با  اول پروژه، انواع سيكل
  قرار ها مورد مطالعهای تباير آني، دومداره و تركيبي اشاره نمود. در اين بررسي مشاتات هر يك از سيكلتوان ب  سيكلمي

ها است. پس سازی شدند ك  قادر ب  تحليل فني و اقتتادی هر يك از سيكلافزارهای كامپيوتری، مدلز نرمگرفت  و با استتاده ا
ی هانيروگاهبرداری و تعميرات و نگهداری تجهيزات از آن استانداردهای متداول موجود در ختوص ساخت، حمل، نت ، بهره

 ها، تجهيزات و قطعات مورد استتاده در  دوم، فهرستي از كلي  دستگاهگرمايي مورد بررسي و مطالع  قرار گرفتند. در مرحلزمين
و  ها، تجهيزاتای از دستگاهگرمايي ب  همراه قيمت آنها ارائ  گرديد. همچنين، ع وه بر اين، فهرست جداگان ی زمينهانيروگاه

و  20، 5گرمايي ب  ظرفيت ی زمينهانيروگاهای قطعاتي ك  در تما  با مواد خورنده هفتند نيز تهي  و ارائ  شد. اين فهرست بر
نايي هايي ك  تواهای نيروگاهي، شركتهای داخلي و خارجي سازنده تجهيزات و دستگاهاست. در مرحل  سوم، شركتتهي  شده 50
اسايي يروگاهي شنكننده تجهيزات نهای نت اند، و همچنين، شركتگرمايي را داشت ی زمينهانيروگاهبرداری از تجهيزات بهره
اندازی تجهيزات نيروگاهي و همچنين، هزين  نت  و آالت مورد نياز جهت نت  و راهاند. ب  ع وه، فهرست ادوات و ماشينشده
ی هانيروگاهگرمايي ارائ  شده است. در مرحل  بعدی، عوامل مؤثر ك  موج  خرابي ادوات ی زمينهانيروگاههای اندازی دستگاهراه

های اجرای متداول شوند مورد بررسي و مطالع  قرار گرفتند. در ضمن، راهكارهای مقابل  با اين عوامل و روشمايي ميگرزمين
است. در مرحل  نهايي از اين با ، كلي  اط عات مربوط جهت انجام تعمير و نگهداری تجهيزات مذكور مورد مطالع  قرار گرفت 

بانك  ای، ب  صورتافزارهای كامپيوتری چند رسان گرمايي با استتاده از نرمی زمينهااهنيروگها، تجهيزات و قطعات ب  دستگاه
 است. آوری گرديدهها جمعاط عاتي جامعي از تمامي داده

برداری از منبع مگاوات جهت بهره 20آني با ظرفيت گرمايي تباير در با  دوم، مشاتات كلي تجهيزات يك نيروگاه زمين
است. طراحي كلي نيروگاه بر ( و برآورد تقريبي اجزای آن ارائ  شدهP&IDشهر ب  همراه نقش  )منطق  مشكين گرماييزمين

هي  شده افزار تسازی ترموديناميكي آن توسط نرماست. همچنين، مدلاسا  اط عات منطق  مشكين شهر سب ن صورت گرفت 
 است.در با  اول انجام گرفت 

 

 



 چكيده نتايج:

 گرمايي و استانداردهای موجود در دنيای زمينهانيروگاه  و شناسايي مباني عملكرد انواع مطالع 

 گرماييی زمينهانيروگاهها، تجهيزات و قطعات تهي  فهرستي از دستگاه 

 كننده دستگاه و تجهيزاتهای داخلي و خارجي توليدكننده و نت شناسايي شركت 

 گرماييی زمينهانيروگاه بررسي عوامل مؤثر در خرابي تجهيزات و 

 ها و تجهيزات نيروگاهيافزاری جهت طراحي و ساخت دستگاهتهي  نرم 

 گرماييی زمينهانيروگاهافزاری تجهيزات تهي  بانك اط عاتي نرم 

گرمايي ( ب  همراه برآورد تقريبي قيمت اجزای يك نيروگاه زمينP&IDتعيين مشاتات كلي تجهيزات و ارائ  نقش  ) 
 شهرگرمايي منطق  مشكينبرداری از منبع زمينمگاوات جهت بهره 20آني با ظرفيت  تباير

 مستندات پروژه:

؛ «گرمايي و استانداردهای موجودی زمينهانيروگاهبررسي و شناسايي مباني عملكرد »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

ده ؛ پژوهشك«گرماييی زمينهانيروگاهها، تجهيزات و قطعات تهي  فهرست دستگاه»نو؛ گزارش  هاینرژیاگروه پژوهشي  -
 انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

ی هانيروگاههای داخلي و خارجي توليدكننده و نتاب تجهيزات شناسايي شركت»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 ی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.؛ پژوهشكده انرژ«گرماييزمين

؛ «افزارهای نيروگاهيگرمايي و تهي  نرمی زمينهانيروگاهعوامل خرابي تجهيزات »نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.

( ب  همراه برآورد تقريبي P&IDتعيين مشاتات كلي تجهيزات و ارائ  نقش  )»نو؛ گزارش  هایانرژیگروه پژوهشي  -
گرمايي منطق  مشكين برداری از منبع زمينمگاوات جهت بهره 20گرمايي تبايرآني با ظرفيت قيمت اجزای يك نيروگاه زمين

 ؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو.«شهر



 : 1391كارنامه پژوهشي 
 

فاز اول: آزماي ، داده  –ور استرلينگ خورشيدی تدوين دان  فني طراحي و ساخت موتعنوان پروژه: -30

 كيلووات 10برداری  و تحليل عملكرد موتور استرلينگ 
 

 نو ايران هایانرژیسازمان  -پژوهشگاه نيرو كارفرما: نو هایانرژی گروه مجری:

 CNENE11 كد پروژه: پژمان صالح ايزدخواست مدير پروژه:

عبا  علي آبادی، مهدی حفينقلي زاده، امير حيدری، مهدی ناصری سرای،  پرست، حميدرضا الری،آرش حق همكاران:

 محمد قنبری، ابوالتضل اسنقي، ابوالتضل عفگری، سيد مجتبي الجوردی

 خالصه پروژه:

در اين پروژه ب  منظور دستيابي ب  اط عات اولي  جهت طراحي و ساخت موتور استرلينگ  خورشيدی و بكارگيری آن در سيفتمهای 
(  مورد بررسي و آزماي  V161مركزكننده خورشيدی با موتور استرلينگ، يك دستگاه موتور استرلينگ ساخت شركت سولو)مت

 اندازی و تفت اين موتور توانفت ب  رفع بفياری از ابهامات موجود در طراحي موتور استرلينگ كمك شاياني بنمايد. قرار گرفت. راه
ر استرلينگ مورد بررسي و شناخت قرار گرفت. چگونگي عملكرد، بررسي انواع موتور استرلينگ در اين پروژه ابتدا تكنولوژی موتو

و بررسي اثرات پارامترهايي چون دما، فشار، دور، گشتاور و توان، بر روی موتور استرلينگ در اين مرحل  انجام گرفت. در مرحل  
های مرتب  اول تا سوم اليز سيكل موتور استرلينگ و بررسي روشبعد، معادالت ترموديناميكي حاكم بر موتور استرلينگ شامل آن

 صورت پذيرفت. 
ب  منظور بررسي، باز و دمنتاژ شدند. اين اجزاء عبارت  V161، اجزاء موتور استرلينگ پس از تحليل نظری موتورهای استرلينگ

تم كنترل روغنكاری، سيلندر و پيفتون و سيف بودند از سيفتم خنك كاری، گيرنده انرژی خورشيدی، سيفتم ديناميكي موتور و
 موتور استرلينگ. 

االت موتور و نت  اتت، ساخت استند مناس  جهت تفتمرحل  بعد انجام آزمايشات زميني موتور استرلينگ بود ك  ب  تتكيك 
آزمايشهای خورشيدی يني، و انجام آزمايشات زميني و ترسيم نمودارهای آن، انجام شد. پس از آزمايشات زم برداریادهسيفتم د

جود در ای مواز نت  موتور استرلينگ بر روی مجموع  متمركزكننده نقط  بعدبرای اين كار انجام گرفت.  موتور استرلينگ
اندازی شده و پژوهشگاه نيرو و برقراری اتتاالت مورد نياز، ابتدا موتور استرلينگ با تابشهای كم و نهايتاً با تابشهای باالتر راه

شهای آزمايدر اين مرحل  با استتاده از اط عات بدست آمده از  .گرفتملكرد آن تحت تاب  خورشيد و در شرايط واقعي آزماي  ع
نمودارهای دما، فشار، دور و گشتاور مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. ، آزمايشات زميني و خورشيدیموتور استرلينگ در مراحل 

امين هزين  ت ،نمودار توان بر حف  تاب  ،راندمان كلي سيفتمآزمايشگاهي و واقعي، تعيين مقايف  عملكرد موتور در شرايط 
سيفتم، از نتايج بدست آمده در اين با  بود. در پايان نيز فرآيند طراحي گام ب  قيمت تمام شده برق توليدی  و اجرای سيفتم

 گام موتور استرلينگ تدوين گشت.

 :نتايجچكيده 

 مدار ، مفتندات و مشاتات فني موتورهای استرلينگ اط عات،آوری جمع 
 كيلووات در شرايط آزمايشگاهي 10آزماي  عملكرد موتور استرلينگ  
 كيلووات در شرايط واقعي 10آزماي  عملكرد موتور استرلينگ  
 تعيين رفتار پارامترهای دما، فشار، دور، گشتاور و توان برای موتور استرلينگ خورشيدی 
 ت كاری و ساختماني موتور استرلينگ در جهت تدوين دان  فنيشناسايي مشاتا 



 ندات پروژه:تمس

نو، پژوهشكده انرژی و  هایانرژی، گروه پژوهشي "آوری مدار ، مفتندات و مشاتات فني موتورهای استرلينگجمع" 
 محيط زيفت،  پژوهشگاه نيرو.

نو، پژوهشكده انرژی و محيط زيفت،   هایرژیان، گروه پژوهشي "بررسي و تحليل نظری موتور استرلينگ موجود " 
 پژوهشگاه نيرو.

نو، پژوهشكده انرژی و محيط زيفت،  پژوهشگاه  هایانرژی، گروه پژوهشي "انجام آزمايشات زميني موتور استرلينگ " 
 نيرو.

وهشگاه زيفت،  پژنو، پژوهشكده انرژی و محيط  هایانرژی، گروه پژوهشي "ای موجودبررسي سيفتم متمركزكننده نقط  " 
 نيرو.

نو، پژوهشكده انرژی و محيط زيفت،  پژوهشگاه  هایانرژی، گروه پژوهشي "انجام آزمايشهای خورشيدی موتور استرلينگ " 
 نيرو.

 نو، پژوهشكده انرژی و محيط زيفت،  پژوهشگاه نيرو. هایانرژی، گروه پژوهشي "ارزيابي عملكرد موتور استرلينگ " 
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گذاری عمودی و افقي و جمع آوری گاز لندفيل جهت مطالع ، بررسي و اجرای لول عنوان پروژه: -31

 كيلووات توان الكتريكي 900تامين حداقل 
 

 سازمان مديريت پفماند شهرداری شيراز كارفرما: نو هایانرژی گروه مجری:

 CNESH01 د پروژه:ك آرش حق پرست-مهرداد عدل -حميد رضا الری مدير پروژه:

 مهدی ضيغمي، سيد نظام الدين عزيز الديني، ابوالتضل اسنقي، آرش كوك  پيك، شهرام شيوايي، مفعود طالقاني همكاران:

 خالصه پروژه:

بر اسا  مطالعات پيشين صورت گرفت  توسط پژوهشگاه نيرو در ختوص برآورد پتانفيل استحتال بيوگاز از محل لندفيل برمشور 
كيلووات توان الكتريكي از سوی  900پروژه اجرای لول  گذاری عمودی و افقي و جمع آوری گاز لندفيل جهت تامين حداقل شيراز، 

حلق  چاه عمودی و لول  كشي  24سازمان مديريت پفماند شيراز ب  پژوهشگاه نيرو واگذار گرديد. پس از اجرای فاز نافت و حتر 
اتلف از جمل  قديمي بودن زبال  و عمق نفبتا كم دفن در مناطق باال دست دفنگاه، استحتال افقي جهت انتقال گاز، بنا ب  داليل م

بيوگاز با كمبودهايي مواج  شد. لذا پژوهشگاه نيرو را بر آن داشت تا فاز دوم توسع  ميدان استحتال بيوگاز را در اين دفنگاه ب  
مده از فاز نافت و بر اسا  آخرين مطالعات در ختوص لول  گذاری، اجرا گذارد. در فاز دوم با بهره گيری از تجربيات بدست آ

متر حتر و لول  گذاری گرديد و  پس از نت  تجهيزات سر چاهي و اجرای سيفتم كامل  340حلق  چاه عمودی ب  درازای  14
بهبود  م بعدی، اص حات واتوماسيون پمپهای دفع شيراب ، لول  گذاری افقي جهت انتقال گاز ب  نيروگاه صورت پذيرفت. در گا

مفتمر سيفتم استحتال گاز باتوص در با  پايپينگ )لول  های افقي ( بر اسا  مدلفازی های مكانيك سياالت در دستور 
كيلووات گرديد. گروه مجری پروژه در چند  900كار تيم مجری قرار گرفت و منجر ب  توليد مناس  گاز جهت توليد حداقل توان 

ر توانفتند مشكل انتقال بيوگاز در خطوط لول  افقي را ك  پس از حتر چاههای جديد مشهود بود، برطرف نموده ماه فعاليت مفتم
 و توزيع فشار مك  مناسبي را در كلي  نقاط سايت برقرار نمايند. اين بهبود مفتمر منجر ب  تحويل پروژه ب  كارفرما گرديد.

 :نتايجچكيده 

 گاز در دو فاز اولي  و ثانوي طراحي چاهها و شبك  استحتال بيو 

 گذاری عمودی و افقي و تجهيزات سر چاهياجرای لول  

 كيلووات الكتريكي بر اسا  ميزان دبي و فشار مك  چاهها و خطوط لول  900حتول توان  

 ندات پروژه:تمس

ده نو، پژوهشك هایانرژی، گروه پژوهشي "  شهر شيرازبرداری از گاز دفنگاه زبالطراحي و اجرای سيفتم مديريت و بهره" 
 انرژی و محيط زيفت،  پژوهشگاه نيرو.

، پژوهشكده نو هایانرژی، گروه پژوهشي "مشور شيراز برداری از سيفتم استاراج بيوگاز از سايت دفن زبال  برراهنمای بهره" 
 انرژی و محيط زيفت،  پژوهشگاه نيرو.

ی و ، پژوهشكده انرژ"ايت دفن زبال  برمشور شيراز )ويراي  سوم(برداری از سيفتم استاراج بيوگاز از سراهنمای بهره" 
 محيط زيفت،  پژوهشگاه نيرو.



و، پژوهشكده ن هایانرژی، گروه پژوهشي "راهنمای تعمير و نگهداری سيفتم استحتال بيوگاز دفنگاه زبال  برمشور شيراز " 
 انرژی و محيط زيفت

 



 : 1393كارنامه پژوهشي 
 
 

 ارزيابي عملكرد سيفتمهای فتوولتاييك نت  شده در سايتهای منتا  كشور عنوان پروژه: -32

 
 شركت توانير كارفرما: نو هایانرژی گروه مجری:

 رتجديد پذي هایانرژیطرح توسع  فناوريهای  كد پروژه: علي هاشمي  مدير پروژه:

 محمد زاغری، صابر طاالری، پديده سرافرازهمكاران:

 

 خالصه پروژه:

ايدار از اين برداری ايمن، مطمئن و پهای فتوولتائيك متتل ب  شبك  در ايران در حال گفترش است. ب  منظور بهرهاستتاده از سيفتممروزه ا
بايفت دستورالعمل جامع و مبفوطي با توج  ب  استانداردهای ای در محل نت  هفتيم. لذا ميها نيازمند ارزيابي و بازرسي دورهسيفتم
ئيك متتل ب  های فتوولتاهای موردنياز برای بررسي عملكرد سيفتمنياز داخلي تدوين شود. اين دستورالعمل شامل انواع آزمونالمللي و بين

شود ك  تجهيزات مورد نياز آزمون و نيز تحليل اط عات در های سياری استتاده ميباشد. در بعضي كشورها از آزمايشگاهشبك  در سايت مي
ام از گيری پرتابل نيز برای هركدهای ماتلف استتاده كرد. همچنين تجهيزات اندازههفتند ك  بتوان از آن در سايت يك تريلر قابل حمل

هايي توليد تها كيهای فتوولتائيك متيد هفتند. برای كاه  حجم تجهيزات قابل حمل بعضي از شركتهای مورد نياز ارزيابي سيفتمآزمون
های كار و نتايج بدست آمده از آزمايشات در ی مشاتات مورد نياز را دارند. در نهايت با تكميل برگ يری هم گاند ك  قابليت اندازهكرده

 شود.ريزی ميقال  گزارش وضعيت عملكردی سيفتم مشا  شده و اقدامات الزم برای رفع مشك ت احتمالي و عيوب برنام 
دهي ي و ارزيابي دارند. برای جلوگيری از كاه  راندمان سيفتم و تداوم عملكرد و برقهای فتوولتائيك در طول زمان احتياج ب  بازبينسيفتم

بايفت در محل سايت و با تجهيزات پرتابل انجام شود. گزارش حاضر با توج  ب  نياز كشور برای ارزيابي در محل عملكرد اين كار مي
سايت  های پرتابل موجود برای ارزيابي درت. در فتل اول آزمايشگاهاسهای فتوولتائيك متتل ب  شبك  در چهار فتل تدوين شدهسيفتم

است. در فتل دوم استانداردهای مربوط ب  ارزيابي در سايت نيروگاه خورشيدی های هركدام تشريح شدهشناسايي شده و توانايي و قابليت
است همچنين دستورالعملي برای انجام آزماي  در سايت دهی انجام هريك تشريح شاستاراج شده و آزمونهای موردنياز در آزمايشگاه و نحوه

است. در فتل چهارم مشاتات فني تجهيزات مربوط ب  تفت و ی تدوين گزارشات آزمون در فتل سوم ارائ  شدهاست. نحوهارائ  شده
 IEC. در پيوست دوم استاندارد تشريح شده است IEC 62446است. در پيوست اول استاندارد ی بين سازندگان ماتلف انجام شدهمقايف 

 است. جريان ذكر شده و در پيوست سوم فرمت گزارش آزمون آمده-گيری منحني ولتاژك  برای اندازه 61829

 چكيده نتايج:

از است. اين ها در كشور موردنيای اين سيفتمهای خورشيدی متتل ب  شبك  دستورالعملي برای ارزيابي عملكرد دورهبا گفترش سيفتم
ر محل سايت های فتوولتائيك دالمللي برای بررسي عملكرد سيفتمی دستورالعملي جامع با توج  ب  استانداردهای بينمقال  ابتدا ب  ارائ 

سايت نمون  در شهرهای كرمان، بندرعبا ، بيرجند، اصتهان، ارا ، سمنان، يزد، كرمانشاه و تبريز را  9ی ارزيابي پردازد. سپس نتيج مي
 .شوندها ايرادات نت  نيز ك  بر عملكرد سيفتم تأثيرگذار است بيان ميكند. ب  طوريك  ع وه بر مفائل عملكردی سيفتممي تشريح

 



 مستندات پروژه:

 

[1] IEC 62446 “Grid connected photovoltaic systems – Minimum requirements for system 

documentation, commissioning tests and inspection”  . 2009. Ed.1 

[2] IEC 61829 “Crystalline silicon photovoltaic (PV) array - On-site measurement of I-V 

characteristics”, 1995, Ed.1. 

[3] HT instrument Co. available on Website:http://www.ht-instruments.com/en/products-

ht/pv_testers/ 

[4] Solmetric Co. Website: available on http://www.solmetric.com/pvanalyzermatrix.html 

[5] IEEE 1547 

[6]  IEC 61683 “ Photovoltaic systems – Power conditioners – Procedure for measuring 

efficiency”. 1999.Ed.1. 
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 توده سوز با راندمان باالسازی فناوری بااری زيفتتدوين دان  فني طراحي ب  منظور بوميعنوان پروژه:  -33

 
 تجديدپذير هایانرژیستاد توسع  فناوری  كارفرما: تجديدپذير هایانرژی گروه مجری:

 JNESE04 كد پروژه: مهدی رضايي دير پروژه:م

فر، ورق، نگار الونيآ هادی جعتری، سييعيد سييعادتي، بنتشيي پرسييت كاشيياني، احفييان ليواني، پانت آرش حق همكاران:

 محمدعلي اس مي سرای
 

 خالصه پروژه
ستتاده از بااریيكي از فناوری م احتراق سوز يك سيفتباشد. بااری پلتز ميسوهای پلتهای تبديل انرژی سوخت پلت چوبي ب  گرما، ا

ك سوز همانند يهای چوبي و برق و يك دودك  جهت تالي  گازهای احتراق دارد. بااری پلتخودكار است ك  برای كار كردن نياز ب  پلت
 كند و ب  همين دليل نيازی ب  سيفتم تأمين گرما از طريق گردش آب ندارد.گرماساز كار مي
ستتاده، عملكرد خودكار، توليد مقدار خاكفتر پايين، قابليت تنظيم توان خروجي سوز مياری پلتاز مزايای با توان ب  راندمان باال، سهولت ا

 شدن سريع محيط نت  بااری اشاره نمود.و گرم
سييازی فناوری ظور بوميتدوين دان  فني طراحي ب  من"ای تحت عنوان پروژه 1391تجديدپذير پژوهشييگاه نيرو از سييال  هایانرژیگروه 

تجديدپذير را در آغاز نمود. طي اين پروژه انواع  هایانرژی، ب  كارفرمايي سييتاد توسييع  فناوری "توده سييوز با راندمان باالبااری زيفييت
ست. در ادام  های پلتبااری سي قرار گرفت  ا تات فني و پارامترهای طراحي آن مورد برر شا  پروژه، برسوز خانگي در دنيا و همچنين م

های خارجي خريداری شده، ت ش شد تا اولين گرفت  و همچنين مطالعات انجام شده روی نمون های صورتسازیها و شبي اسا  طراحي
ساخت  شود ك  خوشباتان  اين امر ب  نتيج  نشفت و  هایانرژیسوز ساخت داخل كشور در گروه نمون  بااری پلت تجديدپذير طراحي و 

 ر بااری ساخت  شده در داخل مراحل تفت عملكردی خود را با موفقيت ب  اتمام رسانيده است.در حال حاض

 چكيده نتايج
 سوز چوبي بر اسا  شرايط اقليمي و دسترسي ب  سوخت مطمئنبندی ايران ب  لحاظ استتاده از بااری پلتپهن  

 سوز چوبي با راندمان باالسازی عددی بااری پلتطراحي متهومي و شبي  

 كيلووات حرارتي 8سوز چوبي ب  ظرفيت ساخت بااری پلت 

 

 مستندات پروژه
سي اجمالي جنبه»  سوخت برر ستفاده در بخاریهای مختف پلت به عنوان  ستقابل ا سوزهای زي ، گروه «توده 

 تجديدپذير، پژوهشكده انرژی و محيط زيفت، پژوهشگاه نيرو. هایانرژیپژوهشي 

تجديدپذير، پژوهشكده انرژی و  هایانرژی، گروه پژوهشي «دنياتوده سوزدر های زيستیبخاربندی و طبقهشناسايي » 

 محيط زيفت، پژوهشگاه نيرو.

تجديدپذير،  هایانرژی، گروه پژوهشي «در ايران توده سوززيستهای بخاریاستفاده از  بررسي پارامترهای اقليمي» 

 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت، پژوهشگاه نيرو.

دپذير، تجدي هایانرژی، گروه پژوهشي «توده سوز به منظور انجام خريد خارجيزيستبخاری ين مشخصات فني تعي» 

 پژوهشكده انرژی و محيط زيفت، پژوهشگاه نيرو.

ساخت  طراحي»  ستبخاری و  شورزي سوز در داخل ك شي «توده  شكده ا هایانرژی، گروه پژوه نرژی و تجديدپذير، پژوه

 نيرو محيط زيفت، پژوهشگاه



های خراسان رضوی در استان MW 200سنجي احداث نيروگاه بادی ب  ظرفيت مطالعات امكان عنوان پروژه : -34

 يا قزوين )فاز اول(

 
 پرست كاشانيآرش حق:  نام مدير پروژه تجديدپذير هایانرژی : نام گروه مجری

 PNEPN02 كد پروژه : پژوهشگاه نيرو:  نام كارفرما

 سيد مجتبي الجوردی، مهدی رضايي، بابك پركار :نام همكاران 

 
 خالصه پروژه:

سي امكان احداث يك نيروگاه بادی  ستان 200هدف از اجرای اين پروژه، برر شگاه نيرو در يكي از ا سط پژوه سان يا مگاواتي تو های خرا
 200 سنجي نيروگاه بادیذ مجوز اولي  مطالعات امكانباشد. بدين منظور ابتدا رژيم باد در اراضي ملي مناطق يادشده ب  منظور اخقزوين مي

ستتاده شد. در گام بعد، وضعيت مجوزهای صادرشده  WindPROافزار مگاواتي از سانا مورد ارزيابي قرار گرفت. برای اين منظور از نرم ا
سازمان  سط  ضوی و نو ايران برای احداث نيروگاه بادی در مناطق بينالود، امام تقي، فر هایانرژیتو سان ر ستان خرا يمان و فرهادگرد در ا

سايي  شنا ضي ملي ك  فاقد مجوز احداث بود  فتعد از ارا شد. بدين ترتي  مناطق م سي  ستان قزوين برر مناطق جرندق، كهك و نيكوي  در ا
سايت ست صدور مجوز برای احداث نيروگاه بادیگرديد. با تهي  اط عات  شد. پس از  های مناس  برای احداث نيروگاه، درخوا سانا داده  ب  

سانا ب  پژوهشگاه نيرو برای احداث نيروگاه بادی در منطق  بينالود ب  ظرفيت  سط  شبك  نيز  100اعطای مجوز تو تال ب   مگاوات، مجوز ات

 .برای اين منطق  اخذ گرديد
 

 
 

 
 قزوين سنجي انرژی باد برایهای پتانفيلنمون  منحني

 

 



 چكيده نتايج : 
 های مناس  كشوراتي رژيم باد ايران و سايتبررسي مقدم 

 محيطي و پيرامونيهای برتر، بررسي مقدماتي رژيم باد مناطق بادخيز و مطالعات زيفتانتااب سايت 

 های احداث مزارع بادیاجرای عمليات بادسنجي و تهي  گزارشي از رژيم باد در سايت 

 

 مستندات پروژه: 
بررسييي مقدماتي رژيم باد در منطق  مورد نظر جهت اخذ مجوز اولي  مطالعات امكان سيينجي از ''ر؛ تجديدپذي هایانرژیگروه پژوهشييي  -

 1390 تير؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛ CNEWT01؛ '' شركت سانا



 

 ايران تدوين سند راهبرد ملي و نقش  راه توسع  فناوری های مرتبط با انرژی خورشيدی در عنوان پروژه: -34

 

 پژوهشگاه نيرو کارفرما: شهريار بزرگمهري مدير طرح:

 PNEPN11 کدپروژه: پرست کاشانيآرش حق مديرپروژه:

 

محمد مهدي اخالقي، محمد مهدي اميرآبادي فراهاني، مهدي رهايي، سينا سالمي، امين عرفاني، محمد غياثيان، همكاران: 

 فرهمند، سيد مرتضي ماليي و گيتي نوري مهر، سيد عليهادي فارابي اصل، عليرضا فروغي
 

 

 هايانرژي خورشيد يکي از منابع تأمين انرژي رايگان، پاك و عاري از اثرات مخرب زيست محيطي است که از دير باز به روش

بوط سائل مرهاي اخير، کشورهاي جهان را بر آن داشته که با مگوناگون مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بحران انرژي در سال

تجديدپذير و از جمله انرژي  هايانرژيفسيلي با  هايانرژيبه انرژي، برخوردي متفاوت نمايند که در اين ميان جايگزيني 

جويي در مصرف انرژي، کنترل عرضه و تقاضاي انرژي و کاهش انتشار گازهاي آالينده با خورشيدي به منظور کاهش و صرفه

هاي با توجه به پتانسيل باالي ايران بخاطر دريافت مناسب تابش خورشيد، الزامات قانوني و مزيت.ستاستقبال فراواني روبرو شده ا

هاي برداري از انرژي خورشيد، تدوين سند راهبرد ملي براي توسعه فناوريبهره محيطي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعيزيست

 .تاسمرتبط با بخش برق انرژي خورشيدي در ايران امري حياتي 

ها و بازار مورد مطالعه قرار گرفت و با بررسي اسناد باالدستي و مطالعات در راستاي اجراي اين سند در ابتدا روند فناوري

برداري از انرژي خورشيدي و همچنين کشورهاي منطقه، الگوبرداري از ساير کشورها از جمله کشورهاي پيشرو در حوزه بهره

انداز، اهداف کالن هاي انرژي خورشيدي در کشور تعيين شد. در راستاي رسيدن به چشمورياندازي براي آينده حوزه فناچشم

ها مورد بررسي قرار گرفت و ها و سبک اکتساب هر يک از آنبندي فناوريمشخص گرديد. در ادامه مسير تدوين سند، اولويت

هاي موجود هاي الزم براي رفع چالشو سياست هاي موجود در اين راه براي هر حوزه شناسايي گرديد. سپس اقداماتچالش

مورد  يابي به اهدافها اعم از فني و غير فني براي دستاي شکسته شد تا مجموعه فعاليتهاي تعريف شدهتعيين و به زير پروژه

براي طراحي  ها به دست آمد که مبناييبندي براي هر يک از پروژهنظر مشخص گردد. در همين راستا، متولي، بودجه و زمان

هاي حوزه خورشيدي روند تغييرات بسيار سريع راه توسعه فناوري انرژي خورشيدي شد. از آنجا که در برخي تکنولوژينقشه

باشد، مرکز توسعه فناوري انرژي خورشيدي در پژوهشگاه نيرو تاسيس گرديد که يکي از مهمترين اهداف اين مرکز بازبيني مي

ها، رصد فناوري و مديريت تحقيقات در هاي تعيين شده براي تحقق هريک از آنه بر اساس شاخصساله اين سند و نقشه را 2

پژوهي، سياست پژوهي، مديريت خدمات علمي، فني و تخصصي، هاي انرژي خورشيدي است. همچنين آيندهحوزه فناوري

پايلوت و حمايت از محققين، دانشجويان و  هاي تحقيقاتي منجر بهها و پروژهها، مديريت طرححمايت از تجهيز آزمايشگاه

 .استهاي انرژي خورشيدي از ديگر وظايف اين مرکز توسعه فناوري بنيان در حوزههاي دانششرکت

 چكيده نتايج:

 هاي حوزه برق خورشيدي در کشوربندي فناوريشناسايي و اولويت 

 مرتبط با حوزه برق خورشيدي در کشور هايها و اقدامات مورد نياز براي توسعه فناوريشناسايي سياست 

 راه توسعه فناوري نسل اول و دوم فتوولتائيکدستيابي به نقشه 

 هاي نسل نوين فتوولتائيکراه توسعه فناوري سلولدستيابي به نقشه 

 راه توسعه فناوري سهموي خطيدستيابي به نقشه 

 استرلينگ خورشيدي-راه توسعه فناوري ديشدستيابي به نقشه 

 راه توسعه فناوري دودکش خورشيديابي به نقشهدستي 



 هاي خورشيديها و تکميل استانداردها و آزمايشگاهراه شناسايي نيازمنديدستيابي به نقشه 

 انرژي خورشيدي در کشور اندازي مرکز توسعه فناوريتاسيس و راه 

 مستندات پروژه:

 «تجديدپذير، پژوهشکده انرژي و  هايانرژي، گروه «ديهاي مرتبط با انرژي خورشيتدوين مباني سند توسعه فناوري

 1393ماه محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، دي

 «تجديدپذير، پژوهشکده انرژي و محيط زيست،  هايانرژيگروه  ،«هاي مرتبط با انرژي خورشيديهوشمندي فناوري

 1394ماه پژوهشگاه نيرو، تير

 «تجديدپذير، پژوهشکده انرژي و  هايانرژيگروه ، «رژي خورشيديهاي مرتبط با انتوسعة فناوريساز ارکان جهت

 1394ماه محيط زيست، پژوهشگاه نيرو، تير

 «تجديدپذير، پژوهشکده انرژي و محيط  هايانرژيگروه « ها و اهداف خرد توسعه فناوري انرژي خورشيديسياست

 1394ماه زيست، پژوهشگاه نيرو، تير

 «تجديدپذير، پژوهشکده انرژي و محيط زيست،  هايانرژيگروه « برنامه عملياتي راه( ونگاشت )نقشهتدوين ره

 1394ماه پژوهشگاه نيرو، شهريور

 «تجديدپذير، پژوهشکده انرژي و محيط زيست، پژوهشگاه نيرو،  هايانرژيگروه « تدوين برنامه ارزيابي و بروزرساني

 1394ماه شهريور

 

 

 

در استانهای خراسان رضوی  MW 200سنجي احداث نيروگاه بادی به ظرفيت مطالعات امكانعنوان پروژه:  -35

 يا قزوين )فاز اول(

 

 پژوهشگاه نيرو كارفرما: تجديدپذير هایانرژی گروه مجری:

 CNEWT01 كد پروژه: پرست كاشانيآرش حق مدير پروژه:

 بابك پركار -مهدی رضايي  -سيد مجتبي الجوردیهمكاران:

 

 خالصه:

ورت ص رژيم باد در منطق  مورد نظر جهت اخذ مجوز اولي  مطالعات امكان سنجي از شركت سانا بررسي مقدماتي روژه در ابتدا بر رویدر اين پ
و مطالع  و بررسي وضعيت زمين های دارای پتانفيل جهت  بررسي مقدماتي رژيم باد در منطق  مورد نظرگرفت  است. اين بررسي شامل 

گيری جهت اخذ مجوز اولي  سانا جهت مطالعات پتانفيل سنجي بوده است. سپس از مناطق مورد نظر در استان احداث مزرع  بادی و پي
 های رقومي و اط عاتخراسان و قزوين بازديد ميداني صورت گرفت  است. در ادام  اط عات مربوط ب  مزرع  توربين بادی ك  شامل نقش 

ي  گرديد. سپس پتانفيل وزش باد تعيين و طراحي اولي  مزرع  بادی انجام شد. در ادام  ، تهاستمربوط ب  وضعيت وزش باد در مناطق 
های مربوط ب  تملك زمين و اخذ مجوزهای مورد نيروگاه بادی از نظر اقتتادی تحليل و مكان احداث نيروگاه مشا  شد. در پايان پيگيری

 انا صورت پذيرفت.سنجي ب  سنياز از جمل  مجوز احداث با ارائ  گزارش امكان
  



 1395كارنامه پژوهشي 
 

وات پيل سوختي اكسيد جامد با هدف تدوين  100طراحي و ساخت استک عنوان پروژه:  -36

 دانش فني اتصال دهنده های داخلي و آب بند

 خالصه پروژه:

ستتاده از شي از ا فيلي و آلودگي نا سوی ديگر توج  ب   امروزه ب  دليل كاه  منابع ف سو و نياز روز افزون ب  انرژی از  سوختها از يك  اين 
های سوختي اكفيد جامد تجهيزات تبديل انرژی هفتند ك  اين توانايي را دارند ك  های نوين توليد انرژی جل  شده است. پيلسمت روش

سوخت نظير هيدروژن را بدون گذر از فرايند احت شيميايي موجود در يك  فيار باال، آلودگيانرژی  فيت  تبديل كنند. راندمان ب  راق ب  الكتري
ای های برای پيلاند ، قابليت اسييتتاده از رنج وسيييعي از سييوختها، مدوالر بودن و مزايايي از اين دسييت باعث شييده اسييت تا جايگاه ويژه

 سوختي در تامين انرژی آبنده جهان متتور باشد.
ي سند راهبرد ملي فناوری هيدروژن و پيل سوختي در كشور ب  تتوي  رسيده و اب غ گرديده است. های سوختب  دليل اهميت فناوری پيل

وات پيل سوختي اكفيد جامد با تكي  بر  100همراستا با اين سند و ب  منظور دستيابي ب  اهداف مندرج در آن، طراحي و ساخت يك استك 
 دان  و تجربيات داخل كشور در دستور كار قرار گرفت.

های شبي  سازی عملكرد آن مورد بررسي قرار گرفت و طراحي بر در اين پروژه ابتدا طراحي اولي  برای استك انجام شد و با استتاده از روش
سازی نمون  شبي   صل از  شد. بر مبنای نتايج حا تال دهندهمبنای اين نتايج بهبود داده  سل، فريم، ات شامل  ستك  ای ههای واقعي اجزای ا

ستكهای داخلي،  ستك و مونتاژ نمودن اجزا، عملكرد ا شدن اجزای ا ساخت   شدند. پس از  ساخت   سوخت و هوا، آب بند و ...  منيتولدهای 
ستتاده از يك  شد. در نهايت با ا ستك بهبود داده  ست آمده عملكرد ا شد بر مبنای نتايج ب  د سعي  سي قرار گرفت و  شده مورد برر ساخت  

  وات حاصل گرديد. 100واحدی توان معادل  5استك 

     

 

 

 

 

 

 حامد محبي مدير پروژه: انرژيهای تجديدپذير گروه مجری:
 CNENE14 كد پروژه: سازمان انرژيهای نو ايران كارفرما:

شيييهريار بزرگمهری، حميد عبدلي، همايون كنعاني، حامد اصييي ن نژاد، اميرحفيييين قبادزاده، رضيييا  همكاران:
 محمودی، اميرحفين حاج عليرضايي، عليرضا بابايي، حميدرضا صوابي ، ياسر م يي، آرمان رئوفي



 

 

 

 

 چكيده نتايج:

 ساخت و تفت نافتين استك پيل سوختي اكفيد جامد در كشور 

 توسع  دان  فني طراحي استكهای كوچك 

 توسع  دان  فني ساخت اتتال دهنده های داخلي 

 ساخت آب بندهای دما باال 

 توسع  دان  فني شبي  سازی عملكرد استكهای كوچك 

 های ساخت و تفت پيل سوختييشگاهتجهيز آزما 

 مستندات پروژه:

پژوهشكده انرژی و محيط  ؛«انتااب طرح و طراحي متهومي پيل سوختي اكفيد جامد» ؛ گزارشتجديدپذير هایانرژیگروه پژوهشي  -
 .نيروزيفت؛ پژوهشگاه 

شي  - فيد جامد» ؛ گزارشتجديدپذير هایانرژیگروه پژوه سوختي اك سازی عملكرد پيل  فت؛  ؛«شبي   شكده انرژی و محيط زي پژوه
 .نيروپژوهشگاه 

پژوهشييكده انرژی و محيط زيفييت؛  ؛«های داخليطراحي و سيياخت اتتييال دهنده» ؛ گزارشتجديدپذير هایانرژیگروه پژوهشييي  -
 .نيروپژوهشگاه 

شي  - ساخت آب بندی دما باال» ؛ گزارشتجديدپذير هایانرژیگروه پژوه شكده انرژی و م ؛«انتااب و  شگاه پژوه فت؛ پژوه حيط زي
 .نيرو

 .نيروپژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه  ؛«ساخت سل و تفت استك» ؛ گزارشتجديدپذير هایانرژیگروه پژوهشي  -

 

 



 

 عنوان پروژه : -

وات پيل سوختي اكسيد جامد بر پايه استفاده از گاز  50ساخت استک  ، طراحي وتدوين دانش فني

طبيعي
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JNEPN15/T3-1

JNEPN15/T4-1

JNEPN15/T5-1



 

 1396كارنامه پژوهشي 
ست  آزمون ان پروژه:عنو  ضمين كيتيت ماژول فتوولتائيك بر مبنای مناطق ماتلف آب و فاز اول تدوين د های ت

 هوايي در ايران

 
 محمد خلج:  نام مدير پروژه    تجديدپذير هایانرژی:  نام گروه مجری     
 PEPN12:كد پروژه   : پژوهشگاه نيرو نام كارفرما    

 فرشت  محمد قاسمي، مهدي  مجيدی نام همكاران :      

 

 

 خالصه پروژه:
ابتدا دف، ه نيا یاست. در راستا كيفتوولتائ یهاماژول ييبر طول عمر و كارا يمياقل طيشرا ريتأث يپروژه، بررس نيا فاز اول هدف از انجام

سي قرار گرفت. عواملي چون تاب ، دما و رطوبت از جمل  اين موارد هفتند. های فتوولتائيك مورد بررعوامل محيطي موثر بر تاري  ماژول
 نيك  هر كدام از ا كنديم جاديرا ا يطيشييراآنها   يترك ،كيماژول فتوولتائ روی بر انترادی هر عامل ريع وه بر تأثبايد توج  داشييت ك  

صورت جداگان  قادر ب  االمان شده منجر ب  بروز انواع عيوب در ماژول فتوولتائيك ميعوامل محيطي  .فتنديآن ن جاديها ب   وند و از شياد 
ي ياين طريق بر عمر و عملكرد آن اثر خواهند داشت. ب  اين جهت در ادام  انواع عيوب قابل بروز در انواع ماژول فتوولتائيك بررسي و شناسا

سپس  ست.  شده متناظر آنها مورد شده و ارتباط آن با عوامل محيطي مورد مطالع  قرار گرفت  ا سع  داده  نحوه ارتباط عيوب و آزمونهای تو
 بررسي و مطالع  قرار گرفت. 

اتلف از بندی مناطق مدر اين مرحل  ب  جهت مطالع  اثر اقليم بر طول عمر و كارايي ماژول فتوولتائيك، ابتدا اسيييتاندارد مربوط ب  تقفييييم
سپس ا سي مطالعات بيننقط  نظر اقليم مورد مطالع  قرار گرفت.  شده در المللي حاوی دادهز برر های آماری مربوط ب  ميزان عيوب گزارش 

شدت اثر اين عوامل مورد مطالع   شدت عوامل محيطي اثرگذار، ميزان اهميت و ب  طور تقريبي  مناطق ماتلف آب و هوايي و ارتباط آن با 
 و هوايي مشا  گرديد.    قرار گرفت. در نتيج  عيوب و آزمونهای پراهميت هر منطق  آب

 چكيده نتايج : 
ستانداردها يبا توج  ب  بررس  فتن نقاط ضعفبا در نظر گر نيو همچن كيفتوولتائ یهاماژول تيتيك يابيارز یشده برا نيتدو يالمللنيب یا
نفيييبت ب  اسيييتتاده از  یباالتر نانياطم تيقابل با وانتا بت رديانجام گ یحوزه نيدر ا یشيييتريب قاتي، الزم اسيييت تحقآنهاگزارش شيييده 

با  برخي آزمونها را توان بر حفيي  منطق  نتيي ،برای اين منظور مي های فتوولتائيك در مناطق ماتلف آب و هوايي اقدام نمود.سيييفييتم
شك  يمياقل يك  در نواح ييهادر ماژولشدت باالتری انجام داد. برای مثال  ت گرم و خ ترين   جدیاثر پرتوهای ماوراء بنت شونديم ن

 سازوكار تاري  است حال آن ك  در مناطق معتدل نتوذ رطوبت و عيوب مرتبط با آن از اهميت باالتری برخوردار خواهد بود.

 مستندات پروژه: 
 های تضييمين كيتيت ماژول فتوولتائيك بر مبنایتدوين دسييت  آزمونفاز اول پروژه گزارش نهايي ''؛ تجديدپذير هایانرژیگروه پژوهشييي 

 . 1396 آبان؛ پژوهشكده انرژی و محيط زيفت؛ پژوهشگاه نيرو؛  "مناطق ماتلف آب و هوايي در ايران
 
 
 
 
 
 
 



 

 تجديدپذير مبتني بر ماموريت جديد هایانرژیتدوين برنام  عملياتي و نقشيي  راه گروه پژوهشييي 38
 پژوهشگاه نيرو

 
 محمدمهدی اخ قي:  نام مدير پروژه   تجديدپذير هایانرژی:  نام گروه مجری  
 NPNEPN01   كد پروژه :  : پژوهشگاه نيرو نام كارفرما  

 روشنك كاووسي –محمدمهدی اميرآبادی فراهاني  -مريم عابدی  –شهريار بزرگمهری نام همكاران :  

 

 خالصه پروژه:
های پژوهشيييي برق، طبعا ماموريت های جديدی ب  گروه با عنايت ب  ماموريت جديد پژوهشيييگاه نيرو در حوزه مديريت تحقيقات صييينعت

تجديدپذير علي الاتييوص وجود متولي بزرگي همچون سييازمان  هایانرژیهای زياد در حوزه محول شييده اسييت. با توج  ب  وجود متولي
سانا( ك  در زير مجموع  وزارت نيرو فعاليت مي هایانرژی شودكند نياز انو ايران) سي انجام  غور وظايف جديد گروه و حدود و ث ست تا برر

سع   شيدی و انرژی بادی و همچنين طرح  تو سع  فناوری انرژی خور شود. از طرفي وجود دو مركز تو شا   تجديدپذير در  هایانرژیم
ي  از بهای مرتبط های پژوهشگاه و ساير سازمانپژوهشگاه نيرو لزوم تبيين وظايف گروه و مشا  نمودن شيوه همكاری با ساير قفمت

شا  مي شا  خواهد كرد و در نتيج  پي  م شي را در آينده دور و نزديك م ش  راه دورنمای فعاليت گروه پژوه نمايد. همچنين اين نق
 .استهای گروه معيار مناسبي برای ارزيابي فعاليت

 

 
 باشي از نتايج پروژه

 

 

 چكيده نتايج : 
 های تجديدپذيرپژوهشي انرژی تبيين نق ، بياني  ماموريت و اركان جهت ساز گروه 

 های تجديدپذيرايجاد چهار كارگروه در راستای ماموريت جديد گروه پژوهشي انرژی 



 های تجديدپذيرتبيين شدن نقش  راه گروه پژوهشي انرژی 

 

 مستندات پروژه: 
 . 1395 فروردينپژوهشگاه نيرو؛ ؛  معاونت پژوهشي؛ NPNEPN01/T1 : ؛ '' مرور ادبيات''تجديدپذير؛  هایانرژیگروه پژوهشي  -

 . 1395خرداد ؛ پژوهشگاه نيرو؛  معاونت پژوهشي؛ NPNEPN01/T2 : ؛ '' مطالعات مبنا''تجديدپذير؛  هایانرژیگروه پژوهشي  -

 . 1395 تير؛ پژوهشگاه نيرو؛ معاونت پژوهشي؛ NPNEPN01/T3؛ '' تدوين استراتژی''تجديدپذير؛  هایانرژیگروه پژوهشي  -
؛ پژوهشگاه نيرو؛  معاونت پژوهشي؛ NPNEPN01/T4؛ '' برنام  ارزيابي و ب  روز رساني''تجديدپذير؛  هایانرژیگروه پژوهشي  -

 . 1395 شهريور

 
 


