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 چكيده
باشد که استفاده از آنها های تجدیدپذیر میهای مختلفی برای به کارگیری انرژیکشور ایران دارای پتانسیل

های موجود در کشور ایران و شناسایی پتانسیل مقالهکند. هدف از این ژی میکمک بسزایی در تأمین انر
باشد. در انتخاب تکنولوژی تولیدات پراکنده متناسب با پتانسیل و منابع اولیه انرژی موجود در آن منطقه می

اس های هیبرید انرژی متناسب با پتانسیل منطقه و بر اساین راستا برای مناطق مختلف کشور سیستم

های تولیدات محیطی بررسی و ساختار بهینه پیشنهاد خواهد شد. تکنولوژیمشخصات فنی، اقتصادی، زیست
 باتریهای بادی، دیزل ژنراتور و های فتوولتائیک، توربینپراکنده استفاده شده در این پروژه شامل سیستم

انجام شده و نتایج حاصل  HOMER زارافنرم کمک به سیستم ابعاد سازیبهینه و مناسب ساختار است. انتخاب

دهنده نشان پروژه هر شده تمام هزینه و عملکرد مورد تجزیه و تحلیل فنی و اقتصادی قرار گرفته است. نحوه

 انتخاب ساختار مناسب سیستم هیبرید در آن منطقه است.

 

 .های هيبرید انرژیسنجي، ایران، سيستمهای کليدی: انرژی تجدیدپذیر، امكانواژه
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 مقدمه -1

ترین اصل در توسعه اقتصادی کشورها شناخته شده است. امروزه قسمت عمده ترین و ضروریانرژی به عنوان مهم
. از ]1[شود های فسیلی تأمین میسازی رشد اقتصادی و پیشرفت سیاسی و اجتماعی توسط سوختتقاضای انرژی برای برآورده

های فسیلی، نگرانیهای سنگین سوختهای فسیلی، هزینهانرژی، طبیعت تجدیدناپذیر سوخت گیر مصرفافزایش چشمطرفی 

مصرف باشند. های تجدیدپذیر میی انرژیمحیطی و مشکالتی از این قبیل، عوامل اصلی در توسعههای موجود در زمینه زیست

ر نیز تأثیر بسزایی در تغییرات آب و هوایی و انرژی در کشورهای در حال توسعه به سرعت در حال افزایش است که این ام
ریزی برای کاهش ای دارد. عوامل ذکر شده منجر به تالش کشورهای مختلف در جهت برنامهمدیریت انرژی سراسری و منطقه

ژی ریزی توسعه انرهای فسیلی به عنوان منابع انرژی اولیه شده است. توسعه مناسب تولید توسط برنامهوابستگی به سوخت

 بلندمدت با در نظر گرفتن منابع انرژی تجدیدپذیر قابل انجام است. 
در میان منابع مختلف انرژی مورد استفاده، انرژی برق نقش اساسی در دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی دارد. 

ریزی ت موظف به برنامهمصرف انرژی برق در ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه به سرعت در حال افزایش است. لذا دول

باشد. از طرفی باید توجه داشت که بخش دولتی به تنهایی های جدید برای افزایش ظرفیت تولید در کشور میو ساخت نیروگاه

باشد. بنابراین تشویق بخش خصوصی به مشارکت در روند توسعه تولید ها و مناطق نمیقادر به توسعه تولید برای تمامی بخش
( بدلیل سرمایه DGگذاری در تولیدات پراکنده )رسد. در این راستا از دید بخش خصوصی، سرمایهری به نظر میمورد نظر ضرو

های اخیر، وزارت نیرو برای تأمین بار مورد نیاز مشتریان، احداث اولیه و ریسک مالی کمتر، اهمیت بسزایی دارد. در سال

نماید. این استراتژی وزارت نیرو گذاری در واحدهای تولید پراکنده مییهها را تشویق به سرماسرمایه گذاران خصوصی و شرکت
 باشد. سازی میبرای تجدید ساختار و حرکت در راستای خصوصی

ها در ترکیب با یکدیگر های گازی و میکروتوربین، مولدهای دیزلی، توربینWG ،PV ،FCمنابع انرژی متعددی شامل 

های بادی و خورشیدی از مهمترین منابع تجدیدپذیر در این بین انرژی. ]9-2[تشکیل دهند توانند سیستم هیبرید انرژی می
پیشرفت قابل  (PV)و فتوولتائیک  (WG) بادی با مولد های تولید انرژیتوسعه سیستمبه همین خاطر شوند. محسوب می

د. به علت پاکیزگی و تجدیدپذیر شوخورشیدی منبع انرژی جدیدی محسوب می-سیستم هیبرید بادی .توجهی داشته است

دهند مند به استفاده از آن بوده و تحقیقاتی در این راستا انجام میها و کشورهای متعددی عالقهها، سازمانبودن این انرژی

 سازی انرژی در شرایط مطلوب جهت استفاده در مواقع نیاز. اما به خاطر خاصیت تناوبی باد و خورشید، نیاز به ذخیره]11[
و الکترولیزور نیز جهت  FC. از ترکیب ]11و4[شود سازی انرژی استفاده میباشد. اغلب از باتری برای ذخیرهکامالً محسوس می

توان سیستم با ترکیب چند تکنولوژی و با کنترل و مدیریت درست، می . لذا]11و9-6[سازی انرژی استفاده شده است ذخیره

 .]9-2[د برای تأمین بار مناطق مختلف به کار برباال  اطمینان  هیبرید با قابلیت
باشد. این پارامترها تحت تأثیر می DGمنابع اولیه موجود پارامتر بسیار مهمی برای تولید انرژی برق از دید مالکان 

 ای منابع انرژی همچون سرعت باد و تابش خورشید می باشد. کشور ایران دارایمنابع محلی و همچنین پتانسیل منطقه

کند. ایران به باشد که استفاده از آنها کمک بسزایی در تأمین انرژی میهای تجدیدپذیر میهای مختلفی برای انرژیپتانسیل

باشد. استفاده از منابع تجدیدپذیر در ایران عنوان کشوری پهناور دارای پتانسیل انرژی باد و خورشید، انرژی برق آبی و ... می
های مختلفی را در جهت توسعه استفاده از این منابع را در ایران نیست. محققان بسیاری روشموضوع جدیدی در تحقیقات 

 .]12[اند ارائه کرده

شرکت توزیع انرژی برق است.  42شرکت مدیریت تولید برق و  22(، RECای )شرکت برق منطقه 11ایران دارای 
ن و انتخاب تکنولوژی تولیدات پراکنده متناسب با پتانسیل هر های موجود در کشور ایراهدف از این پروژه شناسایی پتانسیل

باشد. بر این اساس برای مناطق مختلف کشور های آنها میمنطقه و منابع اولیه انرژی موجود در آن منطقه بر اساس ویژگی
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ی و پیشنهاد های زیست محیطی بررسهای هیبرید انرژی متناسب بر اساس خصوصیات اقتصادی، عملکرد و ویژگیسیستم

های فسیلی و یا منابع بهینه ارائه خواهد شد. لذا مناطق مستعد بر اساس پتانسیل آنها در قابل دسترس بودن منابع سوخت

منطقه موجود برای نمونه موردی جهت بررسی خصوصیات سیستم های هیبرید انرژی در نظر  11انرژی تجدیدپذیر، از میان 
 گرفته شده انتخاب می شوند. 

 

 های تجدیدپذیر در ایرانپتانسيل انرژی -2

 یهایآن با استفاده از انرژ مگاوات ۹۱۲برق کشور در هر ساعت، تنها  دیتول تیهزار مگاوات ظرف 11از مجموع حدود 

 یدرحال نیبرق کشور است. البته ا تیدهم ظرف کیکمتر از  یشود که حتیم دیتول یکوچک آب یهاروگاهیو ن دیباد، خورش

 111تنها  رانیا یباد یهایانرژ تیظرف یشرکت آلمان کینو و  یهایانجام شده توسط سازمان انرژ یهایطبق بررس هاست ک
به اعتقاد  ردیگیکه درحال حاضر مورد استفاده قرار م ییهاتیو ظرف رانیا یهالیپتانس سهیهزار مگاوات برآورد شده است. مقا

 کند.ینم ریپذدیتجد یهایاز انرژ یااستفاده چیه باًیتقر رانیدهد ایکارشناسان نشان م

 یهایانرژ یرو ییهایگذارهیداده و سرما شیرا افزا ریپذدیتجد یهایگذشته استفاده از انرژ یهادر سال رانیا البته

برابر  کوچک دو یو آب یدیخورش ،یباد یهاروگاهیبرق از ن دیتول تیصورت گرفته که باعث شده حجم ظرف یدیو خورش یباد
برق از  دیو خراسان مرکز توسعه تول یدیخورش یبرق از انرژ دیمرکز توسعه تول زدیکه هم اکنون  یمثال به طور یبرا .شود

با  یتعداد روزها ایاند که شده ییشناسا رانیدر سراسر ا یگرید اریدو منطقه، مناطق بس نیاست و عالوه بر ا رانیباد در ا یانرژ

باد و  یهایاز انرژ یریگاست، اما کماکان بهره ادیدر آنها ز دیشد یهمراه با بادها یتعداد روزها ایآفتاب  میتابش مستق
است. در چند  ازدهمیدولت  رانیمد یتوجه جد ازمندیصنعت بوده که ن نیدر صنعت برق کشور بخش مغفول مانده ا دیخورش

کشور را  یدیخورش یهاو نقشه یباد یهانقشه یآلمان یهااز جمله پژوهشکده یسسسات خارجؤبا کمک م رانیسال گذشته ا

در ادامه به شرح  .]11[ شود ییشناسا ریپذدیتجد یهایانرژ یرو یگذارهیسرما یمناسب برا یهانهیکرده است تا زم هیته
 پردازیم.های موجود در کشور ایران میبرخی از پتانسیل

 

 در ایران باد پتانسيل انرژی -2-1

منطقه از  ۹۲اند که تنها در داده نشان رانیباد در ا یانرژ لیپتانس نیتخم نهیسبات انجام شده در زممطالعات و محا

، در حدود ٪۳۳ یراندمان کل کیبا در نظر گرفتن  ها،تیسا یاسم تیظرف زانیمناسب( م تیسا ۵۴از  شیکشور )شامل ب
 دهد.ایران را نشان می کشور در m 21 ارتفاع در بادی انرژی نقشه (1) شکل .باشدیمگاوات م ۲٫۴۵۵

 دیتول یباد یبا استفاده از انرژ رانیشده در ا دیمگاوات برق تول ۳۳٫۵۵۵مگاوات از  ۹۴تنها  یالدیم ۹۵۵۵سال  در

مگاوات بود که به نسبت سال  ۵۴ یباد یبا استفاده از انرژ رانیشده در ا دیسهم برق تول یالدیم ۹۵۵۲شده بود. در سال 

)در استان  نالودی( و بالنی)در استان گ لیمنج یباد روگاهین یالدیم ۹۵۵۲. در سال دادیرا نشان م یهل درصدرشد چ ۹۵۵۴
مگاوات ساعت  ۱۳۵ یالدیم ۹۵۵۲در سال  رانیدر ا یبرق باد تیاند. ظرفمگاوات برق را داشته ۲۹ تی(، ظرفیخراسان رضو

 است. بوده

 گیالن، استان سه در باد هایپروژه داخلی بازده نرخ و خالص حال شارز کشور، انرژی فعلی هایسیاست اساس بر
 این در بادی برق هایپروژه که است واقعیت این کننده تایید که است، شده محاسبه جنوبی خراسان و بلوچستان و سیستان

  .]14[ هستند صرفه به مقرون اقتصادی نظر از استان سه
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 در کشور ایران m 22 نقشه انرژی بادی در ارتفاع -1شكل 

 پتانسيل انرژی خورشيد در ایران -2-2

دهد که استفاده از تجهیزات خورشیدی در ایران کشور ایران نیز در نواحی پرتابش واقع است و مطالعات نشان می

ز آفتابی در رو 111ایران کشوری است که با وجود تواند بخشی از انرژی مورد نیاز کشور را تأمین نماید. مناسب بوده و می

 زمینه در باال پتانسیل با کشورهای از یکی روز در مترمربع بر ساعت کیلووات 5/4 - 5/5بیش از دو سوم آن و متوسط تابش 
کیلومترمربع، امکان  2111آلمان، در مساحتی بیش از  DLR با مطالعات انجام شده توسط .است شده معرفی خورشیدی انرژی

( پتانسیل انرژی خورشیدی در ایران را 2شکل ) .]15[ ه حرارتی خورشیدی وجود داردنیروگا MW 61111 نصب بیش از

 دهد.نشان می

 
 ]11[ پتانسيل انرژی خورشيدی در ایران -2شكل 
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 در کشور هایانواع انرژ يپراکندگ -2-3

ها وجود ن توسعه آنبرخوردار بوده و امکا یمناسب تیاز موقع یاز منابع مختلف انرژ یبرخوردار ثیاز ح ایران کشور
 یدر منابع انرژ یگوناگون یهالیمناطق مختلف کشور پتانس افتیدر توانیم (1نشان داده شده در شکل )نقشه با  مطابقدارد. 

 . دیکشور تنوع بخش یبه سبد انرژ توانیها ماز آن یریگدارند که با بهره

 اند:پراکنده شدهمنابع در مناطق مختلف کشور  نیآن است که ا گرینکته مهم د

 یمنابع ژئوترمال در غرب و شمال غرب -
 در شمال و شرق یبرق باد دیامکان تول -

 یجنوب و جنوب شرق ،یمرکز یدر نواح دیاز شدت مناسب خورش یبرخوردار -

 نفت و گاز در غرب و جنوب یمنابع غن -
 زغال سنگ در امتداد البرز و شرق یغن یهارگه -

 

 
 در کشور هاینواع انرژا يپراکندگ -3 شكل

 

از  یریگدارند که با بهره یدر منابع انرژ یگوناگون یهالیمناطق مختلف کشور پتانس افتیدر توانینقشه فوق م مطابق

 . دیکشور تنوع بخش یبه سبد انرژ توانیها مآن

 

 سازیبهينه و سنجيامكان نتایج -3

های موجود و منابع مختلف انرژی مناسب، بر اساس پتانسیل های هیبریدجهت بررسی و مقایسه سیستم بخشدر این 
بررسی و  ، مدلسازیHOMERافزار تأمین انرژی در کشور ایران، چهار منطقه مختلف درنظر گرفته شده است. پس از معرفی نرم

 اند.فصل آورده شده این در استفاده شده در هر منطقه دیبریه ستمیس یاقتصاد فنی و
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 مناطق مختلف کشور ایران تقسيم بندی -3-1

-های تجدیدپذیر موجود در کشور ایران شرح داده شد. با توجه به بررسیهای مختلف انرژی، پتانسیلهای قبلدر بخش

، "شمال"( به چهار قسمت فرضی 4توان کشور ایران را با توجه به منابع موجود انرژی، مطابق با شکل )های انجام شده می

های مورد نظر برای تأمین بار مستقل از شبکه در هر منطقه ( نیز انرژی1تقسیم نمود. در جدول ) "بغر"و  "شرق"، "جنوب"

 نشان داده شده است.

         

R06

R08

R05

R03

R02

R07

R01

R04

R15

R12

R09

R10

R11

R13

R14
R16

          

         

               

          

         

             

یش  

    

ی  ر

    

 
 ایران کشوربا توجه به موقعيت جغرافيایي  هایانواع انرژ يپراکندگ -4 شكل

 

 در کشور هایانواع انرژ يپراکندگ -1 جدول

 منطقه منابع انرژی تجدیدپذیر منابع انرژی تجدیدناپذیر

 شمال انرژی بادی ---

 جنوب انرژی خورشیدی دیزل ژنراتور

 شرق انرژی بادی و خورشیدی ---
 غرب --- دیزل ژنراتور

 
 پروفيل بار پيش بيني شده در مناطق -3-2

-ن بار یک روستای فرضی دور از شبکه سراسری برقدر این پژوهش به عنوان مطالعه موردی، برای تمامی مناطق، میزا

های انجام شده، مصرف سالیانه انرژی برای منطقه فرضی مورد مطالعه برابر بینیرسانی در نظر گرفته شده است. مطابق با پیش

میزان پیک بار  ( نشان داده شده است. با توجه به اینکه5شکل ) شبانه روز کیبار نمونه در  لیپروفباشد. می kWh/d 621با 

 (6)شکل  به عنوان پیک بار مشخص شده است. kW 1/65گذار است، در این مطالعه در بهینه سازی ابعاد سیستم تأثیر
 دهد.ی را نشان میبار مصرف انهیماه نیانگیم
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 روز(: پروفيل بار نمونه در یک شبانه5شكل )

 

 
 (: ميانگين ماهيانه بار مصرفي 1شكل )

 هواشناسي مناطقاطالعات  -3-3

(، 2سال اطالعات هواشناسی برای مرکز جغرافیایی هر منطقه مطابق با جدول ) 21از میانگین ماهیانه  مقالهدر این 
. اطالعات مربوط به وضعیت تابش خورشید و سرعت باد جهت ]11[ سازی سیستم مفروض استفاده شده استجهت شبیه

گیرد. دستیابی به این ز پنل فتوولتائیک و توربین بادی مورد استفاده قرار میآنالیز ابعاد سیستم هیبرید انرژی متشکل ا

کنندگان دور از شبکه سراسری تأمین بایست بار مورد تقاضای مصرفسازی ابعاد سیستمی که در آن میاطالعات جهت بهینه
 شود، ضروری است. 

 مناطق دارای پتانسيل (Wh/m²/day) و شدت تابش خورشيد (m/s) سرعت باد ميانگين ماهيانه -2جدول 

 فروردین اردیبهشت خرداد تير مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
اطالعات 

 هواشناسي

 منطقه

 باد سرعت 41/1 11/1 12/2 61/9 42/9 14/1 11/6 15/5 11/5 61/5 14/6 95/6
 شمال

37.12, 48.65 

24/5 45/4 14/1 24/1 21/1 91/4 99/5 62/6 12/1 45/1 91/6 12/6 
 تابش شدت

 خورشید

 جنوب
30.91, 53.51 

99/5 21/5 42/5 41/5 11/5 11/5 11/1 11/2 22/2 12/1 44/6 61/5 
 باد سرعت

 شرق 
31.90, 58.69 11/5 14/4 41/1 15/1 16/1 91/4 22/6 14/1 41/1 61/1 14/1 96/5 

 تابش شدت

 خورشید
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 نرژی در مناطق مختلفهای هيبرید ابررسي فني و اقتصادی سيستم -4

 دیبریه ستمیدهد. سرا نشان می مطالعه در مناطق مختلف هیبرید انرژی موردهای سیستم (11)تا  (1) هایشکل
به همین شده است.  یمستقل از شبکه طراح یکابردها یباشد که برایم یو باتر WGمتشکل از در منطقه شمال مورد نظر 

در منطقه مورد نظر  دیبریه ستمیسی، و باتر دیزل ژنراتور، PVمتشکل از نطقه جنوب در ممورد نظر  دیبریه ستمیسترتیب 

 باشد.ی میو باتر دیزل ژنراتورمتشکل از در منطقه غرب مورد نظر  دیبریه ستمیسی و ، و باترWG ،PVمتشکل از شرق 
 

 
 

Main System

Auxiliary System

Wind 

Generator
AC/DC

DC Bus
AC Bus

DC/AC
Load

Battery Bank

رد نظر در منطقه بلوک دیاگرام سيستم هيبرید انرژی مو -8شكل 

 شمال
 

Main System

Auxiliary System

Photovoltaic 

Pannel
DC/DC

DC Bus

AC Bus

DC/AC
Load

Battery Bank

Diesel

Generator

بلوک دیاگرام سيستم هيبرید انرژی مورد نظر در  -12شكل 

 منطقه جنوب

 

Main System

Auxiliary System

Wind 

Generator

Photovoltaic 

Pannel
DC/DC

AC/DC

DC Bus
AC Bus

DC/AC

Load

Battery Bank

بلوک دیاگرام سيستم هيبرید انرژی مورد نظر در منطقه  -7شكل 

 شرق

 

 

Main System

Auxiliary System

DC Bus AC Bus

DC/AC

Load

Battery Bank

Diesel

Generator

 
سيستم هيبرید انرژی مورد نظر در منطقه  بلوک دیاگرام -9شكل 

 غرب

های هیبرید انرژی استفاده شده در مناطق مختلف کشور در این پروژه متشکل از با توجه به اینکه اجزای سیستم
ده ( آور1باشد، اطالعات فنی و اقتصادی این اجزا در جدول )ژنراتورهای بادی، پنل های فتوولتائیک، باتری و دیزل ژنراتور می

 شده است.
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 اطالعات فني و اقتصادی اجزای سيستم هيبرید انرژی مورد نظر -3جدول 

 ژنراتور بادی
Fahrlander 100 تکنولوژی 

111 KW توان نامی 
1/1  m/s سرعت قطع پایین 
6/11  m/s سرعت نامی 

25 m/s سرعت قطع باال 
121111 US$ قیمت اولیه 
111 US$/year ردهزینه نگهداری و عملک  

سال 25  طول عمر 

 پنل فتوولتائيک
 تکنولوژی پلی کریستالین

 راندمان % 15

4251 US$/kWpeak هزینه اولیه 
سال 25  طول عمر 

 باتری
Lead-acid تکنولوژی 

2111 US$ هزینه اولیه 
6111 US$ هزینه تعویض 

سال 5  طول عمر 

 راندمان شارژ % 21
 دیزل ژنراتور

VOLVO-GSW تکنولوژی 

kW 51 توان نامی 
Hz 51  وv 411 فرکانس و ولتاژ 

11111 US$ هزینه اولیه 
سال 25  طول عمر 

 کانورتر
kW 25 ظرفیت 

15111 US$ هزینه اولیه 

15111 US$ هزینه تعویض 
 راندمان % 95

سال 21  طول عمر 
 اطالعات پروژه

سال 25  طول عمر پروژه 
 استراتژی بهره برداری پخش بار

 ذخیره چرخان % 11

انهماکزیمم کمبود انرژی سالی % 1  
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 انرژی  دیبريه هایستميسبررسي فني  -4-1

 HOMERافزار مطابق با توضیحات ارائه شده در بخش قبل، سیستم هیبرید انرژی متشکل از اجزای مختلف توسط نرم
( نشان داده 14( تا )11های )ق مختلف در شکل. شماتیک این سیستم هیبرید انرژی در مناط]12[ گیردمورد بررسی قرار می

 شده است.

 
 مدلسازی سيستم هيبرید انرژی در منطقه شمال  -12شكل 

 

 
مدلسازی سيستم هيبرید انرژی در منطقه جنوب  -11شكل 

 
 مدلسازی سيستم هيبرید انرژی در منطقه شرق  -14 شكل

 

 
 رب مدلسازی سيستم هيبرید انرژی در منطقه غ -13شكل 

برای منطقه شمال  WG/Batteryسیستم هیبرید انرژی  COE( نشان داده شده است، هزینه 4همانطور که در جدول )

بدست آمده است.  kWh 922/1/$حداکثر کمبود ظرفیت سالیانه برابر با  11/1توربین بادی با در نظر گرفتن %  11با ابعاد 

سازی . سایر مقادیر و جزئیات بهینهبینی شده استپیشدالر  5521114 سال عملکرد سیستم 25هزینه کل سیستم در طول 
های هیبرید انرژی در به همین ترتیب مقادیر بهینه سازی ابعاد سیستم نشان داده شده است.( 4)جدول  منطقه شمال در در

تولید انرژی الکتریکی توسط متوسط ماهیانه میزان  ( آورده شده است.1( تا )5نظر گرفته شده برای سایر مناطق در جداول )

 ( نشان داده شده است. 12( تا )15های )شکلمنابع مختلف در 
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 HOMERافزار مقادیر بهينه سيستم هيبرید انرژی در منطقه شمال توسط نرم -4جدول 

 
 

 HOMERافزار مقادیر بهينه سيستم هيبرید انرژی در منطقه جنوب توسط نرم -5جدول 

 
 

 HOMERافزار ينه سيستم هيبرید انرژی در منطقه شرق توسط نرممقادیر به -1جدول 

 

 HOMERافزار مقادیر بهينه سيستم هيبرید انرژی در منطقه غرب توسط نرم -7جدول 

 

 

 
 متوسط ماهيانه ميزان توليد انرژی الكتریكي توسط منابع مختلف منطقه شمال -15 شكل

 

 
 الكتریكي توسط منابع مختلف منطقه جنوب متوسط ماهيانه ميزان توليد انرژی -11شكل 
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 متوسط ماهيانه ميزان توليد انرژی الكتریكي توسط منابع مختلف منطقه شرق -17شكل 

 

 
 متوسط ماهيانه ميزان توليد انرژی الكتریكي توسط منابع مختلف منطقه غرب -18شكل 

 

 انرژی  دیبريه هایستميس بررسي اقتصادی -4-2
 دهد. ی در طول عمر سیستم را در مناطق مختلف نشان میانرژ دیبریه ستمیس یاجزا نهیهز( 22)الی  (19های )شکل

 

 

 هزینه اجزای سيستم هيبرید انرژی در منطقه شمال -19شكل 
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 هزینه اجزای سيستم هيبرید انرژی در منطقه جنوب -22شكل 

 
 هزینه اجزای سيستم هيبرید انرژی در منطقه شرق -21شكل 

 

 

 هزینه اجزای سيستم هيبرید انرژی در منطقه غرب -22ل شك
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 گيرینتيجه -5
ای بسیار غنی و سرشار از منابع متعدد انرژی واقع شده است. پتانسیل انرژی کشور ایران از نظر جغرافیایی در منطقه

جنوب کشور موقعیت بسیار های فسیلی در بادی در شمال و شرق، انرژی خورشیدی در مرکز و جنوب و منابع گسترده انرژی
پذیر اگر مبتنی بر های هیبرید انرژی با منابع تجدیدمناسبی را برای توسعه منابع تولید انرژی فراهم نموده است. احداث نیروگاه

و  بررسی فنی پروژهدر این تواند منافع اقتصادی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. مطالعات فنی و اقتصادی انجام گیرد می

 انجام HOMERافزار استفاده از نرمبا  انرژی متناسب با مناطق مختلف کشور ایران سازی ابعاد سیستم هیبریدبهینهاقتصادی و 
های فنی و اقتصادی بر روی آنها انرژی برای هر منطقه پیشنهاد شد و بررسی سیستم هیبرید ی ازگرفت. ساختارهای متفاوت

 اکی از عملکرد مناسب سیستم هیبرید انرژی پیشنهادی متناسب با پتانسیل هر منطقه است.انجام گرفت. نتایج بدست آمده ح
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