
 

 

 

 

 

 

 

سیبستگذاری ٍ پضٍّی آیٌذُ هطبلعبت  

1397 هستبىس، 4، ضوبرُ 4دٍرُ   

1 -34صفحبت   

Online ISSN: 6742-7776 

Print ISSN: 6352-6474 

www.irijournals.com 

 

 نیروگاه هیبریدیزاسیون موردکاوی و خورشیدی-بادی هیبریدی نیروگاه بررسی

 منجیل مگاواتی 011 بادی
 

 2 مراد فالح آتیه ،0 نژاد قربان محمد

 ایزاى تْزاى، تْزاى، تحمیمبت علَم داًطگبُ اجزایی، هذیزیت کبرضٌبسی ارضذ 1

َتز، هٌْذسی کبرضٌبسی 2  ایزاى لشٍیي، الًَذ، ًَر پیبم داًطگبُ کبهپی

 

 چکیده

پیص رٍی ثمبی ًَع کِ غلظت اصلی آى اًتطبر  ّبی ثحزاىثِ یکی اس  Global Warningاهزٍسُ گزم ضذى تذریجی سهیي 

 ّبی جبیگشیيفسیلی چبلص ثز سز  ّبی سَخت پذیزی پبیبىتَسط ثطز است، اس طزفی ثب تَجِ ثِ  ای گلخبًِگبسّبی  اسحذ ثیص

 ّبی جبیگشیيیکی اس  ضًَذ هیتجذیذ پذیز کِ در طجیعت ثِ ٍفَر یبفت  ّبی اًزصیتبدُ است. فسیلی ثِ راُ اف ّبی سَخت

خَرضیذی -. در ایي تحمیك تالش ضذُ است ثِ تفسیزی اس ًیزٍگبُ ّیجزیذ ثبدیثبضٌذ هیفسیلی ثزای تَلیذ اًزصی  ّبی سَخت

هگبٍاتی ثبدی ٍ  100حمیك ثِ ارسیبثی طزح ّیجزیذ ًیزٍگبُ )تزکیجی اس ًیزٍگبُ ثبدی ٍ ًیزٍگبُ فتٍَلتبییک( پزداختِ ضَد. ایي ت

کِ ثب  ایي استپزداختِ است. در ّذف اصلی تحمیك هَردی پیص رٍ  ای سزهبیِ ثٌذی ثَدجِهگبٍاتی خَرضیذی در  100

ی ضْز هٌجیل هگبٍات 108ٍ ارسیبثی ایي هطلت ثپزداسین کِ آیب تجذیل ًیزٍگبُ  سٌجی اهکبىهفزٍضبت ٍ استبًذاردّبی هَجَد ثِ 

است یب خیز؟ ّوچٌیي ثِ  پذیز تَجیٍِ اجتوبعی  هحیطی سیستهگبٍاتی اس جَاًت التصبدی،  200ثِ ّیجزیذ ثبدی خَرضیذی 

هگبٍات ثزق فتٍَلتبییک ثِ سبیت ثبدی هٌجیل پزداختِ ضذُ است کِ هطتول  100اضبفِ کزدى  هحیطی سیستثزرسی تجعبت 

 ّب دادُثِ اتوبم رسیذ ٍ رٍش گزدآٍری  96 اسفٌذهبُی آى هذًظز است. ایي تحمیك در ثز هیشاى هصزف سَخت ٍ آة ٍ آالیٌذگ

 ی ّشیٌِخَرضیذی ثب صزف -طزح ّیجزیذ ثبدی درًْبیتهستٌذات ٍ استبًذاردّب( ٍ هطبّذُ ثَدُ است.  ثز اسبطسٌذ کبٍی )

 تبئیذفتٍَلتبییک ثب هیشاى تَلیذ ثزق ثزاثز هبُ کوتز ًسجت ثِ ًیزٍگبُ  5ٍ ثبسگطت سزهبیِ  هؤثزتزکوتز ٍ تَلیذ هطوئي ٍ 

پزٍصُ سبخت ًیزٍگبُ فتٍَلتبییک ًسجت ثِ ّیجزیذ  ّبی ّشیٌِ. ّوچٌیي ثز اسبط هحبسجبت صَرت گزفتِ ثبثت ضذ کِ ضَد هی

 فعلی هَجَد در ایزاى ثیطتز خَاّذ ثَد. استبًذاردّبی% ثب  5/8خَرضیذی حذالل  -ثبدی

 

 ،هحیطی سیست ّبی ّشیٌِ فتٍَلتبییک، ًیزٍگبُ هٌجیل، ثبدی ًیزٍگبُ فتٍَلتبییک، ًیزٍگبُ یتَجیْ طزحهای کلیدی:  واژه

 خَرضیذی ثبدی ّیجزیذ
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