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نتایج و یافته ها
 انرژي تامین انتخاب، بهترین  مطالعه مورد درمنطقه 

 پراکنده تولید منبع طریق از کشاورزي هاي چاه از تعدداي
 جنبه تمامی از انتخاب این .است شبکه به متصل خورشیدي

 به محیطی زیست و فنی هايمحدودیت اقتصادي، هاي
.است شده انتخاب بهینه گزینه عنوان

مقدمه
 وسعت همچنین و کشاورزي باالي پتانسیل دلیل به

  به توجه با و کرمان استان جنوب منطقه زیاد بسیار
 انتقال و منطقه توزیع شبکه GIS اطالعات برداشت
 ظرفیت GIS سامانه در کشاورزي چاههاي اطالعات

 منطقه در موجود هايچاه تمام براي برق انرژي تامین
 با جدیدهايشبکه احداث یا و تقویت و ندارد وجود

 مواجه زیادي فیزیکی هايمحدودیت و اقتصادي مسائل
 از منطقه در موجود هايچاه از ايعمده بخش است،
 سوخت، یارانه از استفاده با و فسیلی سوخت طریق
 در باالیی بسیار هايهزینه که شوندمی انرژي تامین

 مذکور، منطقه در اینکه تامل قابل نکته و برداشته
 پتانسیل از خورشیدي انرژي خصوصاُ نو، هايانرژي
 انجام هدف با مقاله این در لذا  .هستند برخوردار باالیی

 پراکنده تولیدات از استفاده زمینه در جامع پژوهشی
 آن فراوان مزایاي و تجدیدپذیر غیر و تجدیدپذیر

 انجام مصرف محل در کشاورزي بارهاي تامین براي
است شده

تحقیق روش
 زیر هايزمینه در مطالعاتی ، پروژه این انجام براي
: است شده انجام

استان جنوب  منطقه جغرافیایی موقعیت  -1
منطقه مردم فرهنگی و اقتصادي ساختار -2
منطقه در موجود آب منابع -3
منطقه در موجود کشاورزي هايچاه وضعیت -4
 منطقه در خورشید و باد هايانرژي پتانسیل تعیین -5
جایگزین انرژي منابع از مورد دو عنوان به
 با منطقه در موجود فیدرهاي وضعیت بررسی - 6

  بار پخش مطالعه انجام و GIS اطالعات به توجه
 از برداريبهره براي اولیه کاندید نقاط تعیین -7

  تجدیدپذیر غیر و تجدیدپذیر پراکنده تولیدات
نمونه  فیدر یک بروي موردي مطالعات انجام -8

دیاگرام فیدر عنایت اباد:  1شکل 

مطالعه موردي: 2شکل 

جدول پارامترهاي مورد نیاز

نتایج تحلیل برنامه : 3شکل 

جدول هزینه هاي مورد مطالعه

پروفیل ولتاژ در حالت فعلی شبکه: 4شکل

پروفیل ولتاژ در حالت تزریق تمام توان تولید پراکنده به شبکه: ۵شکل 

نوعترانسفورماتورسلول خورشیديدیزل ژنراتور
)Rial/KVA(هزینه تجهیز580027530939350939350

)m(فاصله با خط700700700
قیمت کل زمین400001600000020000

عرض جغرافیایی1819/5650301819/5650301819/565030
طول جغرافیایی738/3172583738/3172583738/3172583

)سال(عمر تجهیز 101030
)سال/ ریال(تعمیر و نگهداري 46402207959350939350

)KVA(ظرفیت80100100
اسقاط464022030939350939350

هزینه نصب464022003093935009393500

مقدارواحدپارامتر
30سالعمر کل پروژه

Rial/Km541000000]3[هزینه احداث خط فشار ضعیف
Rial/Km641500000]3[هزینه احداث خط فشار متوسط

Rial/KWh400نرخ خرید برق
Rial/KWh350نرخ فروش برق

25%نرخ تورم
Rial / liter3500هزینه سوخت

liter / MWh400نرخ مصرف سوخت
Vavg3/2]4[متوسط سرعت باد 
Vi3]5[سرعت وصل توربین 
Vr5/12]5[سرعت نامی توربین 
Vo25]5[سرعت قطع توربین 

Ravg290]4[متوسط تابش خورشید 
Rc100سطح مشخص تابش

Rstd1000میزان تابش در شرایط استاندارد


