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چكيده

 

  

اين مطالعه  به بحث  و بازنگري در خصوص  وضعيت  و امكانات   استان  يزد   در بكارگيري    منابع انرژي   

ها در خصوص  داده . انرژي هاي خورشيدي  و بادي است  و تمركز  اصلي  آن بر روي .  تجديد  پذير مي شوند 

عايق  خورشيدي   حاكي از آن است  كه اين  منطقه از  امكانات  فراواني   براي كنترل  انرژي  خورشيدي  و 

اين  استان  از امكانات  فراواني   براي .بكارگيري  تكنولوژي هاي مرتبط  و نويد بخش  موجود  برخوردار  است

اين .  گيري  تكنولوژي هاي مرتبط   و نويد  بخش  موجود  برخوردار  است انرژي  خورشيدي  و بكار  كنترل

خارج  از شبكه  تجربه   مي كند  و اين امر براي  سالهاي    pv ،۱۲kwاستان  توليد  نيرو  را از طريق  يك سيستم 

ژه عالوه بر   اينكه بزرگترين  پروژه در زمينه  مي شود  اين پرو امرساني   به روستاي  دربيد انج طوالني  براي برق 

همراه  با نيروي   467MWاستفاده   از انرژي  خورشيدي   در خاورميانه  محسوب مي شود   نصب  نيروگاه  برق  

صورت گرفته   بنابر آثار  آزمايشي.  گازي، بخار ي و خورشيدي  به توليد نيرو  در اين استان   نيز اختصاص  دارد 

اين آثار  عبارتند از آبگرمكن  هاي . استفاده  از تكنولوژي هاي خورشيدي  و كم هزينه  ديگر   نيز مطرح شده اند  

خورشيدي  خانگي و مخازن  خورشيدي   كه از ابزارهاي  قابل  قبولي   در خدمت  به انرژي  كمكي  گرمايي  

ها  در خصوص  بادهاي محلي  حاكي از آن است  كه اين  داده. هستند  محسوب مي شوند  و مورد نياز   اين منطقه 

به كار انداخته  و يا تلمبه هاي  استان  از انرژي   بادي برخوردار است  كه مي تواند  توربينهاي  كوچك  بادي  را

فراهم  مي شود  مانع  انرژي  سوبسيدي بسيار   بااليي  كه توسط   دولت .  بادي  را به منظور  آبياري  ايجاد كند 

اصلي  براي استفاده از  اين انرژي  تجديد  پذير محسوب  مي شود  با اين وجود  طرح سوبسيدي كه  از طريق دولت  

ايران در خصوص  انرژي هاي مصرفي  دردست اجرا  است  به ناچار  استفاده انرژي  تجديد  پذير را  مورد  توجه  

.دقيق تري  قرار مي دهد 

 

  


