








 گزارش نهايي پروژه پژوهشي

و اقليمي احداث نيروگاه هاي برق آبي كوچك امكان سنجي جغرافيايي

و اقتصادي و زيست محيطي در استان لرستان با انجام مطالعات فني
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 دكتر ابوالفضل احمدي: ناظر پروژه

 اي باختر شركت برق منطقهكميته مركزي تحقيقات: كارفرما
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و ساير كشورهاي در حال توسعه، به دليل هزينه و كمبود توليد، انرژي برق به سختي در ايران هاي سنگين انتقال نيرو

و دور بودن اين مناطق از شبكه در واقع به علت صعب. گيرد در دسترس مناطق دورافتاده قرار مي العبور بودن

و غيراقتصادي مي و تبديل آنها به انرژي.باشد سراسري، اتصال آنها به شبكه غيرعملي استفاده از منابع انرژي محلي

و صعب الكتريكي ميتواند از اتالف سرمايه انتقال انرژي از مسير و باعث رونق هاي طوالني العبور جلوگيري نموده

و وجود رودخانه هاي پرآب. مناطق دوردست شبكه گردد و باغات در بسياري از نقاط دنيا باعث توسعه مزارع

به اين مسئله، توجه به حداقل پتانسيل.و جمعيت فراواني را به اين مناطق كشانده است دامپروري گشته هاي آبي

آبي كوچك به سبب مزاياي فراواني هاي برق استفاده از نيروگاه. بخشد منظور توليد انرژي الكتريكي را ضرورت مي

مي كه نسبت به ساير نيروگاه و شرايط منطقه، منبع تغذيه برق اين مناطق باشند ها دارد، .تواند بر حسب موقعيت

و رودخانه مي استان لرستان داراي منابع آب باشد كه استفاده از اين منابع در جهت توليد انرژي الكتريكي هاي فراواني

و كارگاهتواند باعث توسعه كشاورزي، دامپروري، شكوف مي .هاي زودبازده گردد ايي صنعت

هاي آبي بسيار كوچك به منظور تامين برق مناطق اين پروژه با هدف شناسايي نقاط مستعد جهت نصب نيروگاه

به. روستايي دورافتاده در استان لرستان انجام گرديده است و عملي بودن طرح نتايج حاصله نشان از ها صرفه بودن

و سرمايه ميگذار داشته و كاهش مهاجرت روستائيان به عنوان توليدي در اين زمينه تواند باعث رونق اين مناطق

هم. كنندگان جامعه به مناطق شهري گردد گذاران خصوصي بسياري آماده اكنون سرمايه اين در حالي است كه

و دولت نيز حمايت گذاري در زمينه سرمايه اي توليد پراكنده انرژي بوده ميهاي گسترده . نمايد را از اين امر

و استفاده از نتايج آن براي اميد است نتايج به دست آمده از اين پروژه براي محققين در سراسر كشور مفيد واقع شود

.متخصصان مثمر ثمر باشد
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