
  

  خورشیدي فتوولتاییتخمین زمین مورد نیاز نیروگاههاي   
  توضیحات  )S(مساحت مورد نیاز   شرح  ردیف

1  
براي میدان 
  خورشیدي

S = 2     MW  •  جهت فواصل بین ردیفهاي پانلها درنظر گرفته شده  2و ضریب        10بر اساس مساحت پانل معادل
  .است

2  

براي پست 
نیروگاه و 
تاسیسات 
  جانبی

= kV 400  S: ولتاژ پست 8 Hect. •  و امثال آن است ساختمان اداري و کنترل، سوله براي انبار و کارگاه تاسیساتی نظیرمنظور از تاسیسات جانبی 
 .باشد برداري نیروگاه مورد نیاز می که جهت نگهداري و بهره

در صورتی که . باشد ترین مورد از موارد فوق مربوط به احداث پست نیروگاه می در تخصیص زمین، عمده •
درصد مقادیر فوق  10~25گذار نداشته باشد براي سایر تاسیسات  نیروگاه نیاز به احداث پست توسط سرمایه

  .نماید ز مزرعه خورشیدي فتوولتایی کفایت میباتوجه به سای

= kV 230  S: ولتاژ پست 4 Hect. 
= S  63یا  kV 132: ولتاژ پست 1 Hect. 

S  مجموع مساحت موردنیاز = S + S  -  
  .در مقادیر جدول فوق فضاي سبز درنظر گرفته نشده است •
.شودیا تاییدیه اخذ احداث نیروگاه استعالم واقعی درخصوص پیشرفت ) توانیر یا سازمان انرژیهاي نو ایران(از وزارت نیرو  مجدداً الزم است قبل از واگذاري قطعی •



  

 ...اداري، کنترل و 

  
  پست

  تاسیسات جانبی
1~8 Hect  = مساحت  

 نیروگاه فتوولتایی) شماتیک(سایت پالن 

  مساحت =          2



  

  خورشیدي حرارتیتخمین زمین مورد نیاز نیروگاههاي 
  توضیحات  )S(مساحت مورد نیاز   شرح  ردیف

1  
میدان براي 

  خورشیدي
(solar field) 

S = 2     MW  

تخمین زده شده  و آمریکا مدرن اروپا PTC براساس مساحت سوالر فیلد نیروگاههاي         2مقدار  •
توانیر یا (جداگانه انجام و از وزارت نیرو محاسبه ها و موارد خاص باید  در خصوص سایر تکنولوژي .است

 . تایید اخذ شود) سازمان انرژیهاي نو ایران

  .نیز در این رقم منظور شده استنیروگاه  (power block)مساحت مورد نیاز براي تاسیسات  •

2  

براي پست 
نیروگاه و 
تاسیسات 
  جانبی

= kV 400  S: ولتاژ پست 8 Hect. •  ساختمان اداري و کنترل، سوله براي انبار و کارگاه و امثال آن است تاسیساتی نظیرمنظور از تاسیسات جانبی 
 .باشد برداري نیروگاه مورد نیاز می که جهت نگهداري و بهره

در صورتی که . باشد ترین مورد از موارد فوق مربوط به احداث پست نیروگاه می در تخصیص زمین، عمده •
درصد مقادیر فوق  10~25گذار نداشته باشد براي سایر تاسیسات  نیروگاه نیاز به احداث پست توسط سرمایه

  .نماید باتوجه به سایز مزرعه خورشیدي حرارتی کفایت می

= kV 230  S: ولتاژ پست 4 Hect. 
= S  63یا  kV 132: ولتاژ پست 1 Hect. 

S  مجموع مساحت موردنیاز = S + S  -  
  .در مقادیر جدول فوق فضاي سبز درنظر گرفته نشده است •
.شودو یا تاییدیه اخذ احداث نیروگاه استعالم واقعی درخصوص پیشرفت ) توانیر یا سازمان انرژیهاي نو ایران(از وزارت نیرو  مجدداً الزم است قبل از واگذاري قطعی •



 خورشیدي حرارتینیروگاه ) شماتیک(سایت پالن 

اداري، 
  کنترل 

 ...و 
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  مساحت =          2

  تاسیسات جانبی
1~8 Hect  = مساحت  


