
پایدار شهرداری رشتزیست و توسعه مرکز مدیریت محیط 

احداث پارک انرژی های پاک 
کالنشهر رشت



استمودهنزیستمحیطمتوجهرامتعددیتاثیراتوتهدیداتتوسعه،راستایدرانسانهایفعالیت
یاوکنندهتخریبعواملمدیریتطریقازتنهازیست،محیطوتوسعهمتقابلارتباطبهتوجهباکه

کنترلرايمحیطزیستهایآشفتگيوتعدیلرامنفيآثاراینتوانميزیستمحیطبرتاثیرگذار
.نمود



ست زیافزایش معضالت رویه شهر و بي ها با توجه به توسعه مدیریت شهری، شهرداری سال های اخیر طي 
ترویج ، محیط زیستيآلودگي های زیست و کاهش حفظ محیط هدف هایي را با فعالیت محیطي شهری، 

ی منابع انرژبهینه از استفاده و آگاهي شهروندان سطح ارتقای و فرهنگ حفظ محیط زیست 
.اند اجرا رسانیده به متعدد شهری پروژه های غالب درتجدیدپذیر

های نوین یوه با شیكي از فعالیت های صورت گرفته در راستای ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و آشنایي 
. استانرژی احداث پارك پروژه های تامین انرژی و استفاده بهینه از منابع انرژی، 



: اهداف تاسیس پارک انرژی های نو 

 و احداث ساختمان ها با استفاده از انرژی های نو به منظور کاهش آلودگي در محیططراحي

جایگزین کردن انرژیهای فسیلي با انرژی های تجدید پذیرزیست و 

 ارتقای دانش عمومي مردم در مورد محیط زیست و به نمایش گذاردن دستاوردهای نوین و

رداریسازگار با توسعه پایدار همچون تهیه و نصب انواع انرژی های تجدید پذیر قابل بهره ب

ایجاد مرکز محافظت از منابع انرژی و مواد

مدیریت مواد زائد جامد و بازیافت آن

ایجاد یك مكان تفرجگاهي و تفریحي و جذب گردشگر و کسب درآمد از آن



: مزایای استفاده از انرژی های نو

فراواني
پایداری
دسترسي آسان
کاهش هزینه ها
بي سر و صدا بودن

:دولت ها به دالیل زیر از انرژی های نو به خصوص انرژی خورشیدی حمایت می کنند 

سوب مي با توجه به اینكه انرژی های نو، انرژی پاک و گزینه ای برای کم کردن آلودگي زیست محیطي مح
شوند

ي سازی دلیل دیگر رغبت دولت ها به خصوصي سازی که در بحث انرژی یكي از گزینه ها برای خصوص
را مي توان انرژی خورشیدی عنوان کرد 

ان صرفه جویي در هزینه ها از آنجا که انرژی خورشیدی تعمیر و نگهداری کمي دارد تا حدی که مي تو
گفت برای مصارف مسكوني باید فقط سالي چند بار صفحات را تمیز کنند 



:کاربردهای انرژی های نو در طراحی پارک انرژی

چراغ های روشنایي خورشیدی

نیمكت های خورشیدی



جمع آوری و ذخیره آب شرب و آبیاری فضای سبز

الكتریسیته نصب تاسیسات هیدروالكتروسیتي و بادی برای تولید



سیتهتجهیزات ورزشي با قابلیت تولید الكتری

آالچیق های خورشیدی



پارکینگ خورشیدی

یاده رویانرژی جنبشي انسان به انرژی الكتریسته بواسطه مسیر پ



(خورشیدی)درخت انرژی 



:تولید هیدروالکتریسیته 

ایین پاز سطوح باالتر به سطوح جاری از حجم عظیمي از آب در جایي كه آب برای تولید برق از آب، 
19رن آغاز قتوربین های هیدرولیکي در. استفاده مي شود كند، ، از میان یك توربین عبور مي تر 

.گسترش یافتند 
:  از ویژگي های این نوع توربین 

آب مورد استفاده در یك فصل ، توسط طبیعت در فصل بعدی دوباره وارد چرخه مي شود •
زین یا بن)خودش تا محل نیروگاه مي آید یعني هیچ عملیات بهره برداری و جابجایي سوخت آب •

شود را شامل نمي ( گاز
كردتوان آن را برای استفاده هایي نظیر نوشیدن یا آبیاری ، دوباره هدایت مي •
دارد كه بسیار باالتر از نیروگاه های %( 80در حدود )های آبي راندمان بسیار باالیي نیروگاه •

استحرارتي 

 طرز کار نیروگاه برق آبي

نیروگاه آبی چگونه  کار می کند - ترجمه فارسی.mp4


:اجزای مختلف یک نیروگاه برق آبی 



: آبي _مزیت های نیروگاه برق
صرفه

اقتصادی

حي استفاده از پتانسیل آب های سط
TWh/y50كشور كه بالغ بر 

استفاده حداكثر از پتانسیل برق آبي كشور 

اه ها،جایگزین مصرف محصوالت فسیلي از جمله نفت و گاز در نیروگ

گسترش ظرفیت های تولید و افزایش درآمدهای انرژی

كاهش گازهای گلخانه ای به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست

توجه و تأكید بر توسعه پایدار و اقتصادی تأمین انرژی در گستره مليذكر شده ، عالوه بر موارد 



:شمای درونی یک نیروگاه آبی 



سه نوع عمده از گاورنرهای توربین های آبی

متر پر مي شود400این ناحیه ذخیره یا مخزن معموال در ارتفاع بیش از : هد یا مخزن بلند(1
مترپر مي شود400تا 200مخزن در ارتفاع : دهانه یا حوضچه متوسط(2
متری مي باشد15تا 3متر پر مي شودو دارای دهانه 2در ارتفاع كمتر از : مخزن_جریان رودخانه(3

شار ، تعبیه خواهد شد كه آب با پمپ به حوضچه منتقل شده و سپس با فمتر 2تا 1/5در این طرح حوضچه ای با ارتفاع 
.   الزمه به پایین پمپاژ مي شود و به ترتیب به توربین آبي و انرژی حاصله به ژنراتور منتقل خواهد شد



:تصویر توربین هیدروالکتریسیته پیشنهادی

ارک، به سیستم هیدروالکتریسیته  در نظر گرفته شده برای پ
دشکل سمبلیك و طرح كوچکي از سد منجیل ساخته خواهد ش



: شکل طراحي و نصب پنل های خورشیدی 

پذیرتجدیدهایانرژیبخشخورشیدیهایپنلطراحي
صورتبهاپنلنصبتاشدهگرفتهنظردرایگونهبهپارک

دوراتدورزمینازسطحاختالفباشیبداریكوتاهیدیواره
.شوندنصبنظرموردزونهایباغچهحاشیه

هایلپنمیزانوشدهگرفتهنظردرمصرفيتوانبهتوجهبا
رویبرخورشیدیهایپنلازباقیماندهبخش،نیازمورد
بهداشتي،سرویسمانندپارکموجودبناهایسقف

.شدخواهندنصبمسجدنگهباني،



: نیمکت خورشیدی پیشنهادی

میلیمتر 4-2تولید شده از جنس پلي اتیلن به ضخامت •

مجهز به ریموت كنترل تغییر LEDدارای سیستم روشنایي •

ولت 12-7/5رنگ مختلف دارای اداپتور 16رنگ به 

دارای كلید خاموش و روشن •



:آالچیق خورشیدی پیشنهادی

معماری زیبا و منحصر به فرد با قابلیت نشستن در روزهای ابری و آفتابي•

قابلیت تامین برق با انرژی تجدیدپذیر و سازگار با محیط زیست•

PWMسیستم كنترل شارژ با روش•

سیستم بهینه سازی مدیریت انرژی•

IOSقابلیت شارژ تجهیزات همراه با سیستم شارژ اندروید و•

ولت با قابلیت اطمینان باال220قابلیت تامین برق •

سیستم ایمني و حفاظت جان•

كنترل جریان شارژ و اتصال كوتاه جهت محافظت از شارژ و آب خوردگي•

دارای سیستم تامین روشنایي با استفاده چراغ فوق كم مصرف ال ای دی•

دارای سیستم ذخیره انرژی با استفاده از باتری و كار در شب و روزهای ابری•

قابلیت پخش صدا جهت استفاده بعنوان تبلیغات محیطي•



: درخت خورشیدی پیشنهادی

وات10عدد پنل 5•

آمپر ساعت30باتری لیتیومي •

آمپر15شارژ كنترل •

ولت220عدد پریز 2•

سنسور روشنایي•

آمپر10فیوز •



:  تجهیزات ورزشي مولد انرژی
مشخصات فني دستگاههای برق

وات برق800تا 600توان تولید •
كنسول شارژ موبایل•
نمایشگر دیجیتال قد و وزن•
نمایشگر دیجیتال میزان تولید برق•
چراغ نمایشگر میزان برق تولیدی•
روی سقف آالچیق برای روشنایي محوطهLEDعدد المپ 4تعبیه •
دو عدد پنل خورشیدی تا در صورت عدم استفاده كاربر باتری خالي نشود •
اتمي UPSدو عدد باتری •
 IP64سیستم •
وات برق دارد200تعبیه یك ژنراتور درون دستگاه كه توان تولید •
كلیه سیستم سه روز بکاپ دارد•
روز بکاپ دارد3ساعت استفاده مداوم از هر چهار عدد دستگاه تا 2در صورت •
ي و كلیه دستگاه ها دارای استاندارد ملي ایران و تاییدیه كارشناس حركات شناس•

تربیت بدني و متخصص ارتوپدی مي باشد
قابلیت تنظیم میزان توان مکانیکي دستگاه برای هر كاربر•

یل فني چگونگي تبدروند 
انرژی مکانیکي تجهیزات

يالکتریکورزشي به انرژی 



ورزشکاراني كه مشغول فعالیت بدني بر روی دوچرخه های دستي، دوچرخه های تناسب اندام و همچنین دوچرخه های
لکتریسیته مي انرژی مکانیکي خود را تبدیل به اقابل توجهي از كالری مقادیر با سوزاندن خوابیده یا زمین گستر هستند 

.كنند

همچنین مي توانند این دستگاهكاربران . كنندوات كفایت مي 100از این دستگاه ها برای تأمین برق یك المپ هركدام 
.های فناورانه ورزشي را به تلفن هوشمند خود متصل كنند تا ركوردهای ورزشي خود را ثبت و دنبال كنند

الکتریسیته حاصل برای روشن كردن محدوده ورزشي در شب به كار
ورد برای تامین برق ساختمان های محلي نیز ممي رود و همچنین مي تواند

.استفاده قرار گیرد



:  تصویر توربین بادی پیشنهادی

از توربین های بادیتوربین بادی نمونه ای سمبلیك 
ه منطقماههای بادخیز در . منجیل خواهد بودنیروگاه بادی 

راغهای دارای قابلیت تبدیل انرژی باد به برق و روشنایي چ
.پایه كوتاه اطراف  بنای بادگیر خواهد بود



:ویژگی های اقلیمی شهر رشت 

اثر از منطقه مورد بررسي در مقیاس کلي منطقه همانند سایر بخش های شهر رشت در فصول سرد سال مت
سیستم های باد های غربي بوده و ریزش های جوی آن که از ماه های مهر و آبان آغاز و تا اواسط 

.اردیبهشت ماه ادامه دارد، تابعي از فعالیت های این سیستم است

، 239.1ارش در ماه های مهر، آبان و بهمن به ترتیب با میزان ببیشترین میزان بارندگی شهر رشت •
میلیمتر216.6و 228.1

292.2و 264.2، 270.7مربوط به ماه های خرداد، تیر و مرداد با مقدار بیشترین ساعتهای آفتابی •
ساعت 

متر بر ثانیه13و 15، 20در ماه های دی، بهمن و خرداد با میزان حداکثر سرعت وزش باد •



پارك مسکن مهر رشت :   نمونه پیشنهادی کالنشهر رشت 

ن مهر از بین پارک های جدید االحداث پیشنهادی سازمان پارک ها و فضای سبز شهری، پارک مسك
. متر مربع برای احداث پارک انرژی انتخاب شد7000رشت با مساحت 

:  ویژگي های مثبت سایت منتخب

وسعت و محدوده مناسب•

ارتباطات شهری و دسترسي ها•

فضای باز اطراف برای جریان بادی و تابش خورشیدی الزم•

انرژیامكان ایجاد و توسعه عناصر مورد نیاز و کاربرد سیستم های نوین تامین•

قابلیت بازدید اقشار مختلف جامعه•


