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 البحث لخصم

 العربً، الوطن فً الجدٌدة للطاقات واالجتماعً االقتصادي االثر بٌان الى البحث هذا ٌهدف

 مقارنة المتجددة الطاقة مصادر من الكهربائٌة الطاقة انتاج تكلفة مقارنة على التركٌز سٌتم حٌث

 لهذه االجتماعٌة االثار تحدٌد الى باإلضافة التقلٌدي التولٌد من الكهربائٌة الطاقة انتاج بتكلفة

 .المنظور المدى على تالتكنولوجٌا

 :التالٌة العناوٌن الى باإلضافة مقدمة من البحث ٌتكون

 البحث مدار التكنولوجٌات أنواع -

 التكنولوجٌات هذه من الكهربائٌة الطاقة انتاج تكلفة -

 التقلٌدي التولٌد من الكهربائٌة الطاقة انتاج تكلفة -

 المتجددة للطاقة المنظورة غٌر التكلفة -

 الطاقة مشارٌع مع والتوزٌع النقل شبكات على الجدٌدة الطاقة مشارٌع ربط مقارنة -

 .التقلٌدٌة

 .التقلٌدي التولٌد مشارٌع مع مقارنة المتجددة الطاقة لمشارٌع الفنٌة المحددات -

 :التالٌة النقاط على ستركز والتً االجتماعٌة االثار غلى التطرق البحث ٌتضمن كما

 المهارة ومستوى المطلوب العمالة حجم -

 المتجددة الطاقة مشارٌع وتشغٌل صٌانة -

 للعمالة والتدرٌب التأهٌل -

 المتجددة الطاقة تكنولوجٌا توطٌن -

  الكهربائٌة الشبكات عن النائٌة والمناطق االرٌاف كهربة -

 البٌئٌة االثار -
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 : البحث مدار التكنولوجٌات أنواع

  الشمسٌة والطاقة الرٌاح طاقة وهً األردن فً تركٌبها تم التً التكنولوجٌات بحث سٌتم

(PV Solar   )، 31 و و.م 381 باستطاعة رٌاح طاقة مشروعٌن  تشغٌل تم حٌث 

 التوزٌع شبكة على و.م 31 منها و.م 932 كلٌة باستطاعة  شمسٌة طاقة مشروع

 المباشرة العروض آلٌة خالل من جاءت المشارٌع هذه.  النقل شركة شبكة على والباقً

  الكهربائٌة الطاقة شراء اتفاقٌات خالل من منها المنتجة  الكهربائٌة الطاقة شراء وٌتم

 فً عاملة مشارٌع ٌوجد المشارٌع هذه إلى باالضافة.  االتفاقٌات هذه فً محددة بتعرفة

)  القٌاس صافً نظام آلٌة وفق  صغٌرة بأحجام التوزٌع شبكة على مربوطة األردن

Net Metering    )العبور نظام آلٌة أو  (Wheeling   .) 

 

 : الشمسٌة الطاقة مشارٌع -أ

 نظام وفق العاملة والتوزٌع النقل شبكة على المربوطة الشمسٌة الطاقة مشارٌع

 : الطاقة شراء اتفاقٌات حسب منها الكهربائٌة الطاقة شراء وٌتم  المباشرة العروض

PV 

Name Capacity Year of operation 

MDA 164 2016 

Scatec 10 2016 

Shamsuna 10 2016 

JSO 20 2016 

Azraq 5 2016 

Philydelphya 10 2015 ( Distribution) 

Total MW: 219 

 منها  الكهربائٌة الطاقة شراء اتفاقٌات توقٌع تم   شمسٌة طاقة مشارٌع هناك أن كما

 : ٌلً كما وهً  التطوٌر تحت حالٌا وهً

PV 

Name Capacity Year f operation 

Quweira 103 June-2017 (EPC Contract) 

Mafraq R2 150 2017 PPA 

Masdar 200 2018 PPA 

AES 50 2019 PPA 

WAJ 50 2019 PPA 

RESHA_PV 50 2018 PPA 

SAFAWI PV 50 2019 PPA 

Total MW: 653 



 

 81 حكومً مشروع منها)  مباشرة عروض مشارٌع وهً:  الرٌاح طاقة مشارٌع -ب

 و.م 381 منها و.م 536 كلٌة وباستطاعة معها الطاقة شراء اتفاقٌة توقٌع تم(  و.م

 . التطوٌر تحت والباقً عامل

 : المنجددة الطاقة تكنولوجٌات من الكهربائٌة الطاقة انتاج كلفةت

 تحدٌد أجل من المتجددة الطاقة تكنولوجٌات من اإلنتاج تكلفة باحتساب الكهربائٌة الهٌئات تقوم

 لمخططً تمثل وهً ، المباشرة لللعروض التقدم طلب حالة فً قبولها الممكن األسعار سقوف

 وٌتوقع ،(  Cap Price) السقوف هذه تحدٌد عند باالعتبار أخذه ٌمكن مؤشر الكهربائٌة األنظمة

 عدٌد وسائل باستخدام المتقدمٌن بٌن المنافسة نتٌجة السقوف هذه من أقل أسعار تحصٌل عادة

 إلى باإلضافة(  Inverter)  العاكس حجم من من أكبر شمسٌة ألواح حجم استخدام منها

 Single  or Double Axis) محورٌن أو واحد بمحور سواء الشمس نحو التوجٌه استخدام

Tracking )  الموقع فً توربٌن نوعٌة من أكثر تقٌٌم ٌتم ٌتم فإنه  الرٌاح طاقة حالة فً أما 

 تصمٌم بأن علما. الكهربائٌة الطاقة حصاد زٌادة أجل من المناسب التوربٌن اختٌار قبل الواحد

 وذلك الشمسٌة الطاقة مشارٌع تصمٌم من  أطول ووقت جهد إلى ٌحتاج الرٌاح طاقة مشارٌع

 : التالٌة لألسباب

 .سنوات خمس إلى ثالث من الواحد الموقع فً الرٌاح سرعة لقٌاس أطول زمنٌة مدة -

 . الموقع طبوغرافٌة طبٌعة  -

 . الكهربائٌة الطاقة حصاد على التوربٌنات توزٌع طرٌقة تأثٌر احتساب -

  . المستخدم التوربٌن وحجم نوع تحدٌد -

 .الموقع إلى الطرق مسار وتحدٌد الموقع إلى التوربٌنات نقل خطة -

Wind 

Name Capacity manufacturer Year f operation 

Tafilla 117 V 112 Sep-15 

king Hussien Wind 80 

Gamesa 

G114 Dec-16 

Rajef 83 

Gamesa 

G114 2018 

Kospo 50 V 117 2019 

Xenel 50 V 117 2019 

Mass 100 V 136 2019 

        

Hecate 45 V 136 2019 

Fujaij 90 V 126 2017 

total MW: 615 



 .الرٌاح توربٌن أجزاء لنقل الحاالت بعض فً  جدٌدة طرق انشاء -

 . المدنٌة األعمال تصمٌمو الموقع فً الالزمة التربة فحوصات -

 (. ،والطٌور الضجٌج)  البٌئٌة أألثار -

 .  الشبكة على الربط دراسات واعداد الفنً األداء تحلٌل -

 

Item Unit 

PV         

Track 
PV 

Capacity: MW 20 
20 

Capacity Factor: % 29% 22% 

Life: Years 20 20 

Annual Generation (GWh) GWh 50.8 38.5 

Discount Rate: % p.a 8% 8% 

Total Capital Cost: US$/KW 1004 873 

Total Capital Cost: MUS$ 20 17 

Annual Capital Cost: US$/KW 102 89 

Annual Capital Cost: MUS$ 2 2 

Levelised Capital Cost: Cents/KWH $4.03  $4.62  

Total Annual Cost: US$/KW $102  $89  

Total Annual Cost: MUS$ $2  $2  

Levelised Annual Cost: Cents/KWH 4.026 4.62 

Fuel Cost: Cents/KWH 0.0 0.0 

O&M Cost: Cents/KWH 1.2 1.1 

Total Variable Cost: Cents/KWH 1.2 1.1 

Generation Cost: Cents/KWH 5.27 5.74 

Generation Cost: Fils/KWH 37.4 40.8 

Internal Consumption: % 1.0% 1.0% 

Sent-Out Cost: Cents/KWH 5.32 5.80 

Sent-Out Cost: Fils/KWH 37.76 41.18 

 



 

 الوصول بعد البناء فً أطول وقت إلى تحتاج الرٌاح طاقة مشارٌع أن إلى اإلشارة تجدر كما

 هذه تكلفة ارتفاع فً ٌساهم مما التكنولوجً وتعقٌدات المعدات طبٌعة نتٌجة المالً للغلق

 الطاقة مشارٌع تقٌٌم من أطول وقت إلى ٌحتاج الدائنٌن تقٌٌم أن إلى باالضافة هذا ، المشارٌع

 .  المشروع وانشاء نقل مخاطر الى باالضافة الرٌاح حصاد احتساب مخاطر نتٌجة الشمسٌة

 .التقلٌدٌة المصادر من الكهربائٌة الطاقة نتاجا تكلفة

 من األنسب البدٌل لتحدٌد وذلك المختلفة التقلٌدٌة التولٌد مصادر من االنتاج تكلفة مقارنة تم

 و(  الفحم بدٌل) س.و.ك/ سنت 17.6  بٌن ما اإلنتاج تكلفة تتراوح حٌث ، اإلقتصادٌة الناحٌة

 أن وٌالحظ ، التالً الجدول فً مبٌن هو كما(  البخارٌة الوحدات بدٌل) س.و.ك/سنت 876

 الوحدات هذه من اإلنتاج تكلفة انخفاض فً األكبر األثر له الفحم بدٌل فً الوقود تكلفة انخفاض

 تكلفة المستخدم المرجل نوعٌة بسبب وذلك الوحدات لهذه الرأسمالٌة التكلفة ارتفاع من بالرغم

 :البٌئٌة المتطلبات مع للتوافق الالزمة ومعدات أجهزة

Item Unit Wind 
Capacity: MW 20 20 20 20 20 
Capacity Factor: % 38% 36% 34% 34% 36% 
Life: Years 20 20 20 20 20 
Annual Generation (GWh) GWh 66.6 63.1 59.6 59.6 63.1 
Discount Rate: % p.a 8% 8% 8% 8% 8% 
Total Capital Cost: US$/KW 1400 1500 1400 1500 1500 
Total Capital Cost: MUS$ 28 30 28 30 30 
Annual Capital Cost: US$/KW 143 153 143 153 153 
Annual Capital Cost: MUS$ 2.9 3.1 2.9 3.1 3.1 
Levelised Capital Cost: Cents/KWH 4.28  4.84  4.79  5.13  4.84  
Total Annual Cost: US$/KW $143  $153  $143  $153  $153  
Total Annual Cost: MUS$ $2.85  $3.06  $2.85  $3.06  $3.06  
Levelised Annual Cost: Cents/KWH 4.3 4.8 4.8 5.1 4.8 

Fuel Cost: Cents/KWH 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
O&M Cost: Cents/KWH 1.7  1.7  1.7  1.7  1.7  
Total Variable Cost: Cents/KWH 1.7 1.7 1.7 1.7 1.7 

Generation Cost: Cents/KWH 6.0 6.5 6.5 6.8 6.5 
Generation Cost: Fils/KWH 42.4 46.4 46.0 48.4 46.4 
Internal Consumption: % 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 
Sent-Out Cost: Cents/KWH 6.22 6.47 6.75 7.10 6.81 
Sent-Out Cost: Fils/KWH 44.18 45.94 47.91 50.44 48.33 



 

 

 النووٌة الطاقة بدٌل أن المقارنة بٌنت حٌث ، النووٌة والطاقة الزٌتً الصخر بدٌل مقارنة تم كما

 مقارنة خالل ومن بأنه اإلشارة تجدر كذلك. الزٌتً للصخر المباشر الحرق بدٌل من كلفة أقل

 هناك لكن ، الكهربائً النظام على كلفة األقل البدٌل ٌعنبر الفحم بدٌل فإن التقلٌدٌة البدائل كافة

 : وهً البدٌل لهذا اللجوء عند باإلعتبار تؤخذ أن ٌجب رئٌسٌة محددات

 ٌالحظ لذلك ، البٌئٌة بالمعاٌٌر لإللتزام مكلفة معدات استخدام وٌمكن.  بٌئٌة محددات -

 .  البدٌل لهذا والتشغٌلٌة الرأسمالٌة التكلفة ارتفاع

 وذلك. األردن مثل األقطار بعض فً البحار على المطلة الساحلٌة المواقع محدودٌة -

 .التبرٌد ألغراض البحر مٌاه واسنخدام وتخزٌنه الفحم استٌراد مٌناء إلنشاء

 

Item Unit Steam CC Coal Deisel 

Capacity: MW 300 370 400 16

Capacity Factor: Internal Consumption: 85% 90% 85% 90%

Life: Years 30 25 30 25

Annual Generation (GWh) GWh 2233.8 2917.1 2978.4 126.1

Discount Rate: % p.a 8% 8% 8% 8%

Total Capital Cost: US$/KW 1250 850 1450 1100

Total Capital Cost: MUS$ 375 315 580 18

Annual Capital Cost: US$/KW 111 80 129 103

Annual Capital Cost: MUS$ 33 29 52 2

Levelised Capital Cost: Cents/KWH 1.49 1.01 1.73 1.31

Heat Rate Kcal/KWh 2388.89 1954.55 2529.41 2047.62

Fuel Cost: 7.96 6.52 3.79 6.83

O&M Cost: Cents/KWH 0.03 0.03 0.08 0.05

Total Variable Cost: Cents/KWH 7.99 6.55 3.87 6.87

Generation Cost: Fils/KWH 56.76 46.48 27.49 48.79

Internal Consumption: % 4.0% 2.5% 8.0% 3.5%

Sent-Out Cost: Cents/KWH 8.33 6.71 4.21 7.12

Sent-Out Cost: Fils/KWH 59.13 47.67 29.88 50.56

Coal Cost- $/Mkcal 15

LNG Cost- $/Mkcal 33.34



 

 وحدات بدٌل اسنخدام بأن ٌتبٌن المختلفة الطاقة لتكنولوجٌات المباشرة التكالٌف مقارنة وعند

 :التالً الجدول فً مبٌن هو وكما الشمسٌة والطاقة الرٌاح طاقة من تكلفة أقل الفحم

 ( س.و.ك/ سنت) التكلفة الوحدات نوع
 PV 5.32 - 5.8  شمسٌة طاقة

 7.1 - 6.22 رٌاح طاقة

 LNG 8.33– بخارٌة وحدات
 4.21 الفحم تحرق بخارٌة وحدات

 LNG 6.71 -مركبة دورة وحدات
 8.8 الزٌتً الصخر تحرق وحدات

 8.09 نووٌة وحدات
 

 .المتجددة الطاقة تولٌد لمصادر المباشرة غٌر التكلفة

 إضافة ٌستدعً ذلك فإن أعاله المذكورة المتجددة الطاقة من التولٌدٌة اإلستطاعة الضافة

 خالل الشمسٌة والطاقة الرٌاح طاقة من المركبة اإلستطاعة من% 36 باستطاعة دوار احتٌاطً

Item Unit NPP Oil Shale

Capacity: MW 1000 277

Capacity Factor: % 90% 85%

Life: Years 60 28

Annual Generation (GWh) GWh 7884.0 2062.5

Discount Rate: % p.a 8% 8%

Total Capital Cost: US$/KW 6000 4700

Total Capital Cost: MUS$ 6000 1302

Annual Capital Cost: US$/KW 485 425

Annual Capital Cost: MUS$ 485 118

Levelised Capital Cost: Cents/KWH $6.15 $5.71

Heat Rate Kcal/KWh 2687.5 2606.1

Fuel Cost: Cents/KWH 1.301 1.149

O&M Cost: Cents/KWH 0.1537 0.5712

Total Variable Cost: Cents/KWH 1.5 1.7

Total Generation Costs Cents/KWH 7.6 7.4

Generation Cost: Fils/KWH 54.0 52.8

Internal Consumption: % 6.0% 15.5%

Sent-Out  Cost: Cents/KWH 8.09 8.80

Sent-Out Cost: Fils/KWH 57.43 62.45

Fuel Cost:-Oil Shale $/Mkcal 4.41

Fuel Cost:-NPP  $/Mkcal 4.84



 تبلغ. المسائٌة الفترة فً الرٌاح طاقة من المركبة اإلستطاعة من% 36و الصباحٌة الذروة فترة

 .  و.م .32 الرٌاح وطاقة  و.م191  .913 عام فً المركبة الشمسٌة الطاقة وحدات استطاعة

 و.م الدوار اإلحتٌاطً
 8. الصباحٌة الذروة فترة
 88 المسائٌة  الذروة فترة

 ، دقٌقة 36 خالل الرٌاح طاقة تولٌد فً التغٌر تحلٌل بعد جاءت قد أعاله المفترضة األرقام إن

 تمتاز الشمسٌة الطاقة أن ٌالحظ حٌث ذلك من أقل ٌكون الشمسٌة الطاقة فً التغٌر بأن علما

 .الرٌاح طاقة من أفضل بسلوك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  الدوار االحتٌاطً تكلفة

 الغازٌة التوربٌنات سرعة بسبب الدوار اإلحتٌاطً لتوفٌر الغازٌة التوربٌنات استخدام ٌتم سوف

 التولٌد مسنوى انخفاض ، تولٌدٌة  وحدة خروج ، الحمل زٌادة)  الذبذبة لتغٌرات اإلستجابة فً

 (.الخ..............

 

 

 وتشغٌلة و.م 311 باستطاعة غازي توربٌن شراء ٌعنً دوار احتٌاطً توفٌر إن -أ

 وبتكلفة المتجددة الطاقة وحدات تذبذب حاالت لمواجهة و.م 31 مقبول تحمٌل بمستوى

 الكلٌة التكلفة فإن وبالتالً.  أعاله الجدول فً مبٌن هو كما  مولد س.و.ك لكل سنت 91

 8.75*91=  الغازي التوربٌن لنشغٌل الغازي للتوربٌن

  . سنوي دوالر ملٌون 3.769=                                                       

Item Unit GT

Capacity: MW 100

Capacity Factor: 10%

Life: Years 20

Annual Generation (GWh) GWh 87.6

Discount Rate: % p.a 8%

Total Capital Cost: US$/KW 680

Total Capital Cost: MUS$ 68

Annual Capital Cost: US$/KW 69

Annual Capital Cost: MUS$ 7

Levelised Capital Cost: Cents/KWH 7.91

Heat Rate Kcal/KWh 5733.33

Fuel Cost: 19.11

O&M Cost: Cents/KWH 0.16

Total Variable Cost: Cents/KWH 19.27

Generation Cost: Fils/KWH 136.84

Internal Consumption: % 4.0%

Sent-Out Cost: Cents/KWH 20.08

Sent-Out Cost: Fils/KWH 142.54

Coal Cost- $/Mkcal 15

LNG Cost- $/Mkcal 33.34



 تكلفة من أعلى بتكلفة المتجددة الطاقة مصادر من كهربائٌة طاقة شراء نتٌجة تشغٌلٌة تكالٌف-ب

 تولٌد اعتبار عند حٌث ، األردنً الكهربائً النظام فً حاصلة الحالة وهذه ، التقلٌدي التولٌد

  تخفٌضها سٌتم التقلٌدي التولٌد وحدات على التحمٌل نسبة فإن المتجددة الطاقة

=  الشمسٌة الطاقة من تولٌدها المتوقع الطاقة+  الرٌاح طاقة من تولٌدها المتوقع الطاقة

32.*8.51*1711 +191*8.51*1791 =65276+56178            

 س.و.ج 399171=                                               

( س.و.ك/فلس391)شمسً األولى المرحلة أسعار حسب المتجددة الطاقة تولٌد تكلفة

 39*56178+3572*65276( = س.و.ك/فلس86)ورٌاح

                              =275+.783 

 والرد ملٌون 3.783=                            

 . تقلٌدٌة طاقة مصادر من انتاجها تم لو فٌما المتجدد الطاقة مصادر من المولدة الطاقة تكلفة

 31 (س.و.ك/فلس1.)التقلٌدٌة المصادر من الكهربائٌة الطاقة انتاج تكلفة معدل ٌبلغ

 .دوالر ملٌون 3979=399171*31=  التكلفة هذه كامل أن أي س.و.ك/سنت

 فً معتبرة تعد الخسائر وهذه التقلٌدٌة الوحدات على التحمٌل انخفاض نتٌجة تشغٌلٌة خسائر -ج

% 311 من التحمٌل تخفٌض نتٌجة الكفاءة تختلف حٌث ، المركبة الدورة وحدات تشغٌل حالة

 أي ، الشتاء فترة أثناء ٌحدث التخفٌض وهذا س،.و.ك لكل كالوري.ك 858 بحدود% 61 إلى

 888=   3991* 178 وبقٌمة السنة من% 81 بنسبة أي ، السنه من أشهر 6 فترة خالل

 س.و.ج

 كالوري.ك ملٌون 998198=3111111*858*  س.و.ج 888 التحمٌل تخفٌض وباعتبار

 ملٌون75.= التحمٌل نخفٌض تكلفة فإن دوالر 1178 كالوري.ك ملٌون كل تكلفة وباعتبار

 : التكالٌف لمجموع ملخص ٌلً فٌا. سنوي دوالر

 (دوالر ملٌون) التكلفة  العنصر

 التوربٌن من المولدة الطاقة تكلفة
 ( دوار   احتٌاطً) الغازي

 3.769 س.و.ج 8.75

 3.783 س.و.ج 399171 المتجددة الطاقة تولٌد حجم
 3979 س.و.ج 991713 الطاقة لنفس التقلٌدي التولٌد تكلفة

 6793  المتجددة الطاقة شراء فً الخسائر
 على التحمٌل انخفاض نتٌجة خسائر

 التقلٌدي التولٌد وحدات
  

 س.و.ك/كالوري.ك858
.75 

 11711  الخسائر مجموع
 



 

 الطاقة مشارٌع مع مقارنة والتوزٌع النقل شبكات على المتجددة الطاقة مشارٌع ربط مقارنة

 . التقلٌدٌة

 األحمال توقعات على بناء   النقل شبكة فً وللتوسع التقلٌدٌة الطاقة مشارٌع إلضافة التخطٌط ٌتم

 ومن المطلوبة التقلٌدٌة الطاقة مشارٌع حجم تحدٌد ٌتم بحٌث ، الكهربائً النظام على الكهربائٌة

 األحمال لتغذٌة أساسً المشروع ٌعتبر حٌث ، المشارٌع هذه لربط النقل شبكة احتٌاجات ثم

 اعتبارها ٌتم وال كهربائٌة طاقة كمصدر اعتبارها فٌتم المتجددة الطاقة مشارٌع أما.  المستقبلٌة

 وسرعة  الشمسً السطوع على وتعتمد متقطعة النها نظرا   الكهربائٌة األحمال مواجهة فً

 التوسع خطة فً علٌها اإلعتماد ٌمكن تولٌد كمصادر اعتبارها ٌمكن ال لذلك ، المتغٌرة الرٌاح

 فترة إلى تحتاج الرٌاح طاقة مشارٌع وخصوصا المتجددة الطاقة مشارٌع أن كما.التولٌد فً

 الشمسٌة الطاقة مشارٌع أما ، سنوات 6- 1 لمدة المحدد الموقع فً الرٌاح لسرعات قٌاس

 ٌتم التقلٌدٌة الطاقة مشارٌع أن كما.  واحدة سنة لمدة الشمسً للسطوع قٌاس بفترة فٌكتفى

 فً المتجددة الطاقة مشارٌع انشاء ٌتم بٌنما األحمال لمراكز ٌكون ما أقرب تكون بحٌث انشائها

 أو القرب عن النظر بغض مناسب شمسً سطوع أو مرتفعة رٌاح بسرعة تمتاز التً المواقع

 .الكهربائٌة األحمال عن البعد

 التوزٌع شركات أن حٌث التوزٌع، شركات شبكات غلى تقلٌدٌة تولٌد مشارٌع ربط عادة ٌتم ال

 من األحمال لمواجهة الكهربائٌة الطاقة توفٌر مهمة ،ألن الكهربائٌة األحمال بمواجهة معٌنة غٌر

 شبكاتها على صغٌرة وبأحجام متجددة طاقة مشارٌع ربط أما ، الوطنٌة الكهرباء شركة مسؤولٌة

 هناك بأن علما. الشبكات هذه على اإلستٌعاب امكانٌة لمدى الفنٌة الجوانب دراسة غلى بناء   فٌتم

 والحجام فقط التوزٌع شبكات على الربط خالل من مباشرة عروض لطلب الحكومة لدى توجه

 . الشبكات لهذه مناسبة

 .التقلٌدي التولٌد مشارٌع مع مقارنة المتجددة الطاقة لمشارٌع الفنٌة المحددات -

 وكما الرٌاح طاقة لربط الشبكة دستور حسب المتجدده الطاقة لمشارٌع الفنٌة المحددات بعض 

 :   ٌلً

 . أدناه الجدول فً مبٌن هو كم. التردد حدود -أ

 

Frequency Range Delay to Trip 

51.5 Hz < Freq .5s 
47.5 Hz ≤ Freq ≤ 51.5 Hz Continuous Operation 

47.0 Hz < Freq < 47.5 Hz 20s 

Freq ≤ 47.0 Hz .5s 

 

 



 

 : الفولتٌة حدود -ب

Voltage Level IRR Continuous Operation Range 
132 kV system 118.8 kV (-10%) to 145.2 kV (+10%) 

33 kV system 29.7 kV (-10%) to 36.3 kV (+10%) 

 

 :  الفولتٌة ارتفاع الحماٌة مرحالت حدود -ج

Voltage Range (% Vnominal) Delay to Trip 

391  ≤  V No Time Delay 

336≤V <120 .2s 
110<V <115 60s* 

21 ≤ V ≤ 331 Continuous Operation 

81≤ V <90 180s* 

0< V<80 0.25s to 2.5s per LVRT graph 

V = 0 .25 s 
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 ٌكون بٌنما. متقدم 1721 و متأخر 1786 القدرة عامل حدود: المراكسة القدرة تولٌد متطلبات  -د

 . ومتقدم متأخر 1786 التقلٌدٌة التولٌد مصادر من المتطلب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقة تولٌد وحدة بقاء الشبكة دستور ٌتطلب:  العطل بعد الفولتٌة انخفاض تحمل حدود -ه

 .  أدناه الشكل فً مبٌن هو كما عطل حدوث بعد الشبكة مع مرتبطة المتجددة

  

 



 

 

 : الفولطٌة ارتفاع تحمل حدود -و

 

 

 الفولطٌة تعزٌز إلى ٌهدف المتطلب هذا إن.  العطل فترة أثنا مراكس تٌار انتاج متطلبات -ز

 . عطل حدوث عند

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : المهارة ومستوى المطلوب العمالة حجم -

 التولٌد وحدات مع مقارنة أقل عمالة حجم ٌتطلب المتجددة الطاقة مصادر انشاء إن

 طاقة لمشروع التشغٌل فترة وخالل اإلنشاء أثناء الالزمة العمالة حجم ٌلً التقلٌدي،فٌما

 .واط.م 91 باستطاعة شمسٌة

 

 األعمال انشاء فترة 

  المدنٌة

 أعمال خالل

 التركٌب

 التشغٌل خالل

 التجرٌبً

 3 3 3 (مهندس) مشروع مدٌر

 9 3 3 ( مهندس) موقع مدٌر

   + 99  مدنٌة أعمال عمال

 6+3 58+9 1 كهرباء فنٌٌن+ مهندسٌن 

 

 1 91+3 6+3  مٌكانٌك فنٌٌن+ مهندسٌن 

 1 61 88  المحلً المجتمع من عمال

  9 عدد صٌانة وفنٌٌن 3عدد صٌانة مهندس التشغٌل فترة أثناء المطلوبة العمالة حجم

 .5 عدد تنظٌف وعمال

 : التقلٌدي التولٌد مشارٌع حالة فً المطلوب العمالة حجم

 اإلنشاء مرحلة أثناء واط.م 981 استطاعة دٌزل محركات تولٌد محطة انشاء ٌتطلب 

 811-111 وبمعدل العمل ذروة فترة فً وعامل وفنً مهندس بٌن ما 211 – 811

 موظف 88 إلى فٌحتاج التشغٌل فترة فً بٌنما ، اإلنشاء فترة مدار على موظف

 : ٌلً كما  موزعٌن

 تخصصات+فنٌٌن مهندسٌن  تشغٌل مدٌر صٌانة مدٌر  محطة مدٌر

  أخرى

3  3 3 31 16 



 

 خالل من المتجددة الطاقة لمشارٌع العمالة تأهٌل ٌمكن: للعمالة والتدرٌب التأهٌل -

 . التقلٌدٌة الطاقة مشارٌع مغ مقارنة قصٌرة زمنٌة بفترات تأهٌل دورات

 معقدة غٌر المتجددة الطاقة تولٌد وحدات تعتبر : المتجددة الطاقة تكنولوجٌا توطٌن -

 باإلضافة الرٌاح لطاقة واألبراج الشمسٌة للطاقة المعدنً الهٌكل مثل أجزائها لبعض

 هذه توطٌن على العمل ٌمكن بحٌث والمٌكانٌكٌة الكهربائٌة األجزاء بعض إلى

 الشمسٌة الطاقة أجزاء تجمٌع صناعة توطٌن على العمل ٌمكن كما ، بسهولة الصناعات

 بشكل تصنٌعها الممكن األجزاء لتحدٌد لدراسة العمل هذا وٌحتاج ذلك لسهولة نظرا  

 .  تصنٌعها الممكن واألجزاء اقتصادي

 الشمسٌة الطاقة استخدام تم:  الكهربائٌة الشبكات عن النائٌة والمناطق االرٌاف كهربة -

 الثمانٌنات فترة خالل النائٌة اآلبار بعض على المٌاه ضخ مضخات لتشغٌل األردن فً

 جرف بقرٌة منازل لمجموعة الكهربائٌة الطاقة تزوٌد تم كذلك ، الماضً القرن من

 لبعد نظرا(  دٌزل+ رٌاح+شمسً)  هجٌن نظام بواسطة المملكة جنوب فً الدراوٌش

 بواسطة البعٌدة األرٌاف من واسع قطاع كهربة اآلن وٌمكن. التوزٌع شبكات عن القرٌة

 . والتشغٌلٌة الراسمالٌة تكلفتها انخفاض بعد خصوصا األنظمة هذه

 وانبعاث البٌئٌة المشاكل لمواجهة األمثل الحل التجددة الطاقة تعتبر: البٌئٌة االثار -

  والتشغٌل التركٌب أثناء البسٌطة البٌئة اآلثار بعض ٌوجد لكن ، الدفٌئة غازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  


