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جهان کنونی بر کسی پوشیده نیست . امروزه با مکانیزه تر شدن جوامع  برق در خاص انرژي ؛ خصوصا  همیتا  

ضاي مجازي و ... در زندگی  ، نیازهاي جدیدي  شین ، ف سهم ما سبت به دهه هاي گذشته و افزایش روز به روز  ن
ـرات ج ؛ پدیدار می شوند . این روند تا جایی است که  بهان تر به منابع انرژي ، از جمله شبکهنظیر دسترسی آس

ــایر بخش ها مثل  ــعه س ــرفت و  الزمه توس ــاخت هاي پیش ــی ترین زیرس ــاس می توان گفت ، برق به یکی از اس
 کشاورزي ، صنعت ، پزشکی و... تبدیل شده است .

بر این اســاس ، از چند ســال گذشــته ، کمک به  فراهم شــدن امکان تولید برق پایدار در اســتان اردبیل ؛ براي 
ستانداري قرار گرفت و با پی گیري هاي ویژه اي که از شکوفایی بخش هاي مخت ستور کار ا سعه اي در د لف تو

شکل  شد ،  ستان آغاز  سیکل ترکیبی تاریخ ا شتاد براي تامین زمین مورد نیاز احداث اولین نیروگاه  اوایل دهه ه
 عملیاتی یافت .

صـر ،  به آن می پردازیم، دورنماي در حال حاضـر ، وضـعیت پروژه هاي نیروگاهی اسـتان که ذیال و به طور مخت
 مثبت و امیدوارکننده اي را فراروي توسعه منطقه قرار می دهند : 
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ضر با قدرت نامی  سبالن درحال حا سیکل ترکیبی  واحدتوربین گازي عمال 4مگاوات با  1000واحدگازي نیروگاه 
مگاوات می باشد مازاد برق 300شبکه می کند توان مصرف برق کل استان حدود  دوار مگاوات تولید و 750حدود

ــتان ازطریق خط  ــري منتقل می گردد هدف _کیلوولت نیروگاه اردبیل  400تولیدي اس ــراس ــبکه س میانه به ش
 ازاحداث این نیروگاه حفظ پایداري شبکه برق شمال غرب می باشد .

قع واحد حرارتی نیروگاه که بااحداث آن نیروگاه گازي به ســـیســـتم عملیات اجرایی طرح توســـعه نیروگاه ودروا
مگاوات درحال احداث می باشـــد  480شـــروع گردیده به قدرت  94ســـیکل ترکیبی ارتقاء می یابد ازخردادماه 

پیشرفت فیزیکی داردهدف از احداث این واحد استحصال حرارت واحد گازي می باشد  %40ودرحال حاضرحدودا
 اق ناقص سوخت ازدودکش واردجوشده وآلودگی زیست محیطی ایجادمی کند.که دراثر احتر
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ــع  ــرق در مواق ــرژي ب ــامین ان ــت ت ــال جه ــاي انتق ــت ه ــات پس ــار تاسیس ــادر کن ــاه ه ــوع نیروگ ــن ن ای
ــوع  ــن ن ــد از ای ــک واح ــر ی ــال حاض ــا درح ــتان م ــود دراس ــی ش ــداث م ــبکه اح ــک بارش ــطراري وپی اض

مگـــاوات احـــداث ودرحـــال  6/5مایه گـــذاري بخـــش خصوصـــی بـــه فـــدرت نیروگـــاه درانگـــوت بـــا ســـر
 بهره برداري می باشد . 
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