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 ای ایرانکنفرانس هسته
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 برای ایران   1SMRروند انتخاب تکنولوژی  

 

 رضا سیاره
 

ایران  -ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهرانپژوهشگاه علوم و فنون هسته ،استادیار  

 

 ه: چکید

شدن جهان از طرف دیگر موجب شده تا بار  طرف و مقابله با پدیده گرمرشد روزافزون نیاز به انرژی الکتریکی از یک

ای، رصد  های هستهای جلب شود. در میان طیف گسترده نیروگاهدیگر اقبال عمومی به مزایای استفاده از برق هسته

احب تکنولوژی که برمبنای نیاز واقعی فعلی و آینده نزدیک المللی کشورهای صهای بینهای ملی و مشارکت فعالیت 

ای از بازار آینده برق  سهم عمده SMRکنندگان است، حکایت از آن دارد که نوع جدیدی از راکتورها موسوم به مصرف 

ه اولیه مورد توان به سرمایخود اختصاص خواهد داد. از جمله دالیل اقبال جهان به این نوع راکتورها، میای را بههسته

کم بیش نیاز  ملی  مشارکت  امکان  ساخت،  زمان  کاهش  شبکهتر،  با  انطباق  آن،  ساخت  در  کوچک،  تر  برق  های 

های آن بجز تولید برق... اشاره کرد. شایان العاده در انتخاب سایت، افزایش سطح ایمنی، تعدد کاربری پذیری فوقانعطاف

... برای ورود به این  و    مثل اندونزی، اردن، عربستان، آفریقای جنوبیذکر است که برخی از کشورهای درحال توسعه  

اند. طبیعی است که غفلت از این فرصت برای هرکشوری گذاری کالن کردهریزی و سرمایهها قبل برنامهبازار از مدت

 حداقل به معنای وابستگی بیشتر در آینده خواهدبود.

مگاوات الکتریک است و غالباً تجهیزات مدار اول نیروگاه  300تر از کم  (SMRدامنه قدرت راکتورهای کوچک مدوالر )

، PWRشود. در این نوع راکتور از انواع تکنولوژی مثل در محل کارخانه سرهم شده و سپس به محل سایت منتقل می

BWR  ،CANDU  ،HTGR  ،FBR  ،MSR  د.  المللی در حال توسعه هستنهای مختلف بیناستفاده شده که در شرکت

 HTR-PM200اند ولی راکتورهای  اندازی نشدهروی زمین راه  الزم به ذکر است که تابحال هیچ کدام از این راکتورها بر

 رسند. برداری میهای ارائه شده بزودی به بهرهآرژانتین در این زمینه پیشرو بوده و طبق گزارش CAREMدر چین و 

ای است،  های گسترده که دارای تکنولوژی   SMRثل ایران به دنیای  اولین قدم برای ورود یک کشور درحال پیشرفت م

است. طبق اسناد آژانس بین آن  ارزیابی دقیق  برمبنای  تکنولوژی مناسب  ارزیابی  انتخاب  فرایند  اتمی،  انرژی  المللی 

و طی چند    "ای در کشورسعه زیربنایی برق هسته تو"ی اقدام اساسی  گانه تکنولوژی در هرکشور همراه با مراحل سه

ها، ارزیابی نهایی نیاز به اطالعات  شود. در این فرایند با عبور از مراحل اولیه و حذف برخی تکنولوژیمرحله انجام می

تکنولوژیدقیق از  از توسعه تری  باید  باقیمانده دارد که  تکنولوژی دریافت شود. الزمه انجام مراحل  های  دهندگان آن 

( استخراج الزامات کشور برای بکارگیری  2های موجود، و )شناخت حداکثری از تکنولوژی(  1مختلف ارزیابی تکنولوژی، )

هاست، که برای رسیدن به نتیجه متناسب با شرایط کشور نیاز به یک برنامه چندساله با تخصیص منابع متناسب با آن

 حجم کار دارد. 

پراکنده در این زمینه، این ارائه سعی دارد تا عالوه بر های  با توجه به عالقه کشور به ورود به این حوزه، و نیز فعالیت

بیان موقعیت فعلی کشور در فرایند انتخاب تکنولوژی، الزامات تهیه یک برنامه مناسب برای انتخاب درست تکنولوژی  

 را تبیین نماید. SMRدر حوزه 
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