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درصد از کل تولید برق دنیا را به خود اختصاص   ۱۱اکنون نزدیک به  همای  های هستهنیروگاه

گیگاوات برای تولید برق به کار گرفته   3۹3راکتور اتمی با ظرفیت    443  ،۲۰۱۹اند. در سال  داده

شده است. دسترسی به منابع انرژی مطمئن و پایدار و پاک، کاهش انتشار گازهای آالینده و  

ترین عوامل امنیت انرژی از جمله مهم  تأمینیمی، بهبود کیفیت هوا و  جلوگیری از تغییرات اقل

 ای در حال حاضر هستند. های هستهتوسعه نیروگاه

ها و موانع مهمی  های اتمی بزرگ همواره با چالشبا وجود مزایای مختلف، توسعه نیروگاه

تر  هزینه پایینی فسیلی مانند نفت و گاز طبیعی،  هاسوخت رو بوده است. کاهش قیمت  روبه

نیروگاه توسط  ساخت  برق  تولید  هزینه  کاهش  و  فناوری  رشد  طبیعی،  گاز  سوخت  با  های 

باالی راکتورهای هسته  هایانرژی تأمین مالی در  تجدیدپذیر و هزینه ساخت  ای و مشکالت 

گسترش   و  رشد  مورد  در  نگرانی  اقتصادی،  رکود  هستههاسالحشرایط  پسماندهای  ی  و  ای 

نهسته از بروز مجدد حوادث هستهای،  نیروگاه فوکوشیما  گرانی  و  اوکراین  نظیر چرنوبیل  ای 

ژاپن، پایین بودن مقبولیت عمومی و حساسیت باال به نرخ تنزیل از جمله دالیل اصلی کاهش  

. راکتورهای قدرتِ  باشدیمی انرژی در جهان  هاحاملای در مواجهه با سایر جذابیت برق هسته

ظ دلیل  به  انعطاف متعارف  از  باال  بهرهرفیت  در  کمی  نصب  پذیری  محل  انتخاب  و  برداری 

تر  های اتمی کوچکبرخوردار هستند. مجموعه عوامل فوق باعث شده تا ایده ساخت نیروگاه

مگاوات که تجهیزات اصلی آن به صورت    3۰۰های با ظرفیت کمتر از  مدنظر قرار گیرد. نیروگاه

های  ، با عنوان نیروگاهشوندیمبا انتقال به محل نصب مونتاژ  ماژوالر در کارگاه ساخته شده و  

 شوند.اتمی کوچک ماژوالر شناخته می

 شده است: های زیر نیز در نظر گرفته برای این قبیل راکتورها ویژگی

 تر بودنتوان کمتر و کوچک •

 تر بینیو برنامه ساخت قابل پیش  کمترساخت  و زمان دوره  •

 خالصۀ مدیریتی 
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 ی سهولت تأمین مال تر وینگذاری پایهزینه سرمایه •

و پیش ساخته، باال بردن سهم ساخت و نصب قطعات در  به صورت ماژوالر    ساخت  •

 سازی در کارگاه کارگاه به جای محل نصب راکتور و سری

 قابلیت تبعیت از بار شبکه و تغییرات در توان خروجی با توجه به نوسانات بار و تقاضا  •

 یسازنیریشدر  استفاده    مزمان برق و حرارت وقابلیت کاربردهای چندگانه )تولید ه •

 مختلف(  عیو در صنا دریا آب

های متنوع  یری در قابلیت نصب در شرایط مختلف محیطی و سایت پذانعطاف افزایش   •

 و کاهش مساحت زمین مورد استفاده  نسبت به راکتورهای بزرگ

 برق مصرفمناسب برای کشورهای دارای شبکه برق کوچک و رشد سالیانه پایین  •

مناسب برای نقاط دور از شبکه برق اصلی و یا نقاط با هزینه باالی اتصال به شبکه  •

 برق

ی طراحی )مانند یکپارچه نمودن سیستم سازسادهادغام و یا حذف برخی از تجهیزات،   •

 ( کشی، شیرآالت و ...ف موارد مربوط به لولهکننده اولیه و قلب راکتور و حذخنک

های ایمنی غیرعامل، کاهش توان در قلب راکتور،  کارگیری سیستمبهبود ایمنی ذاتی با به •

 کننده در قلب راکتور به ازای مگاوات تولید برقافزایش حجم سیال خنک

 :هایی نیز برای راکتورهای کوچک ماژوالر مشخص شده است که عبارتند ازچالش

هسته • در صنعت  مقیاس  اقتصاد  به  توجه  واحد  با  با ساخت  هر  تربزرگای،  هزینه   ،

اما در راکتورهای کوچک ساخت ماژوالر،   یابد.کیلووات ساعت برق تولیدی کاهش می

تولید  کنار هم،  در  تعداد تجهیزات و ساده سازی، نصب چند واحد  انبوه و   کاهش 

اقتصادی شدن  زینهتواند نقش مؤثری در کاهش هسازی میسری به  نماید و  ایفا  ها 

 های کوچک کمک کند. نیروگاه

های الزم برای طراحی اولیه و تأیید  به دلیل ماهیت ساخت برای نخستین بار و هزینه •

هزینه تجهیزات،  طراحی  و  میآن  افزایش  معمول  راکتورهای  به  نسبت  البته  ها  یابد. 
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دهند که ساخت نمونه دهم از یک  های یادگیری نشان میمطالعات مربوط به منحنی

 دهد.درصد کاهش می  3۰های ساخت را در مقایسه با نمونه اول تا  طرح خاص، هزینه

از طراحی • تعداد زیادی  بزرگ،  ها در حوزه راکتورهای کوچک  برخالف راکتورهای 

ها، رقابت زیاد و تعداد سفارش  باشند. تعداد زیاد طرح ماژوالر در حال نهایی شدن می 

تر  برای هر طرح، اقتصادی شدن ساخت این راکتورها برای سازندگان را پیچیدهکم  

 خواهد نمود. 

های امتحان پس داده و متعارف برای کاهش  گذاران برای استفاده از طرحترجیح سرمایه •

 ریسک اقتصادی 

 ی از این راکتورها و احتمال بروز مشکالت ایمنی برداربهرهنبود تجربه عملیاتی برای  •

فناور  ی راکتورها  ساخت  • با  و  گذشته  دهه  سه  تا  دو  در  ماژوالر  در    ی هایکوچک 

 نبوده است.   ریپذدسترس آن زمان، امکان

و  • طراحی  بودن  نوآورانه  دلیل  به  راکتورها  نوع  این  ایمنی  اثبات  در  قطعیت  عدم 

 گرتجهیزات و مشکالت مربوط به صدور پروانه توسط واحد تنظیم

مد • برا  ت یرینحوه  کنترل  مدولنیروگاه  یاتاق  چند  دارای  نحوه    های  و  هم  کنار  در 

 چند واحد در کنار هم  نیو نحوه کنترل همزمان ا هاآن یبرا یانسان یروین نشیچ

چند واحد در کنار هم و   یدر موقع حادثه برا و یواکت یمنابع انتشار مواد راد نیینحوه تع •

 دیشدحوادث  ت یری در مد یمناطق بحران نیینحوه تع

  ن یاساخت    یبرا  دیجد  یو استانداردها  یسازهیشبی جدید برای  کدها  دیبه تول  ازین •

 بار شبکه  راتییتغ بر اساس روگاهیاز ن یبرداربهرهجدید  الگویو  هاروگاهین

نبود ظرفیت و توانمندی در واحدهای نظارتی برای بررسی طراحی مربوطه، مشکل   •

تأیید طراحی از واحد نظارتی به دلیل نوآورانه بودن در دریافت مجوزهای الزم برای  

 شده طرح، عدم تجربه ساخت و جدید بودن تجهیزات و فرایندهای طراحی

 های غیر از راکتورهای آب سبک نشده در مورد تکنولوژیمسائل فنی حل •
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ها در جریان  برخی از این مشکالت تا حدودی هنوز پابرجا هستند و تالش برای حل آن

 است. 

  یتوان به راکتورهااست که از آن جمله می  انیراکتورها در جر  نیا  یبرا  یمختلف  یهایراحط

راکتورهابا خنک با خنک  ی کننده آب،  گازدماباال  با خنک  ،یکننده  مذاب راکتور  فلز  و    کننده 

نمود.   نمک مذاب اشاره  یو راکتورها  یکننده گازبا خنک عینوترون سر  یو راکتورها  میسد

  انیمختلف در جر   یهاینوع راکتور و با کاربر  نیا  یبرا   کشور  ۱8از    مختلف  ی طراح  7۲حدود  

پایه    کوچک ماژوالر راکتورهای    است. به  هاطرحاولین    آب  کنندهخنکبر  که  یی خواهند بود 

فراهم خواهند نمود.    هاطرحی منجر خواهند شد و در ادامه، مسیر را برای سایر انواع  سازیتجار

راکتور    ن،یدر آرژانت  کپارچهی  آب سبک تحت فشاراز نوع    CAREM  راکتور  شامل ح  طر  دو

HTR-PM    سال   3در حال ساخت بوده و در    نیدر چ   یکننده گازراکتور دماباال با خنکاز نوع

  ه یدر کشور روس  نیز  شناور  روگاه یاز نوع ن  KLT40s  برداری خواهند رسید. راکتورآینده به بهره

 است.  ریبرداحال بهرهدر 

ز ن  یادیتعداد  در  یدر حال طراح  زیراکتور  می   یمجوزها   افت یو  آالزم  در  تا   نده یباشند 

  روگاهین  نیساخت اول  رودیشده، انتظار م وارد مراحل ساخت شوند. با رفع مشکالت گفته  کینزد

و    هشروع شد  ۲۰3۰تا    ۲۰۲۵  یهاسال  نیکوچک ماژوالر ماب  ی شامل چند واحد از راکتورها

 .موکول خواهد شد ۲۰3۰باالتر به بعد از سال  یبزرگ با تعداد واحدها یروگاهیساخت ن
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 فهرست تصاوير 

  ییایجغراف  عی و در حال ساخت و توز  یبرداردر حال بهره یراکتورها تی( ظرف۱شکل )

 ۹ ................................................................................................... [ ۲آن]

بر حسب   یبرداردر حال بهره  ی در راکتورها  یاشده هسته  د ی برق تول  زانی( م۲شکل )

 ۹ ............................................................................... [ ۲] ۲۰۱۹نوع در سال 

 ۱۰ ............................ [ ۲بر حسب مناطق] یاشده هسته  د یبرق تول زانی( م3شکل )

 ۱۰ ...................... [ ۲بر حسب مناطق]  یاهسته ید یبرق تول تیظرف زانی( م4شکل )

 IRIS  ]8[ .................... ۱۵ور راکت کپارچهیاز مخزن تحت فشار  یی (: شما۵شکل )

  یمگاوات )باد  ۲۲۵با توان    ی روگاه یساخت ن   یبرا  ازی سطح مورد ن   سهی(: مقا۶شکل )

 ۱۵ ....................... ]7[هکتار(   SMR ۶هکتار، راکتور  ۹7۱ ید ی هکتار، خورش ۲4۲8۱

 ۲۰ ................... هیروگاه شناور در کشور روس یاز نوع ن  KLT40s( راکتور 7شکل )

 3۲ ............. ]۱4[کربن و کم ی لیمختلف فس یهابرق با روش د یتول نهی(: هز8شکل )

با    یی ایمختلف در مناطق مختلف جغراف  یهابرق با روش  د یتول  انهیم  نهی(: هز۹شکل )

 3۲ .................................................................................]۱4[ %7 لینرخ تنز

( هز۱۰شکل  کاهش  افزا  دیتول  نهی(:  با  افزا  ت یظرف  بیضر  شیبرق  عمر   شیو  طول 

 33 ........................................................................ ]۱4[روگاهیاز ن  یبرداربهره 

در شکل سمت چپ و    تیظرف  بیضر  شیبرق با افزا  د یتول  نهی(: کاهش هز۱۱شکل )

 34 ................ ]۱4[در شکل سمت راست  لینرخ تنز شی برق با افزا د یتول نهیهز شیافزا

 3۵ .................. ]۱4[نوساخت روگاهین  8در  یابرق هسته  نهی(: محاسبه هز۲جدول )
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 فهرست جداول 

 ۲3 .............. ]۱۰[کوچک ماژوالر  یموجود راکتورها یهایطراح ی (: بررس ۱جدول )

طول عمر    شیدر حال کار با افزا  روگاهین   4در    یابرق هسته  نهی(: محاسبه هز3جدول )

 3۶ ..................................................................................... ]۱4[سال  ۱۰تا 
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 مقدمه 

مورد    ۲۰۱۹ای در جهان در سال  ابتدا آخرین وضعیت تولید برق هستهگزارش،    نیدر ا

بررسی قرار خواهد گرفت. در ادامه چالشهای راکتورهای متعارف و متداول با ظرفیت باال و  

در حال    یو راکتورهاآنها    ی فعل   تی، وضعماژوالر  کوچک  یتوسعه راکتورها   به   شیگرا  لیدال

 است.شده  ی بررس ی منیو ا یاقتصاد ،ی ها از منظر فن بارز آن یهای ژگیساخت، و

برق در    د یتول  یکوچک ماژوالر برا  ینسل از راکتورها  نی که اول  دهد ی مطالعه نشان م  نیا

  ی در کشورها  یادیز  یهادر حال ساخت بوده و طرح  نیو چ   نیآرژانت  ه،یروس  یکشورها

...  کانادا، ژاپن و انگلستان    ، ی جنوبکره   کا،یمتحده آمرایاالت  ، ی مفهوم  ی در مراحل طراحو 

 . الزم هستند  یو اخذ مجوزها  ی لیتفص ی طراح

 های اتمی در تولید برق در جهان نقش نیروگاه 

ی شده است. این  سازیتجار تاکنون راکتورهای اتمی مختلفی در دنیا توسعه داده شده و  

)  اند عبارتراکتورها   فشار  تحت  سبک  آب  راکتورهای  جوشان  ۱PWRاز:  سبک  آب   ،)

(۲BWR ( فشار  تحت  سنگین  آب   ،)3PHWR  گرافیتی کندکننده  با  سبک  آب   ،)

(4LWGR  راکتورهای با ،)کنندهخنک   ( ۵گازیGCR  و راکتورهای نوترون سریع زاینده )

(۶FBR .) 

 
1 Pressurized Light-Water-Moderated and Cooled Reactor 
2 Boiling Light-Water-Cooled and Moderated  Reactor 
3 Pressurized Heavy-Water-Moderated and Cooled Reactor 
4 Light-Water-Cooled, Graphite-Moderated 
5 Gas-Cooled, Graphite-Moderated Reactor 
6 Fast Breeder Reactor 
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هستهنیروگاه همهای  به  ای  نزدیک  خود    ۱۱اکنون  به  را  دنیا  برق  تولید  کل  از  درصد 

گیگاوات برای تولید برق    3۹3راکتور اتمی با ظرفیت    443  ،۲۰۱۹اند. در سال  اختصاص داده

درصد راکتورهای قدرت موجود از نوع آب سبک    ۹۰به کار گرفته شده است. نزدیک به  

در خصوص راکتورهای در حال ساخت  مسئلهتحت فشار و آب سبک جوشان هستند. این 

  سبکساخت هم از نوع آب    در حال درصد راکتورهای    ۹۰دنیا هم صادق است و بیش از  

 [.۲ن هستند ]تحت فشار و جوشا

 

 [۲برداری و در حال ساخت و توزیع جغرافیایی آن]( ظرفیت راکتورهای در حال بهره۱شکل )

 

 [ ۲] ۲۰۱۹برداری بر حسب نوع در سال ای در راکتورهای در حال بهره( میزان برق تولید شده هسته۲شکل )
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 [۲ای بر حسب مناطق]( میزان برق تولید شده هسته3شکل ) 

 

 [۲ای بر حسب مناطق]( میزان ظرفیت برق تولیدی هسته4)شکل 
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های اتمی متعارف و دالیل  ی توسعه نیروگاه هاچالش 
 ی به راکتورهای ماژوالر کوچک مندعالقه 

دسترسی به منابع انرژی مطمئن و پایدار، دسترسی به انرژی پاک، کاهش انتشار گازهای 

بهبود   اقلیمی،  تغییرات  از  و جلوگیری  و  آالینده  از جمله   تأمینکیفیت هوا  انرژی  امنیت 

 ای در حال حاضر هستند.های هستهترین عوامل توسعه نیروگاهمهم

نیروگاه توسعه  مزایای مختلف،  با چالشبا وجود  بزرگ همواره  اتمی  موانع  های  و  ها 

ی فسیلی مانند نفت و گاز طبیعی به دلیل هاسوخترو بوده است. کاهش قیمت  مهمی روبه

های  تر ساخت نیروگاهیش استخراج و کشف منابع گسترده از نوع نامتعارف، هزینه پایینافزا

تجدیدپذیر  هایانرژیبا سوخت گاز طبیعی، رشد فناوری و کاهش هزینه تولید برق توسط 

ای و مشکالت تأمین مالی در شرایط رکود اقتصادی، و هزینه ساخت باالی راکتورهای هسته

ای، نگرانی از بروز ای و پسماندهای هستهی هستههاسالحو گسترش نگرانی در مورد رشد 

ی  ریگشکلای نظیر چرنوبیل اوکراین و نیروگاه فوکوشیما دایچی ژاپن، مجدد حوادث هسته

ای، پایین بودن مقبولیت عمومی و حساسیت باال  احزاب و نهادهای مدنی مخالف برق هسته

ی  هاحاملای در مواجهه با سایر  جذابیت برق هسته  به نرخ تنزیل از جمله دالیل اصلی کاهش

 . باشد ی م انرژی در جهان 

به دلیل کاهش رشد اقتصادی در شرایط رکود، مصرف انرژی در جهان نیز با رشد اندکی  

ای بسیار بزرگ محسوب شده و برخی  ی هستههزار مگاواتهای  همراه بوده است و ظرفیت

 ها ندارند. ظرفیت کنندگان نیازی به اینکشورها و مصرف

های  راکتورهای قدرتِ متعارف عالوه بر مشکل تأمین مالی، ظرفیت باال به دلیل پیچیدگی 

انعطاف  فنّاورانه از  ایمنی  مالحظات  بهرهو  در  کمی  نصب  پذیری  محل  انتخاب  و  برداری 
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تر  کوچکهای اتمی  برخوردار هستند. مجموعه عوامل فوق باعث شده تا ایده ساخت نیروگاه

 . مدنظر قرار گیرد

 اصلی راکتورهای کوچک ماژوالر  یهامشخصه مروری بر 

مگاوات که تجهیزات اصلی آن به صورت ماژوالر    3۰۰های با ظرفیت کمتر از  نیروگاه

های اتمی ، به عنوان نیروگاهشوند ی م در کارگاه ساخته شده و با انتقال به محل نصب مونتاژ  

 [. ۱وند. ]ش کوچک ماژوالر شناخته می 

 شده است:های زیر نیز در نظر گرفته برای این قبیل راکتورها ویژگی 

 تر بودن؛توان کمتر و کوچک  •

 تر؛بینی و برنامه ساخت قابل پیش کمترساخت و زمان  دوره  •

 ی؛ سهولت تأمین مال  تر وگذاری پایینهزینه سرمایه •

نصب قطعات    و پیش ساخته، باال بردن سهم ساخت وبه صورت ماژوالر    ساخت •

 سازی در کارگاه؛در کارگاه به جای محل نصب راکتور و سری

قابلیت تبعیت از بار شبکه و تغییرات در توان خروجی با توجه به نوسانات بار و   •

 تقاضا؛

  ن یریش در  استفاده    قابلیت کاربردهای چندگانه )نظیر تولید همزمان برق و حرارت و •

 ؛  مختلف( عیو در صنا دریا آب یساز

های  یری در قابلیت نصب در شرایط مختلف محیطی و سایتپذانعطافزایش  اف •

 و کاهش سطح زمین مورد استفاده؛ متنوع نسبت به راکتورهای بزرگ

 برق؛  مصرفمناسب برای کشورهای با شبکه برق کوچک و رشد سالیانه پایین  •

اتصال به شبکه  مناسب برای نقاط دور از شبکه برق اصلی و یا نقاط با هزینه باالی   •

 برق؛
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از تجهیزات،   • ی طراحی )مانند یکپارچه نمودن  سازسادهادغام و یا حذف برخی 

کشی، شیرآالت کننده اولیه و قلب راکتور و حذف موارد مربوط به لولهسیستم خنک

 ؛  (و ...

های ایمنی غیرعامل، کاهش توان در قلب کارگیری سیستمبهبود ایمنی ذاتی با به •

 کننده در قلب راکتور به ازای مگاوات تولید برق؛ یش حجم سیال خنکراکتور، افزا

بودن، زمان نصب در محل و هزینه ساخت را به حداقل رسانده و فرآیند    ساختهشیپ

در صورت باال رفتن  خواهد نمود. همچنین    تریاقتصادو    ترراحتنیروگاه را نیز    7برچینش 

  لی. به دلآمد خواهد    ترنییپا  زیساخت ن  یهانهیهز  سازی،در کارگاه و سریتعداد ساخت  

مانند کار    یط یشرا  لی)به دل  روگاهینصب ن   ت یدر کارگاه معموالً بهتر از سا  ت یفیکنترل ک  نکهیا

ساخت    تیفیمعموالً ک  شود،ی محل نصب و مانند آن( انجام م  ی ط ی مح  طیاشر  ایدر ارتفاع و  

 .]۱۰[.رودی باالتر م زیقطعات ن 

در کنار   8ییچندتا ایو   ی تک  یتوان به صورت واحدهامی راکتورهای کوچک ماژوالر را 

برداری  در کنار هم قابلیت بهتری برای بهره   کوچک ماژوالرچند واحد راکتور    هم استفاده کرد.

ای ی بزرگ هستههاروگاهی ن نسبت به راکتورهای بزرگ دارند. در حالی که    ۹بر اساس بار شبکه

 .]۱3[گیرند ای تأمین برق پایه مورد استفاده قرار می بیشتر بر

و تعمیرات نیز دارای ارجحیت    ۱۰گذاری مجدد چند واحد در کنار هم از نظر سوخت

، واحدها به ترتیب از شبکه باشد ی نمباشد و نیازی به خروج کل برق تولیدی از شبکه  می 

. در واقع به جای آنکه در  شوند ی م گذاری مجدد و تعمیرات  برق خارج و وارد فاز سوخت

 
7 Decommissioning 
8 Multi-module plant 
9 Load-following regimes 
10 Refuelling 
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یک مدت کوتاه و با افزایش تعداد نفرات و خروج کل نیروگاه از شبکه، تعمیرات صورت  

 گیرد، تیم تعمیراتی در کل طول سال فعال خواهد بود. 

راکتورهای  هاطرحبرخی   ماژوالری  سوخت  کوچک  دوره  مجدد  دارای  گذاری 

به راکتورهای معمول  تری طوالن  به    باشند می ی نسبت  ترتیب زمان کمتری نسبت  این  به  و 

 . ]۱3[نیروگاه باالتر خواهد رفت.  ۱۱برداری خارج و ضریب ظرفیت راکتورهای معمول از بهره

مزا برخ  ،هاطراحی   نیا  گرید  یایاز  مانند  آن  یسازکپارچهی  ایو    تزایتجه  ی حذف  ها 

  فشار   به محفظه تحت  کنو پمپ گردش سیال خنک  ۱۲فشار، محفظۀ تنظیم  اتصال مولد بخار

مانند  راکتور  کاهش هزینه  و    های طراحدر برخی    ازین   موردو قطعات    های کشو کاهش لوله

، مساحت کم برای ساخت نیروگاه است.  هاروگاهین از دیگر محاسن این  .  باشد ی م (  ۵شکل )

 4۰۰۰مگاواتی از نوع بادی  ۲۲۵( زمین مورد نیاز برای احداث یک نیروگاه ۶مطابق شکل )

توسط یک راکتور کوچک ماژوالر    شدهاشغال برابر سطح زمین    ۱۶۰برابر و از نوع خورشیدی  

 با ظرفیت مشابه خواهد بود.

 

 
11 Capacity factor 
12 Pressurizer 
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 ]IRIS ]8کپارچه راکتور (: شمایی از مخزن تحت فشار ی۵شکل )

 

 

یدی  خورشهکتار،  ۲4۲8۱مگاوات )بادی  ۲۲۵(: مقایسه سطح مورد نیاز برای ساخت نیروگاهی با توان ۶شکل )

 ]7[هکتار(  SMR ۶راکتور  هکتار، ۹7۱
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 ایمنی ذاتی مناسبی خواهند داشت:  کوچک ماژوالربنا به دالیل زیر راکتورهای 

 بهبود ایمنی در فاز طراحی و کاهش احتمال آسیب به قلب راکتور •

 )غیر عامل بودن به این مفهوم که های ایمنیغیرعامل بودن سیستم •

 اتوماسیون باالتر و کاهش مداخالت انسانی و کاهش احتمال خرابکاری انسانی •

به حجم   • نسبت سطح  به  تربزرگداشتن  دفع شدن    نسبت  و  معمول  راکتورهای 

 حرارت ناشی از واپاشی ترراحت

 کن اولیه سیستم یکپارچه استخری برای مدار خنک •

کن نسبت به توان تولیدی در مقایسه با راکتورهای بیشتر بودن حجم سیال خنک •

 معمولی

 کاهش دانسیته قدرت در قلب راکتور.  •

کاهش   • و  قلب  در  موجود  رادیواکتیو  مواد  کاهش  کمتر،  موردنیاز  میزان سوخت 

 ی مواد رادیواکتیو کمتر در محیط رهاسازخطرات ناشی از حوادث شدید و 

میزان حرارت   • اثر ی باق کاهش  در  راکتور  از خاموشی  بعد  واپاشی  از  ناشی  مانده 

 کاهش مقدار مواد اکتیو در قلب راکتور 

از دیدگاه اقتصادی باید قابل رقابت با سایر انواع راکتورهای    والرکوچک ماژراکتورهای  

امکان رشد و توسعه    وگرنهی تولید برق باشند  هاروشای و در مرحله بعدی با سایر  هسته

 را از دست خواهند داد. 

، مجموع هزینه ساخت لووات ی کدالر به ازای هر    4۰۰۰با در نظر گرفتن هزینه ساخت  

نیروگاه   می   4گاواتی  م  ۱۰۰۰یک  برآورد  دالر  سرمایه۱3گردد میلیارد  هزینه  برای .  گذاری 

به   نیز در شرایط کنونی باالتر از نیروگاه های متعارف و   کوچک ماژوالرهای  احداث نیروگاه

 

 شود. میلیون دالر تخمین زده می   7۰۰و   ۵۰۰مگاواتی توربین گازی یا سیکل ترکیبی به ترتیب   ۱۰۰۰هزینه ساخت یک نیروگاه   ۱3
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[. در حال حاضر به دلیل وجود گزینه های ۱۱دالر بر کیلووات خواهد رسید ]  ۵۰۰۰حدود  

سنت    ۱۰ها بیش از شدۀ برق تولیدی از آنکه هزینه همتراز  ارزانتر برای تولید برق، مواردی

بر کیلووات ساعت باشد عمالً اقتصادی نیستند. اما با توجه به موارد گفته شده و با ادامه 

ای تولیدی از راکتورهای  توان امیدوار بود که برق هسته ها می سازی و کاهش هزینهروند سری

ها را داشته باشد. البته باید توجه داشت  با سایر گزینه ای کوچک ماژوالر امکان رقابتهسته

ای به دلیل هزینه باالی ساخت به نرخ تنزیل حساسیت هزینه همتراز شده تولید برق هسته 

ای بیش از  تر امکان رقابتی شدن برق هستهباالیی دارد و در اقتصادهایی با نرخ تنزیل پایین

 . سایر موارد است

 راکتورهای کوچک ماژوالر  های توسعه و رشدچالش 

 هایی نیز برای راکتورهای کوچک ماژوالر مشخص شده است که عبارتند از:چالش

، هزینه هر تربزرگای، با سااخت واحد با توجه به اقتصااد مقیاس در صانعت هساته •

اما در راکتورهای کوچک ماژوالر،    یابد.کیلووات سااااعت برق تولیدی کاهش می 

انبوه و   ساازی، نصاب چند واحد در کنار هم، تولید تجهیزات و ساادهکاهش تعداد 

ها ایفا نماید و به اقتصادی شدن تواند نقش مؤثری در کاهش هزینهسازی می سری

 های کوچک کمک نماید.نیروگاه

های الزم برای طراحی اولیه و و هزینه ۱4به دلیل ماهیت سااخت برای نخساتین بار •

هاا نسااابات باه راکتورهاای معمول افزایش  تاأییاد آن و طراحی تجهیزات، هزیناه

دهند که ساااخت های یادگیری نشااان می یابد. البته مطالعات مربوط به منحنی می 

 
14 First-of-a-kind nature (FOAK) 
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  3۰های ساخت را در مقایسه با نمونه اول تا نمونه دهم از یک طرح خاص، هزینه

 دهد.می درصد کاهش  

طراحی  • از  زیاادی  تعاداد  بزرگ،  راکتورهاای  برخالف راکتورهاای  در حوزه  هاا 

ها، رقابت زیاد و باشااند. تعداد زیاد طرحکوچک ماژوالر در حال نهایی شاادن می 

تعداد ساافارش کم برای هر طرح، اقتصااادی شاادن ساااخت این راکتورها برای  

 تر خواهد نمود.سازندگان را پیچیده

های امتحان پس داده و متعارف برای  ذاران برای اساتفاده از طرحگترجیح سارمایه •

 کاهش ریسک اقتصادی

ی از این راکتورهاا و احتماال بروز مشاااکالت برداربهرهنبود تجرباه عملیااتی برای  •

 ایمنی 

در    یهایکوچک ماژوالر در دو تا ساه دهه گذشاته و با فناور  یسااخت راکتورها •

هاای جادیادی م ال اماا باا فنااوریاسااات.    نبوده  ریپاذدساااترس آن زماان، امکاان

 یهالیجرثقو   یسااازهیشااببرای    شاارفتهیپ  یوترهایقدرتمند و کامپ  یافزارهانرم

این امکان   تیاتصاال قطعات ماژوالر در محل ساا  اتیعملبرای    میو عظ   شارفتهیپ

 .فراهم شده است

طراحی و عادم قطعیات در اثباات ایمنی این نوع راکتورهاا باه دلیال نوآوراناه بودن   •

 گرتجهیزات و مشکالت مربوط به صدور پروانه توسط واحد تنظیم

در کناار هم و نحوه   هاای دارای چناد مااژول نیروگااه یاتااق کنترل برا  تیا رینحوه ماد  •

 چند واحد در کنار هم نیو نحوه کنترل همزمان ا هاآن یبرا  ی انسان  یروین  نشیچ

چند واحد در کنار    یوقع حادثه برادر م  ویواکتیمنابع انتشاااار مواد راد نیینحوه تع •

 د یحوادث شد   تیریدر مد  ی مناطق بحران  نییهم و نحوه تع
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سااخت  یبرا د یجد   یو اساتانداردها  یساازهیشابی جدید برای کدها  د یبه تول  ازین  •

بار شابکه  راتییتغ بر اسااس روگاهیاز ن   یبرداربهرهجدید   الگویو   هاروگاهین  نیا

 (تقاضای شبکه راتییواحد با تغ ید یبرق تول شیافزا  ای)امکان کاهش و 

نبود ظرفیات و توانمنادی در واحادهاای نظاارتی برای بررسااای طراحی مربوطاه،   •

مشاااکال در دریاافات مجوزهاای الزم برای تاأییاد طراحی از واحاد نظاارتی باه دلیال 

یزات و فراینادهاای  نوآوراناه بودن طرح، عادم تجرباه سااااخات و جادیاد بودن تجه

 شدهطراحی 

 های غیر از راکتورهای آب سبکنشده در مورد تکنولوژیمسائل فنی حل •

ها در جریان  برخی از این مشااکالت تا حدودی هنوز پابرجا هسااتند و تالش برای حل آن

 است.

در مناطقی با تقاضاای   مخصاوصااًباید توجه داشات که توساعه راکتورهای کوچک ماژوالر  

مالی باال دارند به معنای حذف   تأمینهایی که امکان و برای کشااورها یا شاارکتباالی برق 

ی قبلی و ایمنی برداربهرهراکتورهای بزرگ نخواهد بود. راکتورهای بزرگ به دلیل تجربیات  

 .ای خواهند بودهمچنان در صدر تولید برق هسته  شدهتیت ب

ماژوالر  آخرین وضعیت طراحی و ساخت راکتورهای کوچک 
 در جهان طبق اطالعات پایگاه آژانس بین المللی انرژی اتمی 

توان باه اسااات کاه از آن جملاه می   انیا راکتورهاا در جر  نیا  یبرا  ی مختلف  یهاای طراح

کنناده  راکتور باا خناک  ،یکنناده گاازدماابااال باا خناک  یآب، راکتورهااکنناده باا خناک  یراکتورهاا

نمک   یو راکتورها  یکننده گازبا خناک عیرنوترون سااا   یو راکتورها  میساااد و   فلز مذاب
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نوع راکتور و باا   نیا یبرا  کشاااور  ۱8از    مختلف  ی طراح  7۲حادود  نمود.    اشااااره  ۱۵ماذاب

 آب کننادهخناکبر پاایاه   کوچاک مااژوالرراکتورهاای   اسااات.  انیا مختلف در جر  یهاایکااربر

ی منجر خواهند شد و در ادامه، مسیر را برای  سازیتجاریی خواهند بود که به هاطرحاولین  

 فراهم خواهند نمود.  هاطرحسایر انواع 

 و  نیدر آرژانت کپارچهی  آب ساابک تحت فشاااراز نوع    CAREM  راکتور  شاااملطرح  2

در حال سااخت بوده  نیدر چ یکننده گازراکتور دماباال با خنکاز نوع    HTR-PMراکتور  

شاناور    روگاهیاز نوع ن  KLT40s  راکتور و  ی خواهند رساید بردارینده به بهرهآساال   3و در  

 .]۱۰[(7)شکل    باشد ی م برداریحال بهرهدر   نیز  هیدر کشور روس

 

 ه یشناور در کشور روس روگاهیاز نوع ن  KLT40s( راکتور 7شکل )

هاای فعلی راکتورهاای کوچاک مااژوالر طبق پاایگااه دادۀ آژانس بین المللی انرژی طراحی 

 .اند شدهبندی به پنج گروه دسته  مورداستفادهکننده و طیف نوترون اتمی از نظر خنک

 
15 Molten salt reactors (MSR) 
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نصااب در سااطح زمین بر پایه راکتورهای آب یت  قابلکننده آبی و راکتورهای با خنک •

ها از آب سااانگین و در برخی از خی طراحی تحت فشااار و جوشاااان. در بر ساابک

 راکتورهای استخری استفاده شده است.

کننده آب و با قابلیت قابل نصااب بر روی کشااتی و یا شااناورهای  راکتورهای با خنک •

 دریایی، در برخی موارد قابلیت نصب در کف دریا و یا ساحل

 کننده گازیراکتورهای دما باال با خنک •

کننده خنک  ال یسا از طیف نوترون ساریع: این راکتورها دارای  دهکنناساتفادهراکتورهای   •

مانند سااارب و بیساااموت،    ۱7، فلزات مایع سااانگین۱۶متنوعی مانند فلز سااادیم مایع

باشاند. راکتورهای نوترون کننده نمک مذاب می مانند هلیوم و خنک  ۱8کننده گازیخنک

سااال نیز   3۰مدت حتی تا توانند با ساایکل مصاارف سااوخت طوالنی سااریع زاینده می 

پذیر خواهد  طراحی شاوند. این امر با تولید ساوخت در قلب راکتور از مواد بارور امکان

 بود.

.  شاود ی مت نمک مذاب اساتفاده  ها ساوخت به صاورراکتورهای نمک مذاب که در آن •

گاهی در این راکتورها چرخه سااوخت به صااورت کامل برقرار اساات و بازفراوری  

 شده نیز در کنار آنها قرار دارد.سوخت مصرف

 نادهیبااشاااناد تاا در آالزم می   یمجوزهاا  افاتیا و در  ی در حاال طراح  زیراکتور ن   یادیا تعاداد ز

 نیسااخت اول  رودی شاده، انتظار مگفته  وارد مراحل سااخت شاوند. با رفع مشاکالت  کینزد

  ۲۰3۰تاا  ۲۰۲۵  یهااساااال   نیکوچاک مااژوالر مااب  یشاااامال چناد واحاد از راکتورهاا  روگااهین 

 
16 Sodium cooled fast reactor (SFR) 
17 The heavy liquid metal-cooled (HLMC) fast reactor 
18 The gas-cooled fast reactor (GFR) 
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  ۲۰3۰باالتر به بعد از سااال    یبزرگ با تعداد واحدها  یهاروگاهیو ساااخت ن   هشااروع شااد 

 خواهد شد.  شروع

برنامه جامعی برای توسعه راکتورهای   این کشور ی مل  یهاشگاهیآزماوزارت انرژی آمریکا و  

های فوق و پروانه اولیه هایی برای تأیید طرحاند. درخواساااتتدوین نموده  کوچک ماژوالر

در  ۱۹سااااایاات کاوچااک  راکاتاورهااای  هساااتااه  میا تاناظا   ونیا سااا یکاما   بارای    یا ماقاررات 

 .]۵[نیز به ثبت رسیده است.  ۲۰U.S.NRCمتحدهاالتیا

درازمدت    یاساتراتژ  ،یالدیم  ۲۰۱7ساال    لیدر اوا  ۲۱اکاناد  یاهساته  یو فناور  ومساازمان عل

خود تا ساال    یهاتیاز ساا  ی کیدر    کوچک ماژوالر  د یجد   یبر سااخت راکتورها  ی خود مبن

 .]4[ را منتشر کرد ۲۰۲۶

-KAبا   یقرارداد  ۲۰۱۵( در مارس  KAERI)  جنوبی کره   ی اتم  یانرژ قاتیمؤساساه تحق

CARE  امکان ساخت راکتور    ی ابیارز  یعربساتان برا ی و اتم ریپذد یتجد   یهایشاهرک انرژ

و در عربساااتاان    SMARTواحاد    نیسااااخات اول  ناهیهز.  امضاااار کرد  SMARTمادل  

 .]3[شودی زده م نیدالر تخم  اردیلیم قراردادهای جانبی مربوطه یک

راکتورهای کوچک   یهای تمام طراح (7)در جدول   ،راکتورها نیا  ی فعل تیدرک وضع  یبرا

 .اند شدهی  به صورت مختصر معرفطراحی  7۲شامل    ماژوالر

 

 

 

 
19 Early site permit 
20 United States Nuclear Regulatory Commission (NRC) 
21 Canadian nuclear science and technology organization 
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 ]۱۰[های موجود راکتورهای کوچک ماژوالر (: بررسی طراحی۱جدول )

 نام طرح 

توان  

خروج 

 ی

MW(

e) 

 کشور طراح  نوع راکتور 
وضعیت فعلی  

 طرح 

 سبک نصب در سطح زمین بر پایه راکتورهای آب کننده آبی و قابلیت راکتورهای با خنک

CAREM 30 22PWR CNEA  آرژانتین 
در حال 

 ۲3ساخت 

ACP100 100 PWR CNNC  چین 
در حال طراحی  

 ۲4تفصیلی 

CANDU SMR 300 25PHWR 
Candu Energy Inc (SNC- 

Lavalin Group) 
 کانادا 

در حال طراحی  

 ۲۶مفهومی

CAP200 200 PWR SNERDI/SPIC  چین 
در حال طراحی  

 مفهومی

DHR400 
400 

MW(

t) 

27LWR (pool 

type) 
CNNC  چین 

در حال طراحی  

 ۲8پایه 

HAPPY200 
200 

MW(

t) 

PWR SPIC  چین 
در حال طراحی  

 تفصیلی 

TEPLATORTM 
50 

MW(

t) 

29HWR 
UWB Pilsen & CIIRC 

CTU 
 چک 

در حال طراحی  

 مفهومی

 
22 Pressurized water reactor 
23 Under construction 
24 Detailed Design 
25 Pressurized heavy-water reactor 
26 Conceptual Design 
27 Light-water reactor 
28 Basic Design 
29 heavy-water reactor 
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 نام طرح 

توان  

خروج 

 ی

MW(

e) 

 کشور طراح  نوع راکتور 
وضعیت فعلی  

 طرح 

NUWARD 2 × 

170 
PWR 

EDF, CEA, TA, 

Naval Group 
 فرانسه 

در حال طراحی  

 مفهومی

IRIS 335 PWR IRIS Consortium  چند کشور 
در حال طراحی  

 پایه 

DMS 300 BWR 
Hitachi-GE Nuclear 

Energy 
 ژاپن

در حال طراحی  

 پایه 

IMR 350 PWR MHI ژاپن 
در حال طراحی  

 مفهومی

SMART 107 PWR KAERI and K.A.CARE 

کره جنوبی،  

عربستان  

 سعودی 

طراحی 

 3۰تأییدشده

RITM-200 2 × 

53 
PWR JSC “Afrikantov OKBM”  روسیه 

در حال  طراحی 

 3۱توسعه 

UNITHERM 6.6 PWR NIKIET  روسیه 
در حال طراحی  

 مفهومی

VK-300 250 32BWR NIKIET  روسیه 
در حال طراحی  

 تفصیلی 

KARAT-45 45 - 

50 
BWR NIKIET  روسیه 

در حال طراحی  

 مفهومی

 
30 Certified Design 
31 Under Development 
32 Boiling water reactor 
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 نام طرح 

توان  

خروج 

 ی

MW(

e) 

 کشور طراح  نوع راکتور 
وضعیت فعلی  

 طرح 

KARAT-100 100 BWR NIKIET  روسیه 
در حال طراحی  

 مفهومی

RUTA-70 
70 

MW(

t) 

PWR NIKIET  روسیه 
در حال طراحی  

 مفهومی

ELENA 
68 

kW(e

) 

PWR 
National Research Centre 

“Kurchatov Institute” 
 روسیه 

در حال طراحی  

 مفهومی

UK SMR 443 PWR Rolls-Royce and Partners  بریتانیا 
در حال طراحی  

 مفهومی

NuScale 12 × 

60 
PWR NuScale Power Inc.  آمریکا 

تحت بررسی 

کمسیون 

 یرگالتور

 33ای هسته

BWRX-300 270 - 

290 
BWR 

GE-Hitachi Nuclear 

Energy and Hitachi 

GE Nuclear Energy 

 ژاپن ،آمریکا
قبل از دریافت  

 34مجوز

SMR-160 160 PWR Holtec International  آمریکا 
طراحی   حال در

 3۵مقدماتی 

W-SMR 225 PWR 
Westinghouse Electric 

Company, LLC 
 آمریکا 

در حال طراحی  

 مفهومی

mPower 2 × 

195 
PWR BWX Technologies, Inc  آمریکا 

در حال طراحی  

 مفهومی

 
33 Under Regulatory Review 
34 Pre-licensing 
35 Preliminary Design 
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 نام طرح 

توان  

خروج 

 ی

MW(

e) 

 کشور طراح  نوع راکتور 
وضعیت فعلی  

 طرح 

 کننده آب و با قابلیت استفاده در دریا راکتورهای با خنک

KLT-40S 2 × 

35 

PWR in 

FNPP36 
JSC Afrikantov OKBM  روسیه 

در حال 

 37برداری بهره

RITM-200M 2 × 

50 
PWR in FNPP JSC Afrikantov OKBM  روسیه 

در حال  طراحی 

 توسعه 

ACPR50S 50 PWR in FNPP CGNPC  چین 
در حال طراحی  

 مفهومی

ABV-6E 6-9 PWR in FNPP JSC Afrikantov OKBM  38مرحله نهایی  روسیه 

VBER-300 325 PWR in FNPP JSC Afrikantov OKBM  روسیه 
مرحله دریافت  

 3۹مجوز

SHELF 6.6 
PWR in 

Immersed NPP 
NIKIET  روسیه 

در حال طراحی  

 تفصیلی 

 کننده گازی راکتورهای دما باال با خنک

HTR-PM 210 40HTGR 
INET, Tsinghua 

University 
 در حال ساخت  چین 

StarCore 14/20

/60 
HTGR StarCore Nuclear 

کانادا/آمریکا/  

 بریتانیا 

مرحله قبل از  

طراحی 

 4۱مفهومی

 
36 Floating nuclear power plant 
37 In Operation 
38 Final design 
39 Licensing Stage 
40 High-temperature gas-cooled reactor 
41 Pre-Conceptual Design 
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 نام طرح 

توان  

خروج 

 ی

MW(

e) 

 کشور طراح  نوع راکتور 
وضعیت فعلی  

 طرح 

GTHTR300 100 - 

300 
HTGR JAEA ژاپن 

قبل از دریافت  

 مجوز

GT-MHR 288 HTGR JSC Afrikantov OKBM  روسیه 
در حال طراحی  

 مقدماتی 

MHR-T 4 × 

205.5 
HTGR JSC Afrikantov OKBM  روسیه 

در حال طراحی  

 مفهومی

MHR-100 25 – 

87 
HTGR JSC Afrikantov OKBM  روسیه 

در حال طراحی  

 مفهومی

PBMR-400 165 HTGR PBMR SOC Ltd 
آفریقای 

 جنوبی 

در حال طراحی  

 مقدماتی 

A-HTR-100 50 HTGR 
Eskom Holdings SOC 

Ltd. 

آفریقای 

 جنوبی 

در حال طراحی  

 مفهومی

HTMR-100 35 HTGR 
Steenkampskraal 

Thorium Limited 

آفریقای 

 جنوبی 

در حال طراحی  

 مفهومی

Xe-100 82.5 HTGR X-Energy LLC  آمریکا 
در حال طراحی  

 پایه 

SC-HTGR 272 HTGR Framatome, Inc.  آمریکا 
در حال طراحی  

 مفهومی

HTR-10 2.5 HTGR 
INET, Tsinghua 

University 
 چین 

قابل 

 4۲برداری بهره

HTTR-30 30 (t) HTGR JAEA برداری قابل بهره ژاپن 

 
42 Operational 
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 نام طرح 

توان  

خروج 

 ی

MW(

e) 

 کشور طراح  نوع راکتور 
وضعیت فعلی  

 طرح 

RDE 3 HTGR BATAN  اندونزی 
در حال طراحی  

 مفهومی

 کننده از طیف نوترون سریعراکتورهای استفاده

BREST-OD-300 300 43LMFR NIKIET  روسیه 
در حال طراحی  

 تفصیلی 

ARC-100 100 Liquid Sodium 
ARC Nuclear Canada, 

Inc. 
 کانادا 

در حال طراحی  

 مفهومی

4S 10 LMFR Toshiba Corporation ژاپن 
در حال طراحی  

 تفصیلی 

microURANUS 20 LBR UNIST  کره جنوبی 
مرحله قبل از  

 طراحی مفهومی 

LFR-AS-200 200 LMFR 
Hydromine Nuclear 

Energy 
 لوکزامبورگ 

در حال طراحی  

 مقدماتی 

LFR-TL-X 5~20 LMFR 
Hydromine Nuclear 

Energy 
 لوکزامبورگ 

در حال طراحی  

 مفهومی

SVBR 100 LMFR JSC AKME Engineering  روسیه 
در حال طراحی  

 تفصیلی 

SEALER 3 LMFR LeadCold  سوئد 
در حال طراحی  

 مفهومی

EM2 265 44GMFR General Atomics  آمریکا 
در حال طراحی  

 مفهومی

 
43 liquid-metal fast reactors (LMFR) 
44 gas-cooled modular fast reactor 
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 نام طرح 

توان  

خروج 

 ی

MW(

e) 

 کشور طراح  نوع راکتور 
وضعیت فعلی  

 طرح 

Westinghouse 

LFR 450 LMFR 
Westinghouse Electric 

Company, LLC. 
 آمریکا 

در حال طراحی  

 مفهومی

SUPERSTAR 120 LMFR 
Argonne National 

Laboratory 
 آمریکا 

در حال طراحی  

 مفهومی

 راکتورهای نمک مذاب

Integral MSR 195 45MSR Terrestrial Energy Inc.  کانادا 
در حال طراحی  

 مفهومی

smTMSR-400 168 MSR SINAP, CAS  چین 
مرحله قبل از  

 طراحی مفهومی 

CA Waste 

Burner 0.2.5 
20 

MW(

t) 

MSR Copenhagen Atomics  دانمارک 
در حال طراحی  

 مفهومی

ThorCon 250 MSR ThorCon International 
کنسرسیوم 

 المللیبین

در حال طراحی  

 پایه 

FUJI 200 MSR 

International Thorium 

Molten-Salt Forum: 

ITMSF 

 ژاپن
فاز 

 4۶آزمایشگاهی 

Stable Salt 

Reactor - 

Wasteburner 
300 MSR Moltex Energy  بریتانیا / کانادا 

در حال طراحی  

 مفهومی

LFTR 250 MSR Flibe Energy, Inc.  آمریکا 
در حال طراحی  

 مفهومی

KP-FHR 140 
Pebble-bed salt 

cooled Reactor 
KAIROS Power, LLC.  آمریکا 

در حال طراحی  

 مفهومی

 
45 Molten salt reactor 
46 Experimental Phase 
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 نام طرح 

توان  

خروج 

 ی

MW(

e) 

 کشور طراح  نوع راکتور 
وضعیت فعلی  

 طرح 

Mk1 PB-FHR 100 47FHR 
University of California 

at Berkeley 
 آمریکا 

مرحله قبل از  

 طراحی مفهومی 

MCSFR 50 - 

1200 
MSR Elysium Industries  کانادا/ آمریکا 

در حال طراحی  

 مفهومی
 راکتورهای بسیار کوچک ماژوالر 48

Energy Well 8 49FHTR Centrum výzkumu Řež  چک 
مرحله قبل از  

 طراحی مفهومی 

MoveluX 3~4 Heat Pipe Toshiba Corporation ژاپن 
در حال طراحی  

 مفهومی

U-Battery 4 HTGR Urenco  بریتانیا 
در حال طراحی  

 مفهومی

Aurora 1.5 50FR OKLO, Inc.  آمریکا 
در حال طراحی  

 مفهومی

Westinghouse 

eVinci 2 -3.5 Heat Pipe 
Westinghouse Electric 

Company, LLC. 
 در حال توسعه  آمریکا 

MMR 5-10 HTGR 
Ultra Safe Nuclear 

Corporation 
 آمریکا 

در حال طراحی  

 مقدماتی 

 
47 Fluoride-Salt-Cooled High-Temperature Reactors 
48 MICRO MODULAR REACTORS 
49 Fluoride-salt-cooled High-temperature Test Reactor (FHTR) 
50 fast reactor 
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ی تولید  هاروش ای با سایر مقایسه هزینه تولید برق هسته 
 برق 

هسته انرژی  آژانس  مشترک  مطالعات  اساس  بر  بخش  سازمان  این  همراه   OECDای  به 

با در    ۵۱ارائه شده است. هزینه همتراز شده تولید برق   ۲۰۲۰المللی انرژی در سال آژانس بین

ها برای تمام شود. هزینهبرداری، تعمیر و نگهداری محاسبه می نظر گرفتن هزینه ساخت، بهره 

انجام شده   %7نمایش داده شده است. محاسبه با نرخ تنزیل    ۱۰مناطق جغرافیایی در شکل  

است. دو سوی خط مقدار حداقل و حداک ر و باکس کشیده شده مقدار میانه و ناحیه دوچهارم  

های انرژی  دهنده افزایش قدرت رقابت حاملدهد. این محاسبه نشانچهارم را نشان می و سه 

با سوختکم باشد. بدیهی است هزینه همتراز شده در  های فسیلی در تولید برق می کربن 

حامل نرخ  اقتصادی،  شرایط  بر حسب  جغرافیایی  مختلف  متفاوت  مناطق  و...  انرژی  های 

شکل  می  در  که  ای  ۹باشد  تفاوتبه  می ن  م ال  عنوان  به  است.  شده  پرداخته  به ها  توان 

 منطقه مختلف جغرافیایی اشاره کرد. ۵ای در های هزینه همتراز شده برق هستهتفاوت

 
51 levelised costs of generating electricity (LCOE) 
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 ]۱4[ کربنکمی مختلف فسیلی و هاروشینه تولید برق با هز (:8شکل )

 
 ]۱4[ %7تلف جغرافیایی با نرخ تنزیل ی مختلف در مناطق مخ هاروشینه میانه تولید برق با هز (:۹شکل )
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ی و افزایش طول  برداربهره ای دو عامل افزایش ضریب ظرفیت  های هستهیروگاهن در مورد  

نیروگاه بسیار    ۵۲عمر  برق  تولید  هزینه همتراز شده  کاهش  در  مهندسی  اصالحات   مؤثربا 

ایش طول عمر  کاهش هزینه تولید برق با افزایش ضریب ظرفیت و افز  ۱۱  و  ۱۰است. شکل  

های ینههزدهد.  ی مسال را نشان    ۲۰سال و تا    ۱۰ی از نیروگاه در دو بازه افزایش تا  برداربهره 

 باشد. ی م %7میانه و با نرخ تنزیل  %۵۰مربوط به ناحیه  ذکرشده

 
برداری از هزینه تولید برق با افزایش ضریب ظرفیت و افزایش طول عمر بهره کاهش (:۱۰شکل )

 ]۱4[نیروگاه

که  صورتی ای نسبت به نرخ تنزیل حساسیت باالیی دارد بههمچنین هزینه تولید برق هسته

 مجدداًای به شدت کاهش یافته و با افزایش آن، با کاهش این نرخ هزینه تولید برق هسته

 ای افزایش شدیدی خواهد داشت. رق هستههزینه تولید ب

 

52 long-term operation of nuclear plants (LTO) 
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هزینه تولید برق با افزایش ضریب ظرفیت در شکل سمت چپ و افزایش هزینه تولید   کاهش (:۱۱شکل )

 ]۱4[برق با افزایش نرخ تنزیل در شکل سمت راست 

دادۀ   انتها جداول  ارائه  یهتهدر  مطالعه  این  در  اطالعات  ی م شده  مطالعات  این  در    8گردد. 

راکتور برای هزینه برق    4های نوساز و اطالعات  یروگاهن ی در اهستهتور برای هزینه برق  راک

 .های در حال کار با افزایش طول عمر ارائه شده استیروگاهن ی در اهسته
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 ]۱4[نوساخت یروگاهن 8در  یا برق هسته ینههز(: محاسبه ۲جدول )

Levelized cost of electricity for nuclear plants at 85% capacity factor – New build 

 Investment 
(USD/MWh) 

Decommissi
oning 
(USD/MWh
) 

 LCOE 
(USD/MWh) 

Country 
Technol
ogy 

Net 
capa
city 
(MW
e) 

Electric
al 
conver
sion 
efficie
ncy (%) 

3% 7% 10% 3% 7% 
10
% 

Fuel 
(USD/M
Wh) 

O&M 
(USD/M
Wh) 

3% 7% 10% 

France EPR 1650 33% 21.32 
47.4
6 

73.29 
0.3
6 

0.0
5 

0.0
1 

9.33 14.26 
45.
27 

71.1 
96.8
9 

Japan ALWR 1152 33% 21.05 
46.8
7 

72.37 
0.3
6 

0.0
5 

0.0
1 

13.92 25.84 
61.
16 

86.6
7 

112.
13 

Korea ALWR 1377 36% 11.46 
25.5
1 

39.39 0.2 
0.0
3 

0.0
1 

9.33 18.44 
39.
42 

53.3 
67.1
6 

Russia VVER 1122 38% 12.06 
26.8
6 

41.47 
0.2
1 

0.0
3 

0.0
1 

4.99 10.15 
27.
41 

42.0
2 

56.6
1 

Slovak 
Republic 

Other 
nuclear 

1004 32% 36.76 
81.8
4 

126.3
7 

1.8 
0.9
6 

0.6
4 

9.33 9.72 
57.
61 

101.
84 

146.
06 

United 
States 

LWR 1100 33% 22.58 
50.2
6 

77.61 
0.3
9 

0.0
5 

0.0
1 

9.33 11.6 
43.
9 

71.2
5 

98.5
6 

China LWR 950 33% 13.28 
29.5
7 

45.65 
0.2
2 

0.0
3 

0.0
1 

10 26.42 
49.
92 

66.0
1 

82.0
8 

India LWR 950 33% 14.76 
32.8
5 

50.73 
0.2
5 

0.0
3 

0.0
1 

9.33 23.84 
48.
17 

66.0
6 

83.9
1 
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 ]۱4[سال  ۱۰تا  طول عمر یشدر حال کار با افزا یروگاهن 4در  یا برق هسته ینههز(: محاسبه 3جدول )

Levelised cost of electricity for nuclear plants at 85% capacity factor –Long-Term Operation 
(LTO), 10 years 

 Investment 
(USD/MWh) 

Decommissi
oning 
(USD/MWh
) 

 LCOE 
(USD/MWh) 

Country   
Techno
logy 

Net 
capa
city 
(MW
e) 

Electric
al 
conver
sion 
efficien
cy (%) 

3% 7% 10% 3% 7% 
10
% 

Fuel 
(USD/M
Wh) 

O&M 
(USD/M
Wh) 

3% 7% 10% 

Switzerla
nd 

LTO 1000 33% 8.79 
10.8
8 

12.62 0.71 0.4 0.27 9.33 12.92 
31.
74 

33.
53 

35.1
3 

France LTO 1000 33% 10.05 
12.4
5 

14.44 0.81 0.46 0.3 9.33 12.92 
33.
11 

35.
15 

36.9
8 

Sweden LTO 1000 33% 7.1 8.79 10.19 0.57 0.32 0.21 9.33 12.92 
29.
91 

31.
35 

32.6
5 

United 
States 

LTO 1000 33% 6.25 7.74 8.97 0.51 0.28 0.19 9.33 18.69 
34.
78 

36.
04 

37.1
8 

 بندیجمع 

مزایای زیاد ذکر شده، همچنان یک   نوع راکتورها    سؤال با وجود  این  جدی در مورد 

ی را اهستهی از تولید برق  ا عمدهتجاری خواهند شد و سهم    هاطرحآیا این    "وجود دارد:  

 "در رقابت با راکتورهای معمول به خود اختصاص خواهند داد یا خیر؟

نیروگاه    443در چند دهه گذشته، از حدود    ی به ساخت این راکتورها مند عالقهرغم  علی 

باشد. ی می برداربهرهطرح در ابعاد کوچک در حال ساخت و یک طرح در حال    ۲  صرفاًفعلی  

 نده یآدر    کوچک ماژوالرتوان امیدوار بود که سهم راکتورهای  البته با توجه به دالیل ذیل، می 

 افزایش یابد:  روزروزبهای از برق هسته
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محیطی و تالش جهانی برای کاهش گازهای  یستز  مسائلزون  اهمیت روزاف -

هستهاگلخانه انرژی  بودن  پاک  و  زمین  گرمایش  از  جلوگیری  و  از  ی  ای 

انرژی هستهترمهم آینده  ین دالیل برای حفظ  دنیا در  ای در سبد تولید برق 

 خواهد بود. 

معمول    ایی مناسبی با راکتورهای هسته ریپذرقابت  کوچک ماژوالری  راکتورها -

پاسخگوی بخشی از نیازهایی باشند که راکتورهای    توانند ی م خواهند داشت و  

 نخواهند بود.   هاآنمعمول قادر به تأمین 

م ال تبدیل کامپیوترهای    طوربهی صنایع بزرگ  سازکوچکبا نگاه به تجربه   -

به   نسبت  کوچک  هواپیماهای  از  بیشتر  استفاده  کوچک،  به  سوپر  بزرگ 

ی و مونتاژ  ساز یسر،  سنگزغال والرسازی واحدها در صنایع  ، ماژماهایهواپ

در صنعت خودرو به این نتیجه خواهیم رسید که این امر در خصوص صنعت 

راکتورهای  هسته تکنولوژی  سمت  به  حرکت  با  نیز  ماژوالرای    کوچک 

 ناپذیر خواهد بود. اجتناب

  ن یبه دنبال تدو  یاهسته  یفعال در حوزه انرژ  یآن است که کشورها  یایگو  ی روند جهان 

 شیافزا  ری)نظ   وهای سنار  ریسا  تحقق  ا یو    ی اقتصاد  طیشرا  رییخود هستند تا با تغ  ژهیو  یهاطرح

( به سرعت بتوانند وارد  ریدپذی تجد   یهایاشباع شدن فناور  ا ی   ی لیفس  یانرژ  یهاحامل  متیق

 نوع راکتورها شوند.  نیاز ا یبردارساخت و بهره

با    رودی باالست اما انتظار م  هاروگاهینوع ن   ن یساخت ا  ی هانهیدر حال حاضر هز  اگرچه

کوچک   یو راکتورها  افتهی مزبور کاهش    یهانهیانبوه، هز  دی و تول  یسازیتحقق فلسفه سر

 . کنند  دای پ ایدن  یابرق هسته  د یدر تول یچندان دور سهم معنادارنه یاندهیماژوالر در آ
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مالی ، باال   نیتأمی و دشواری  اهستهی بزرگ  هاروگاهین با توجه به هزینه باالی ساخت  

تنزیل مالی، رشد باالی    نیتأمبه دلیل کندی    ها پروژهو باال بودن زمان ساخت    بودن نرخ 

ی در شبکه برق برای  ریپذانعطافمصرف انرژی ، گستردگی شبکه برق، ضرورت باال بردن  

به   ضرورت    تنوساناپاسخگویی  و  در    ن یتأمتقاضا    یبرا  ی جنوب   ی ساحل   وار ن انرژی 

این راکتورها باید در سبد انرژی کشور قرار گیرند و مطالعات اولیه و   ایآب در یسازنیریش

 . صورت گیرد  ها آنی در خصوص سنج امکان
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وابسته به پژوهشکده مطالعات   اندیشکده حکمرانی انرژی و منابع ایران

جمهوری، به عنوان یک کانون تفکر تخصصی در حوزه انرژی  ناوری ریاستف

  ی و اثرگذار   سازییم تصم  یفیتسطح ک  یبه منظور ارتقا  و منابع در کشور،  

فرآ زم  گیارییمتصم  یند بر  انرژ  های یاستس  ینتدو  ینهدر  منابع بخش    ی و 

 یص ضمن تشخ  یمسئله محور  یکردبا رو  یشکدهاند   ینشده است. ا  یستاس

  دستورکار  در  را  هاآن   شناسی یبآس  ی و منابع،بخش انرژ  یدیموضوعات کل

را    یاستی س  یعرصه راهکارها  ینا  گیرانیمبه تصم  درنهایت  و  داده  قرار  خود

   .دهد ی م یشنهادپ

انرژیسازی و تصمیمالزامات فرایند تصمیم  یکی از  و   گیری در حوزه 

تغییر و تحوالت جهانی است. اندیشکده  آگاهی از آخرین رویدادها و    منابع

های  گزارشحکمرانی انرژی و منابع ایران برای تحقق این مهم قالبی با عنوان »

« طراحی کرده است تا از این طریق، به رصد، پایش و تحلیل تحوالت رصدی

 .این حوزه بپردازد


