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 پیشگفتار

شناخت روندهاخرنروصین دریق آرنداهورنرویمن نرنددرریورظدر خورمصظاسرظمنن راههاررایطصدرر یظبررنرهیدخاررود  رهرر

هس خورنااگررروغ  یظترهخهشیرراخ رزدهطرفاخنو رنرهرریدبخلرننروغ  یریوریدگیرمابرروصمررهررپ شیف هخراینزورظشمخوراررنده.ر

یظوژ ریورهررهیدخاررود  رنروهندنرظمراخ رمارررونشوک ررهیروصظنرهخریدگیردمرنرریااهوخرارردسب رهررطذشرررویپیشنرخ 

 زا ارراخ راخرلدرپییظت .

اررهررمه رییظ رهررمه رهیدخاررود  رنروهندنردهشرروظوریوربصزوراخ رطصدخطصنرهلکررهنداهوردررواهخرظدهدش هنریوهخوور

رراخرکاخدررظزرظ لخعخترنرنظقع  نثخورنروطررظاخرنداهورظمخمخًریظوظ رعهمرقطع ّ رظم رظای رضنینو رظم .رد  رظقهظاخترکاصدر

 وصظداهرواامصنراخرهررنداهورهخشاه.رودشرریورطذشرررنرظکاصنریظوده،رار

احصورظیلرروصمعررنررظدیژ اخ رزدهطررهشنیرطیورتصویورظم ،رظزرننرونرکرریورید خ رظاینزراهصلررظدیژ رهخرومخمرهخش

هرره خنرر.امکنرتصظاهرهصیغ یظدمنرظدیژ رریمریمررهررااخهسرنروشنهرمصظاسرههننرونیهررشنمخوراررپ شنیف رمصظاسرهشنی 

ظقرصخیرظم رنروهیدبخرایردصعرفعخل  روصل ه رنرتهاخوررد خزااهرظدیژ راخ رهخشرظدیژ ریظوظ رظثیراصمررهیریدگیرهخش یدگی

ایطخورظدیژ رهرراههظورکخفررنرهرراصقسریوررشصی.اخ رظقرصخیراحسص رارظم رنرظدیژ ردکرد ین راحیکررهیظ رومخاررهخش

یمریورویاخ رزدهطرراییمنری رهخشهروصمع رظقرصخی رد  را سیرتصظاهرهصیرنرهخع رکخاشرفهی،رظف ظدشروفخورنرمط رظمرخدهظ

.رظزرمص ریدگی،رایردکرظزربلهرراخ رزدج یورظوزشرظدیژ رظعنرظزروصل ه،رظدرهخل،روصزدسرنراصیفراصمبرشنصیدکرکشنصورار

رشصی.رظدجخیرظشرغخلرنرظوزشرظف نیوریورظقرصخیرار

رظورظدیژ رهیظ رظدیظنرظزهخروصمررهررننرکررمنهنرزدخی رظزرظقرصنخیرظدیظنرنظهسرررهرریخیوظترد  رنرطخزرظم ،روحصلخترهخز

خ رانردصمخدخترشهدهرق م ریورهخزظورد  رنرظثیظترننرهیریدگیرااخهسرظدیژ ریورمخلرظام رررینرچاهظنرهیتصویظورظم .رهررثبخور

ر  نراس یوع ظت یرضنینوترویهراهظنمرنرپ شره ارروندهروحصلخترهخزظورظدیژ روظره شرظزرپ شرنشکخوردمصیورظم .رهاخهیظدن،ر

انهدیدن رظدیژ ریورندانهورهنخروصمررهرروندهروغ  یظترعصظایروع  نرکااهوریورمهخنرظای رب خوررهیظ رهیدخاررظ رانهفمانهرهی

رشصی.اخ رظقرصخی رکشصوراحسص راراخ رکلخنردررواهخریورهخشرظدیژ رهلکرریوریدگیرهخشود  

اررهراهترهخشرظدیژ رنرظووهخءرنطخهخراهفرویم نروصصدی رظزرنداهورکصوخوراهترنرهلاظدیژ رردگخو رالرریه یتخدررنداهو

ویهرظ لخعختراصمصیریوربصزورظقهظمرهررهررعاصظنردکررظزرفعخل  راخ رتصیر،راخ راحرمیریورظدنرهخشاخرنرچخلشظزرفیین 

اخ رشختصره نرظلمللرریورزا اررپ شره ارروندهروحصلختراخرلدرهخشرظدیژ رظدرشخورط ظوشنداهوردگخو رظدیژ ریورمهخنرنر

رمخلرریورمهخنردمصیورظم .رر۰۲وخرر۰۲اخدرراخ رزیورظفآ

ر۰۲۲5ظ ردهشنرروظورفاخنو رظدیژ راسرر»ط ظوشربخضنیرهخرعاصظنر ظدهظزروصمعرراینو رظم رهیرنضع  رفعلررنرچشن«

ظ رنرنژظدسرظدیژ راسررر(EIA)وصمطرنژظدسره نرظلمللررظدیژ رهررینصوتراشری رظ ریورنداهو،رکررفاخنو رظدیژ راسنرر

(NEAروه ر)دهشرر»اارشیرشهورظم .رپسرظزرظدرشخورط ظوشرر۰۲۲5نرر۰۲۲۲ظدنرط ظوشروخرکاصنریورمخلراخ رشنهورظم .رر



 

 

اخ ردیخروشهراطیحرشهوریورظدنرط ظوشروح روأث یراسخئیراخرل رراحهآره ار،رپ ش«ر۰۲۲۲ظ روظورفاخنو رظدیژ راسنرر

پییظزی.ردکررردصعررهررهخزه ارردرخدجرط ظوشرقبلررارهرر«رر۰۲۲5ظ ردهشنرروظورفاخنو رظدیژ راسرر»یوردر جررط ظوشرر،دشنه

ر۰DSنرهررندژورمنناخودصر (ETP)ر۰۲۲2ظدهظزرفاخنو رظدیژ رقخهیروصمررننرظمنن رکررط ظوشرفعلررهخرومیک رهیرط ظوشرچشننن

ظلمللرروه ررشننهورظمنن رکرراخ راشننخهرریدگی رد  روصمننطرمننخدیراصمننسننختردخردهخیاخ ره نط ظوشدگخوشرشننهورظمنن .ر

اخریورهیترراصظویراشخهررنریورهیترراصظویرکخالخًرار خنترهخرظدنرط ظوشرظم .رهاخهیظدن،رظ لخعخترظوظئررشهوریوراخ رننره اپ ش

اخ رظدنره ارهیرظدنرظمخ ،رپ شمهخنرظم .ریوررظ اسرررظدنرط ظوشرواهخردکررظزرچاهدنرظبرمخلرامکنرهیظ رنداهورظدیژ 

نرراخط ی وخصننصننرریظویرنردبخدهرهررعاصظنرالخ رنراع خو راطلآرمه روصننم ناخ راخرنرهیومننرط ظوشرد خزرهرروحل ی

 اخ رکلخنرکشصوراصویرظمر خیورقیظورط یی.ود  هیدخار
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 5102 ایهسته انرژی نقشه راه فناوری

 مقدمه -1

ظم .رر۲عضصرمخزاخنروصمعررامکخو رظقرصخی کیهنریورکشنصواخ رظ ره وطریدنراابسروصل هرظدیژ رکنظدیژ راسنرر    

وظریظوظم .رامدا نررOECDیورکشنصواخ رعضصرر۰۲۲۰کیروصل هرهیقریورمنخلرر%۲1ظدنراابسرظدیژ رمنهمررهخل رهیر

مهن،رظزرظدنرب  رووبررینمروظریظوی.ریوریصوترر%۲۲هخر یورمط رمهخنر۰۲۲2ظ رمخلر بآردهشنرروظوروکاصلصژ راسنرر

ر۰DS۰اخرنرومنن هنرهررماخودصروصظدهردهشرهسن خوراهمرریورکخاشرنلخداهووصل هرپخدهظورامداخنراروأا نرظدماررنرا دارر

ریظشرررهخشه.

هخدس ره شرظزرینهیظهیرشصی.ردعاررظزرارر۰۲5۲ظ رظزرانرظکاصنروخرمخلر،رظیف  ردصبرشهوراسرر۰DS بآرماخودصر

ظزرکیرهیقرمهخدرراصویرد خزروظروأا نرر%۲1،ر۰۲5۲رط گخنظترهیمهروخرهرصظدهریورمخلر1۰۲ط گخنظترهررر۰11نضع  رفعلرر

رط یی:ظ رنرولخشرهیظ روشهرننرهرریلخدیرزدیریصوتراروصمررهررهح رظدیژ راسرررکاه.

 رظ رط ی رظزرظدیژ راسررظ ریورهخشرهیقرظزر یدآرههیواخ رطلخخدراسئلررکاریلرنلخداهو

 رظ ظاا  رعیضررظدیژ ریورهخشراسرر

 ظ ظورنراهیننرهررییفرریورظدیژ راسرراخ روصل هرپخدها دار 

چشننرظدهظزرطسنریشرظدیژ راسرررظ ریورهس خو رظزرکشصواخروظروح روأث یرقیظوریظی.رظطیچررظدنرر۰بخیثررفصکصشن مخ

.رهررظ روظرظف ظدشریظیاخ راسننرراخریوراصویرظدماررد ینطخوبخیثر،رظثیظترنرول ختراسننره نروظیدصظکر صردهظشنن ،رظاخردگیظدر

کنرراهبصل ن رظدنراابسرظدیژ ریورظفکنخورعمصاررکنخاشردخف .روعهظیراحهنی رظزرکشنننصواخرد  ،روغ  یظورریورظ رطصدنر

ظ روظریورهس خو راخ رظقرصخی ،روهخضخ رظدیژ راسررطذظو رتصیرینصوتریظیده.رظدنراسنئلررهررامیظورهحیظنمن خمن 

صدررظ رکرردیخرشننینعرهررکخورمننخت رکشننصواخرکمیدکرکییرنرهخع رهینزردکرهحیظدرراخلرریورظدنرعییننررشننه.رهررط

ظ رنرشبکرراخ روصزدسرننریورچهخورمخلرظت یرکخاشراحسصمرریظشرررظم .رهخرظدنرنمصی،رظطیرهرر صوروخمن سنختراسرر

وظکرصوراسرررظ ریورظهرهظ رر1۰ظ رهیومررشصی،رامداخنروندهراثبرررنمصیریظوی.روعهظیرهلاهراهترنضنع  رظدیژ راسنرر

رمخلرظت یرهررمخههررظم .ر۰5ظده،رکررظدنراههظوریورصیویوربخلرمخت رهر۰۲۲2مخلر

                                           
1 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

ر۰۲5۲وظروخرمخلرر۰۲۲1هرردصدراههظوراصمصیریورمخلرر۰COاخرنروظابییاخ راصوید خزریورهخشرظدیژ رهیظ ررکخاشرنلخداهور،روکاصلصژ رDS۰ماخودصرینریومرردخر2 

 یومررمخدرررطیظیرظف ظدشرد خهه.ر۰اشخصرا کاه،روخریاخ رزا نره شرظزر
کصش مخرصودشریرنرارعخقبخًرظدجخیرمصدخارریورااطهررشیقرژظپنروخریظی.ریل یرظیلرربخیثر،رهیتصویرمصدخاررهررد ینطخورظومررفر1ظدنربخیثرریورظثیرنقصعرزل لررهخره وطرر 3

طخورهررد ینروصقدرعمل ختاخ روظکرصو،روندهراخرنرمخزود ینطخورظومررفعخلرهصیده.رهخرهیتصویرمصدخاررهررد ینطخورنروخیدبرپخدرر۰ن۰،ر۲هصی.ریورزاخنروتهظیرزل لر،رنظبهاخ ر
ظکر صراصظیرظ رنرظد جخوروظیدصظضخفرروظکرصواخرااجیرهرروخیدبراسررشصی.رهررام نریل ی،ربیظوترکااهوروظکرصواخرهخراشکیرونهینراراخ رتاکیل یرظزرکخورظفرخینرم سرن

-۲۲اخردشخنریظیرکرراصظیروظیدصظکر صراارشیرشهورواهخرظ رظم .ردرخدجرهیومرههویدنربخیثرراسررر۲111شصی.رظدنربخیثررپسرظزرهینزرچیدصه یریورمخلرزدس رارهرراح ط
مل خوررظدنرظلمللررهس خو رهیظ رظوزدخهررظدماررعاخ رالررنره نپخشروظیدصظکر صرظو خقرد  رخی.رپسرظزرظدنرظو خق،رولخشاههظورچیدصه یراسراه.رایگرنرا یرانریورظثیرر۰۲%

 د ینطخوریصوترطیف .
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ر۰5۲هررر۰۲۲2ط گخنظتریورمخلرر۲1ظ رظزر،رچ نره شنریدنرمهنروظریورظف ظدشرظیف  راسرر۰DSهیر بآرمناخودصر

ظ رنروصل هرهیقرظیف  روصل هرظدیژ راسررر%۰1،ر۰۲5۲تصظاهریظشن .رامدا نرچ نریورمخلرر۰۲5۲ط گخنظتریورمنخلر

نرونم ررانریورظدنرا خنردهشراهمررپ هظرتصظااهررغی رنم خورظتر خورتصظاهریظشن .رهخزظواخدررد  یرااه،رظ روظریاسنرر

هررغ یرظزرکیورماصهر،رلهسرخن،رویک ررنرظدگلسرخنررOECDظ ریورکشصواخ رعضصر،رظیف  راسرر۰DSکیی.ر بآرماخودصر

راخدهرنردخرکخاشرکمررتصظاهریظش .دخرثخه رار

راخم ،هیرعههورظپیظوصوررظیلرریورهح رظدماررظ ریظوی.رظطیچررنظ  صد روظریوروصمعررظدیژ راسررظدمارررهخلخویدنرظنل

نلررنضسرقصظد نرنراهیوظترااخمب،راطمئنرنراسرهیرظزرظام  رندژورظ رهیتصویظورظم .رفیااکروعخد رظدمارریورهخشر

رهیده.ررهرروخزطررظزرظدنراابسرظدیژ رههیوراراخرهخشه،رهررندژوریورکشصواخدررکظ رهخدهرهس خورهخلخویرظزرمخدیرهخشاسرر

ظ ریظودهرنرهخدسننررربمخد راخریورهخشراسننررطذظو ینل راخردهشرظمننخمننرریوروأا نرپخدهظورنرهلاهاهترمننیاخدر

رر،رظ ،رچیتررمصت رپ شیفظدمارراسرررظ ریظشرررهخشاه.رهررتصصصریورهخشظ رظزرهخشروحه آرنروصمنعرراسررندژو

اخ رمهدهرد خزرهرربضنصورهخشروحه آرنروصمننعررقهووماهرهخرپشر بخدررینل رظ رنر یظبراسنرراهدید رپسنمخدهاخ ر

ظ ریورق خ رهخردسیرظنل،رهررا داررهخلخوی رد خزرضینو رظم .ردکرررقخهیروصمررننرظم رکرردسیرمهدهروظکرصواخ راسرر

ورپ د هورظ رهس خاخ راسننررظبهظثرپینژورظده.یظوده،رزدیظرهرروهودجرهخرظف ظدشرظدماررنروشنهروکاصلصژدکررپ شنیف رکییو

ررکااهورتصظاهرهصی.رهکااهورشننخایروعهظیرهسنن خورزدخی رکخوطی،راهاه ،راهدیرنروأا نظ رکررو نرامکخو ظمنن ،رهررطصدر

ظ رنمصیریظوی،رظدنرظدماررنرفاخنو رکرریورظبهظثرد ینطخوراسننرررظ یل یرل نمروعخد رظمننرخدهظویاخرنرقصظعهرمننخرگ یظدر

اخ رظبرمخلررنرکمبصیرهصیمرراصظمرراسنراه.رظدنراسنئلرریوراصویروظکرصواخ ردسنیرمنصمرهس خوراخرعمصاخًرهخروأت یرپینژو

رویرنرظزرلحخظشصی.رزدیظروظکرصواخ ردسیرمصمرهررایظوبرظزرلحخظرظدماررااخمبویرظوروظکرصواخ ردسنیرینمریدهورارمه 

اررظ ریورا خنراییمرنرظفکخورعمصکخاشراهبصل  رظدیژ راسررینراسنئلررظمخمررهخع ررهخشناه.ویراروکاصلصژ رپ د هو

رشهورظم :

 رر۰۲۲۲بخیثررفصکصش مخریورمخلر

 ظقرصنننخی رنریودر جنررکنخاشروصظدماه ریوروأا نرظعربخوظتراخلرر-وکصیرهنررنمصیرنانهورپسرظزرهحیظنرانخلر

 ظ اخ راسررپینژو

رظ رزدخیرشهورظم .عمصاررهررمم رظدیژ راسررربخلخرپسرظزرطذش رچاهدنرمخلرظزربخیثررفصکصش مخ،راجهیظًرظقبخل

پ شررETPظم .ررDS۰نرهررندژورمناخودصرر۰۲۲2۲ظدهظزرفاخنو رظدیژ رچشنن ومیک رظدنرط ظوشره شنریرهیرط ظوش

اخ رفسنن لررهررظ راصویرد خزرظمنن روخرمهخنرطذظورظزرظدیژ ط گخنظترظیف  رظدیژ راسننررر1۰۲ه اررکییورظمنن رکرر

هیظ رظمرحصخلرر۰ظ شکخف راسرراخ ردخمرهییورشهوریورظدنرط ظوشرعمهوخًرظزرررکاه.رم سرنکیهنروظر اخ رکنمن سرن

                                           
1 Energy Technology Perspectives (ETP) 4102  
2 nuclear fission 
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،روصل هرا هونژن،رفینداهر۲ظ وصظنرههیوراررهیدنه.رامدا نرظشنننخوظوررهنرروصل نهرام اخنرهیقرنربیظترظزرظدیژ راسنننرر

شصیروخره ارراریورظدنرط ظوشرهح ردشهورظم ،رزدیظرپ شر۰ظ یوراصویراسئلررطهظت راسرر.رشهورظم مخز رن رش یدن

 ا چرمهمررظزروصل هرهیقردهظشرررهخشه.ر۰۲5۲مخلر

 ایتولید برق هستهچشم انداز  -2

مننخع ریورمننخلرویظنظتر۰211کخاشردخف رنرهرراههظورر%۲۲،ر۰۲۲۰وخرر۰۲۲۲ظ ریورید خرظزرمننخلروصل هرهیقراسننرر

وظکرصورقخهیرر21ظ ریورنلمخنرظم .رامدا ن،روظکرصوراسررر1یظئمرروصقدرعمل ختروم ه.رظدنراسئلررعمهوخًردخشررظزرر۰۲۲۰

وخرر۰۲۲۰اخ رظ ردصبرشهوره نرمخلظده.رظیف  راسررغ یفعخلرهخقرراخدهور۰۲۲۰وعم یرنرهخزمنخز ریورژظپنرظزرمترخابیر

یورر۰هررر۰۲۲۰یورمخلرر۲۲ظزراخ رشینعرهررظبهظثرط گخنظتریظشرررظم .رروعهظیرپینژور۰11ظف ظدشرکمرریوربهنیرر۰۲۲2

ط گخنظترر5وح رظبهظثراسننراه،رنلررامداخنرفهطرر۰۲۲2ظ رظزرظهرهظ روظکرصوراسننررر1۰ومنن هورظمنن .ررر۰۲۲2مننخلر

ط گخنظترهصیورظم .رظدنریوربخلررظم رکررر2،ر۰۲۲۰ظ رهررشنبکررارصنیرشهورظم .رظدنراههظوریورمخلرظیف  راسنرر

ظ ررهررشبکرروصزدسرنظویرط گخنظترهیقراسررر۲5،رهخدسرررمخلخدرر۰۲۰5یورمنخلرر۰DSهیظ ریمنر خهررهررظاهظفرمناخودصر

هرریصوترکمرردشخنریظیورر۰۲۲2وخرر۲115شنصی.ریورشنکیرزدیروندهرشنینعرهررکخورظبهظثروظکرصواخ راسرررظ رظزرمخلر

رشهورظم .

 

 

                                           
1 Combined Heat and Power Poduction (CHP) 

2 nuclear fusion 
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دمخدشرر۰DSدیخرظوصخلرهررشبکرریوربخل رفعلررنرهیظ ربخل ریمر خهررهررظاهظفرماخودصررامدا ن،ریورشکیرزدی، 

ریظیورشهورظم .

ر

 جهان ایهستهانرژی  ای منطقه اندازچشم -3

رظ ریورکشصواخ راخرلدرنمصیریظوی،رکررعبخوواهرظز:اخ رار خنوررهیظ روصمعررظدیژ راسرراخرنراشصقچخلش

 رظ ظدیژ راسرروأا نرظعربخوظترلخزمرهیظ ر رنضع  ریمریمررهررااخهسرظدیژ ر

  راخ رهخشرظدیژ رنراح طرزدس طذظو م خم رمخترخورهخزظورهیق

 را  ظنرد خزرهررظدیژ ریورنداهورهیظ رایرکشصو رظ اسررراخرهیرظدیژ شکیرد خوت

 رظ ریورظفکخورعمصاراهبصل  رظدیژ راسرر ریدهورنمصیرد ین رناصزش

ظ ،رطذظو رظقرصخی راصوید خزرهیظ رظبهظثرد ینطخوراسررکررهرریل یربجنرهخلخ رمیاخدرردکرررقخهیروصمررننرظمن 

ظ رررظ رکرریظوظ ریاع راسوأا نرظعربخوظتراخلررهیظ رومخمرکشصواخرچخلشرهیظدگ  رظم .رهیظ رکشصواخ روصمعرردخفرر

ورط یی.ریوربخلررکررکشصواخ روخزمخز رنرهررونزکیینروکاصلصژ رنرمخترخوریصوتراراسنراه،رومیک ره شری رهیراهون

اخ رد خووررنرمذ رظفکخوراخ رظنل ررنرظمخمر،رظدجخیرهخشظ ره شنریرهرروصمعررزدیمخت نظویرهررعیینررظدیژ راسنرر

راخ رقهدمررنرهخزمخز ریورظلصد رقیظوریظوی.پییظزده.رهیظ رهیترریدگیرد  رروعصدضرمخترخوعمصاررار

ظزربخیثررد ینطخورفصکصشنن مخ،رچخلشره وطررد  یرارهخعهرکیینرظفکخورعمصارررهیظ راثخلریورکشننصو رد  یرژظپنرهعه

ظ رنمصیریظوی.رظدنریوربخلررظم رکرراهنرویدنرچخلشرکشصورنایدکخ،ردحصورهیظ رظزرمنیط ی راجهیروصمعررظدیژ راسرر

رظم .رshale gasخداهرظ رظزرهخزظورنزظیرنروقخه رهخرمصترررفس لررااخ راسرروأا نرظعربخوظتراخلررنرظقرصخی رپینژو
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 .راگخنظتروصل هرهیقرتصظااهریظشر۲1۲۲-۲۲۲۲وظکرصواخ ردسنیرمصم،رعمصاخًرهس خوره وگراسراهرنراعمصلخًربهنیر

یوراصویروصل هرهیقرنمصیررایمصمرقخعهوردکرزدیظر،شنصیاراخدررهیظ رهیتررکشنصواخرظدنراسنئلررهخع رظدجخیراحهنید 

ظیف  رکیرشبکررر%۲۲ظ ردبخدهرظزریقرظزرایرنظبهروصل هکااهورد  یرد ینطخوراسنررکاهرکررا  ظنروصل هرهیظویرکرره خنرار

 شصی.وصی ررارر۲هیقرمیظمی رننرکشصوره وطریرهخشه.ریورظدنرشیظدطرظمر خیورظزروظکرصواخ راهنلخورکصچک

 غرب آسیاای در انرژی هسته -3-1

ط گخنظترنغخزرکیی.رظدنرد ینطخو،رهررعاصظنرر۲ظیف  رهخرر۰۲۲۰ظ رهصشنهیریورظدیظنرعمل خترتصیروظرظزرمخلرد ینطخوراسنرر

ردیظنظیورظ ریدگیراطیحرظم .رامدا نرهیظ رظبهظثرینرنظبهراسرررغی رنم خظ رعمل خورریورااطهررظنل نرد ینطخوراسرر

رریورظ روظریورااطهویدنرظاکخدختریورعییرراسرراخ رلخزمریصوترطیفرررظم .رظاخوظترارحهورعیهررپ شیفررود  هیدخار

نظبهروخکاصنرظبهظثرشننهورظمنن .راجمصعرر۰نظبهراسننرررظ رظمنن ،رکررر2ظتر خوریظوی.رظدنرکشننصوریوربخلرفعخل  رون ر

ط گخنظترظم .ررظاخوظترارحهورعیهررظزرظنل نرنرنتیدنرنظبهاخ روصل هرهیقرر5.1ظیف  رظدنرنظبهاخ ردصبرشهوربهنیر

کاه.رهررد یرا یمهرکررظاخوظترارحهورعیهررظدیژ ریظو رارهیههیور۰۲۰۲نرر۰۲۲1اسرررظ رتصیرهررویو بریورمخلراخ ر

ویدنراابسروأا نرظدیژ رتصیریورنداهورقیظوریظیورظم .رایچاهریوربخلربخضیره شریرویدنرنرظیلرظ روظرهررعاصظنراهناسرر

طهررشصواخ رااطییی.رهخروشنهرمنیدسرد خزرهررهیقریورمخلراخ رنداهو،رهیتررکد خزرهررظدیژ رظدنرکشنصورظزرطخزروأا نرار

روصظداهظ رهیظ رههبصیرظاا  رظدیژ رتصظااهریظشنن .ریورظدنرشننیظدطرارد  یراصننیرنرظوینردگخاررمه رهررظدیژ راسننرر

رزده.هتییظرررچصنرد  رنرطخزوظرکخاشریظیورنره شریرهررذت یورنریخیوظترااخهعراخ رفس لررد  رنرطخزاصیفرمصت 

مخز رمه رظم .رظمر خیورظزرظدیژ راسرررظ ریورش یدنرغی رنم خعلخنورهیرد خزرف ظداهورهررهیق،راسنئلررن رد  ریور

ط گخنظتروخرمخلرر۲1وظکرصوراسرررظ رهخرظیف  رکیرر۲1ومه.رعیهسرخنرظعلخمرکییورظم رکررن رط داررااخمبررهررد یرار

ظنل نروظکرصورتصیروظرعمل خوررر۰۲۰۰اخریوروخرمننخلرود  یدخارتصظاهریظشنن .رامدا نرظا هنظورظمنن رهرصظدهر بآرهر۰۲۰۰

ظ ،رهخرونم ررقیظویظیرامکخو رهسرررظم .راهنرویدنرچخلشروظکرصوراسررر۰هیظ رظبهظثرر۰۲۲۰منخزی.رظوینرد  ریورمخلر

خورنراخ رلخزم،رناصزشرد ین راخایرهیظ رکعلخنورهیروأا نرظعربخوظت،رمننخت رزدیمننخت رغی رنمنن خوصمننعررظدیژ ریور

رامدا نرظدجخیرضصظهطرد خوورراهفماهرنراهننرظم .

 2101ای تا سال توسعه و استقرار انرژی هسته چشم انداز  -4

ههم رناهورظم .رهیظ روحهآرظاهظفررETP۰۲۲5ظ رهیظمخ رط ظوشرظدهظزرویمن نرشنهورهیظ رظدیژ راسنررچشنن

ز رنرذت یورمخز رکیهنرنروجهدهپذدیراصویرد خزرظ ،رمهظمخاخ راسرر،راجمصعررظزروکاصلصژ ۰DSوع  نرشهوریورماخودصر

یورمخلرر%۲۲ظ ریوروصل هرهیقرمهخدررظزرمهنرظدیژ راسرر،ر۰۲5۲یورمخلرشصیره اررارپ شر۰DSظمن .ر بآرماخودصر

،رامداخنرر۰DS بآرماخودصرر۰۲5۲یورمخلرر%15هیمنه.رظدنریوربخلررظمن رکرروجهدهپذدیاخرهخرمنهنرر%۲1هررر۰۲۲۲

                                           
1 Small Modular Reactor  )SMR( 
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ظده.رمهنرزدخیرظدیژ راخ روجهدهپذدیرکرریورهررتصیرظترصخصریظیووظرمخدگخوردخس ریورظف ظدشرظیف  ره نرااخهسرظدیژ ر

شرزیظدررظزرهخیاه.ریورهح رکیهنظ روغ  یرارومه،رشیظدطروظرهیظ رطسریشرظدیژ راسررد  رارر%2۲هیتررکشصواخرهرر

ر خنترظم .ریورشکیرزدیروصل هرهیقرااخهسراخرلدریورمخلرظ ،رمنهنرکشنصواخ راخرلد،راهیقرهررکمکرظدیژ راسنرر

ردمخدشریظیورشهورظم .ر۲DS1نررDS۰ بآرماخودصاخ رر۰۲5۲

ر

،ر۰۲5۲ظ روخرمخلرمهنرکشصواخ رفالخده،رونم ررنرنفیدهخ رماصهررظزرظدیژ راسررر۰DSهیظ راثخل،ر بآرمناخودصرر

ظزرر%55نرر%1۲ماصهررنرظونپخ رشیقررهررویو برمهمرراعخیلردخرهخلخویرظم .رظدنریوربخلررظم رکررکشصواخ رکیورر۰۲%

ظ رد  یرچ ن،رااهرنرنایدکخرهررویو برظ ریظوده.رامدا ن،رمنهنرکشصواخ رعمهوروصل هکااهورظدیژ راسررظدیژ راسنرر

رظ رهخلخویرظم .هخشهرکررظزرمهنرارصمطرمهخدرراسررارر%۲1نرر%۲1،ر۲1%

 اینرژی هستهبازبینی و تجدیدنظر در اهداف توسعه ا -4-1

اخ ردیخروشنهراطیحرشنهوریورظدنرط ظوشروح روأث یراسخئیره ار،رپ شRoadmap ۰۲۲۲پسرظزرظدرشنخورط ظوشر

،رهخزه اررنروجهدهد یرهیط ظوشرقبلرریصوترطیف .رعصظالررRoadmap ۰۲۲5اخرل رراحهآردشه.ریوردر جرریورط ظوشر

روظروح رشعخعرتصیرقیظوریظیدهرعبخوترهصیدهرظز:ر۰۲۲۲ره اررشهوریورط ظوشظ ر بآردیخرپ شکرروصمعررظدیژ راسرر

 ظ ریورد ینطخورفصکصشن مخرژظپن:رپسرظزرنقصعربخیثررد ینطخورفصکصش مخ،رظمرخدهظویاخ رظدمار،رنقصعربخیثرراسنرر

 یظبررفاررنرک    راصویرد خزرهیظ رزدج یوروأا نرظووهخردخف .رامدا نرق م راصظیرظنل ررد  رظف ظدشرپ هظرکیی.ر

رظ ،رظف ظدشردخف .اخ رظدیژ راسررظدنرا دارهاخهی

                                           
اخ رنریوردر جررظدرشخورنلخداهور۰۲5۲اخ رهخقرروخرظدنرماخودصره خنرکااهورظیظارروندهرفعلررظم رکررااجیرهررینرهیظهیرشهنرا  ظنرد خزرهررظدیژ ریورفخیلرروخرمخل 1

 شصی.یومررمخدرررطیظیرارر1شصی.رظدنروندهرااجیرهررظف ظدشریاخ رزا نرهرره شریرار

 



 

12 

 

 5102 ایهسته انرژی نقشه راه فناوری

 ر1ی ساحلیبرق باداخ رفرصنلرخئ کرنراخ رومخمرشهوروکاصلصژ ه ارردشهورنرغ یاار یوریورا دارکخاشرپ ش

 یظو رنرظترصخصرظعربخوظتراخلررهصیده.ا داررعمل خور،را دارروعم ی،دصب،ردگررشخای

هررر۰۲۲۲ط گخنظتریورمخلرر۲۰۲۲ظزرر۰DSه اررشهور بآرماخودصرظ رپ شهیظدنرظمنخ ،راههظورظیف  رهیقراسنرر

ظ رعمهوخًروصمطرکشصواخ رغ یرعضصر،روشهرظیف  راسرر۰DSظینلخحرشه.ر بآرماخودصرر۰۲۲5ط گخنظتریورمنخلرر1۰۲

OECDینصوترتصظاهرطیف .ریوربخلربخضنی،رکشنصواخ رعضنصررOECDظیف  ردصبرشهورر%1۲،رونم ررنرظکیظدنر

ط گخنظترتصظااهریظش .رر2۲۲وخرر۰5۲،رظدنرکشنصواخرظف ظدشرکمررظزر۰۲5۲ظتر خوریظوده.ریورمنخلررظ روظریوظدیژ راسنرر

تصظاهرهصی.رزدیظرهیتررر۰۲2۲ظ ریورمنننخلردکرررقخهیروصمررننرظمننن رکررظوحخیدررظونپخرشنننخاهرکخاشرظیف  راسنننرر

دگیراجبصورهرروعط یرکیینرظ رتصیروظریظودهرنرهعضننرریاخ راسننررکشننصواخ رعضننصرظدنرظوحخیدر،رقصننهرظومخمرفعخل  

اخدشننخنراسننراه.ررظدنریوربخلررظمنن رکررظیف  ررونمنن ررنرکیورماصهررهخراخرهرریل یرظومخمرعمیرا  هرد ینطخود ینطخو

ظ رچ نر بآرماخودصر.روشهرظیف  راسررتصظاهرشهینرهیظهیرنضع  رکاصدررر۰۲5۲ظ روخرمخلره شنریدنردیخروشهراسرر

۰DSینهیظهیرنایدکخرر۰۲5۲ط گخنظتربرررظزرنایدکخرد  رفیظویرتصظاهروف رنریورمنننخلرر۰5۲هخرظیف  رر۰۲۰۲،ریورمنننخلر

ط گخنظترر۲۲۲هررظیف  راعخیلرر۰۲5۲ظ رپسرظزرچ نرنرنایدکخ،ریورمخلرتصظاهرهصی.رااهرد  رهررعاصظنرمصا نرهخزظوراسرر

ر خ ظدجمنرالیرنم،رنفیدهخ رماصهررنرکشصواخ رعضصرغی رنم خظ رونرهرروشنهرشخایردخهه.رهخزظواخ راسنرریمن رار

 یاه.ظ روظرهررو ک کرااخ آراخرلدردمخدشراراررهخشاه.رشکیرزدی،رظیف  روصل هراسررر۰رماص رشیق

 
H ر

                                           
1 Onshore wind 

2 Association of Southeast Asian Nations(ASEAN) 
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 5102 ایهسته انرژی نقشه راه فناوری

 ایها با به کارگیری انرژی هستهکاهش آلاینده -4-2

یورهخشرهیقرهرریصوترمخلخدر،رهخرفیضرمخدگ داررهررمخ رزغخلرر۰COوصظدهریورکخاشرنلخداهورظ رارظدیژ راسرر

هخرظمر خیورظزرظدیژ رر۰COط گخونرر1۲ظزرظدرشخوربهنیرر۲11۲ط گخونردهشریظشرررهخشه.رظزرمخلرر۰.1-۲.۰ماکردخرطخز،ره نر

 گخونرطر۰.5ظ رهرریصوترمخلخدررزیظدررظزرهخشرهیقرهررکمکرظدیژ راسررظ رملصط ی رشنهورظم .رمهنرکیهناسنرر

کیرکخاشرظدرشخورنلخداهوراصویرد خزریورهخشرر%۲۰ظم .رظدنراههظورهرر صورکلرررDS۰ بآرماخودصرر۰COکخاشرنلخداهور

نرر%۰۰،رظوحخیدررظونپخر%۰2هیظ رکیورماصهررر۰۲5۲یورمخلرر۰DSهخشه.رمهنرکخاشرظدرشخورنلخداهور بآرماخودصرهیقرار

هیظ رکیرید خرر۰DS بآرماخودصررر۰۲5۲اخریورهخشرهیقریورمخلرنلخداهوهخشه.ریورشکیرزدی،را  ظنرکخاشرارر%۲۰چ نر

رنرمررااطهرراج ظردمخدشریظیورشهورظم .

ر

 2101ای تا انرژی هسته ایههزینه -4-3

،رد خزرهرر۰۲5۲یورمخلرر۰DSط گخنظتر بآرمنناخودصرر1۰۲ظ راعخیلرشنهوراسنررهیظ ریمنر خهررهررظیف  ردصنب

ظ ریوراخ راسننررطذظو رهیظ رظف ظدشرعمیرد ینطخوظدنرمننیاخدرر%2۲یلخورظمنن .رویدل صنرر2.2طذظو روهیدبررمننیاخدر

اخ رفیمصیورتصیروظروعصدضرنردخرظیف  رمهدهرظدجخیردمخداه.راصویرد خزرظم روخرهرصظداهرد ینطخورOECDکشنصواخ رعضصر
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 5102 ایهسته انرژی نقشه راه فناوری

رهخدس ربهنیردکارظ رمهخنروظریورظتر خورتصظاهریظش رنرهیرظدنرظمخ ربهنیرثل رظیف  راسررر۰۲5۲چ نریورمنخلر

رطذظو رکاه.ویدل صنریلخورییفرمیاخدر

ط رررر۲ا دارردکرشننبرراخ رپ شره اررشننهورظبرمخلر،اخ رناخیورمننخز رمننخد ،رظبهظثرنرا دارهرراجمصعرا دار

شننصی.رظدنرپخوظاریریورااخ آراخرلدرید خرار خنترتصظاهرهصی.رهیظ راثخلریورکشننصورچ نرهخرنمصیرمننهنرهخلخ رظیف  رار

ر%15یلخورهیرک لصنظترظمنن .ریوربخلررکررظدنراههظورهیظ ره شرظزرر۰5۲۲بهنیررا دارردکرشننبر نرشننهو،را  ظه ارپ ش

کمریرظزرظوحخیدررر%۲۲هیظ رنایدکخررا دارردکرشبریلخورهیرک لصنظترظم .رامدا نررر55۲۲کشصواخ رظوحخیدررظونپخربهنیر

ظدنرهخشرظزرا دارراخریورظوحخیدررظونپخرنرنایدکخردسب رهررنم خرره شریرظزرچ نرنرااهرظم .ریل یرهخلخویرهصینر%۰۲ظونپخرنر

خ راظل بمررکخورهیظ رهخشظ ریظدس .رامدا نرا دارربآوصظنریوردهظشرنروجخو رمهدهریورمخت رد ینطخوراسرروظرار

هیظ ررکرشبرا داررد،ر۰DSشصیرکرر بآرماخودصره اررارظبهظثرنراهاهمنرریورظونپخرنرنایدکخرهسن خورهخلخویرظم .رپ ش

راخده.اخریورنم خروهیدبخًرثخه رهخقررارظوحخیدررظونپخرنرنایدکخرکخاشرپ هظرکاه،رنلررا دار

 ایتوسعه تکنولوژیکی انرژی هسته -5

 ایتکنولوژی راکتورهای هسته -5-1

ط گخنظترر۰11ظیف  رکلرراعخیلرکرررنمصریظشرررظم ظ رعمل خورریورمهخنروظکرصوراسررر2۰1،ر۰۲۲2پخدخنرمخلریور

ر۰وظکرصورن روح رفشخور%1۰اسراه.رظزرظدنرهخشرد  ،رر۰ظدنروظکرصواخرظزردصعرن رمبکر%1۰د یدکرهررر.کییورظم ظدجخیر

ر5ظزرکیروظکرصواخ رمهخنروظکرصواخ رن رماگ نروح رفشخور%۲۲هخشاه.رامدا ن،رارر2وظکرصواخ رن رمصشخنر%۲1نر

اسراهرر1کااهورطخز ظکرصواخ رمهخنرظزردصعروظکرصوراجه رهررتاکور%۰ظده.روهیدبخًراسراهرکرریورکخدخیظرنرااهرعمل خوررشهو

مبکرردخهه.روظکرصواخ رن رتاکظده.رعمیرا  هره شریرظدنروظکرصواخریوریاررهعه رپخدخنرارکرریورظدگلسرخنرعمل خوررشهو

فهطریورونم ررشصده.رظدنروظکرصواخرانرظکاصنرشاختررراررRBMKیورونم ررهرردخمراخ درر1اجه رهررکاهکااهورطیظف رر

ومه.ریوردهخد رواهخردکروظکرصوردسیرچهخومریورید خرنمصیریظوی،رظدهرنریوریاررهعه رعمیرا  هشخنرهررظومخمرارعمل خوررشهو

ردخمریظوی.رsodium-cooled fast breeder reactor (FBR)ظدنروظکرصور

                                           
1  Overnight cost 

2  light water reactors (LWRs) 
3  pressurized water reactors (PWRs) 

1  boiling water reactors (BWRs) 
5  heavy water reactors (PHWRs) 
6 gas-cooled reactors (GCRs) 
7 graphite-moderated light water-cooled reactors (LWGR) 
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 5102 ایهسته انرژی نقشه راه فناوری

رظدصظعروظکرصواخ روح رظبهظثریورمخلر رامخدطصورکررهیربسبروعهظیردشخنریر۰۲۲2یورشکیرزدی، ر ظیورشهورظم .

 (.PHWRنررPWRاسراه)شخایررLWRوظکرصواخ رر%11اشخصرظم ر

ر

یورمط رمهخنرظم .رد مررظزروظکرصواخ ررLWRیااهوروثب  رنضع  روظکرصواخ روندهروصضن  ریظیورشنهوردشنخن

راخ رظدمارطراسراه.ردسیرمصمردسب رهرردسیرینمروظکرصواخرظزرلحخظرندژرLWRوح رظبهظثرظزردسیرمصمروظکرصواخ ر

رظده.نرنضع  رظقرصخی رمصت رههبصیردخفرر

اخ رنوررظیظاررتصظاهریظشن ،رنلرردسب رهررطذشرررهررتصصصریورکشصورااهرامداخنریورمنخلرPHWRوصمنعرر

هیظ رطیفرنرظدیژ رظضنخفررظزرمنصت راصویرظمر خیوروظکرصواخ ررPHWRاحهنیویرتصظاهرهصی.رهسن خو رظزرکشنصواخرظزر

PWRنر BWRصمرشهورنرویک برظکس هاخ رپلصوصد صمرنرظنوظدرهخزفیننو کااه.رهررظدنرویو برکررظزرظنوظد صمرظمر خیورارر 

هیظ رچیتررمصت ررPHWRشصی.رااهرنرچ نرقصهریظودهرظزر یظبرراخ روی رظمر خیوراراخ رمصت رپ د هویورچیتر

دخهاه.رخرهخلخرد  ریوراه خ رکصچکریروصمنننعرراردخروظکرصواخ ریارFBRوصودنرظمنننر خیورکااه.روظکرصواخ رپ شنننیفررراثیر

هیدهرد  رپ شیف راحسصمررتصظاهریظش .رظطیچررهررههیوراررLWR،رهررندژورردصعررکررظزروکاصلصژ رSMRوظکرصواخ ر

ر۰۲۰۲شننصیریورمننخلره اررارامکنردخصظاهرهصی.رپ شر۰۲۰۲زنیویرظزرمننخلررSMRومننهرظمننرهیظوروظکرصواخ رد یرار

یورظدگلسرخنرنررGCRویرهخشه.رامدا ن،رفاخنو راخدررد  یرویرنردکهم ظ ریورکیرید خرامخااکاخ راسنرروکاصلصژ 

LWGRرااسصخرشصی.ر۰۲۰۲یورونم رروخرمخلرر

رظ ریورچاهرزا اررظیظاررپ هظرتصظاهرکیی:اخ رظدیژ راسررهرر صورکلرروندهرپ شیف روکاصلصژ 
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 5102 ایهسته انرژی نقشه راه فناوری

 رویرهخرب ظرظدماررفاررنرظقرصخی هخرعمیر صلخدرراهتاخدررظ رهررد ینطخوطذظورظزرنضع  رفعلررظدیژ راسرر

  رمخز رفینداهاخراخ رن رتاکرهخرومیک رهیرمخیووصمعرراهظنمردسیرمصمروکاصلصژ

 رظمرخدهظویمخز رنرکخاشرا دار

 وصمعرردصننوظدرروکاصلصژ راخدررد  یرSMRظ رهیظ ر،ردسیرچهخومروظکرصواخ،رظه ظواخ رغ یهیقرریورهخشراسرر

رکیهن-ظاهظفروصمعررطیاخدشرکنیمر خهررهرر

  رطیاخدشرارمیک

  رش یدنرمخز رن

ظدنرراخ رهعه رظیظاررتصظاهردخف ،رنلررظمننرهیظوظ روخریارلخزمرهررذکیرظمنن رکرروحه آرنروصمننعررطهظت راسننرر

رقینرمخو ریصوتردخصظاهرطیف .روکاصلصژ روخرظنظتیرد مررظنل

 ایارتقاء ایمنی و افزایش طول عمر عملیاتی بخش هسته -0-1-1

 ظ ریورید خرهخرینرچخلشرظمخمرراصظمرراسراه:ظپیظوصواخ رظدیژ راسرر

شخنرظده.رظطیچرراطخلعخترد،رظمیظ ریمرصوظترظووهخ رظدماررپ شاهخی رکررپسرظزربخیثررفصکصش مخرشاخمخدررشهوظنل

اخیطررظدماررنرنرظدهرنلرردکرمی رظقهظاخترهیظ رظووهخ رنضع  یااهرکرروظکرصواخ ریوط یرهخربخیثرراذکصورظدمنرهصیوار

بصظیثررلیزو،رم یرننقصعراسخئلررد  یرزا نشصی.راا صورظزرشیظدطرظضطیظو رتخص،ریورشنیظدطرظضنطیظو رپ شاهخیرار

رظ رظم .غ یاریقبررتخومرراصثیرهیرمخد راسرر

رمخلر1۲ظ ریورشیظدطرهه اررظقرصخی رهررهخلخویرظزر،رظف ظدشر صلرعمیرعمل خورروظکرصواخ راسررینم

مخلرمنریظشراه.رهس خو رظزرر۰5،ره شرظزر%1۰وظکرصورعمل خورریورید خ،راعخیلرر2۰2وظکرصورظزرر۰۲1،ر۰۲۲۰یورمنخلر

ظ ریورشصده.رظدنراسئلررهخع رکخاشرهس خوراحسص رظیف  راسرررظزرکخورظدهظز ونرهخدسنرررظدنروظکرصواخریوریاررپ ش

ظ ریوراخ راسررمخلروظرهیظ رد ینطخور1۲عمل خوررهرر،رظف ظدشرمنر۰۲۲5یورمخلررETPمط رمهخنرتصظاهرشه.رط ظوشر

ینطخورویرکیینرعمیرعمل خوررد مخلرهیظ رمخدیرکشصواخریوریصوترظاکخنرپ شاهخیریظیورظم .رهاخهیظدنر صلخدرر55نایدکخرنر

هدهپذدیرنروجظ ریوراهخهیرظدیژ راخ رطخزرویرظدیژ راسرروصظدهرهرروقخه راصفآظ رهخرب ظرنرظووهخ رظیصلرظدمارراراسرر

رااجیرشصی.

ظ ریورکشننصواخ راخرلدرار خنترفینداهاخ رد خووررهیظ رطسننریشرزاخنرظمننر خیورعمل خوررظزروظکرصواخ راسننرر

رظم ،رنلررینرشکیرکلرریظوی:

رمخلردکبخو(ر۲۲)هیظ راثخلرایررظ رظدماراخ رینووهیومر .۲

 ومهدهراجصز .۰
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 5102 ایهسته انرژی نقشه راه فناوری

مننخلرمنننرعمل خوررتصیرومنن هده.راهیوظترر۰5هررر۰۲۲۰روظکرصوریورمننخلر۲۲۲وظکرصورظزرر1۰هیظ راثخلریورنایدکخ،ر

اارشیرشهورظم .رهخرنضسرظدنرر۲11۲یورمنخلرر"ظ وجهدهراجصزرعمل خوررد ینطخوراسنرر"تخینرریورظدنرزا اررهخرعاصظن

مخلریظیورر1۲هیظ رر۰۲۲2د ینطخوریورمخلرر12اهیوظترنرظوظئرریق آرط ظوشخترظوزدخهررزدس راح طر،رظمخزورومهدهراجصزر

 ظم .شهور

اخ رطسنرییورنرمخدگ داررهیترروجه  ظتریورد ینطخوریصوتریورفینداهرظف ظدشرعمیرعمل خوررد ینطخوراخ،ردصمنخز 

ررقخهیرط یی.ردکراخرنرظینظترغ یقخهیروعصدضرد  ،رظوزدخهرراخ رفار،رعلمررنرظدمارریصوتراررتصظاهرطیف .رهیظ رهخش

ظ رهرراا صوروشنننصدآراخ راسنننررعمیرعمل خوررد ینطخوروصمنررننرظمننن رکرروصنننصدبراهیوظترقخدصدررهیظ رظف ظدش

طذوظنرهرردصمنخز رکخفررد س .رهلکررهخدهرم خم رونشنرالررهیظ رظدنراسئلررنمصیریظشرررهخشهرنریورظدنروظمرخرمنیاخدر

رود  رشصی.اخ رالرر یحود  هیدخار

 توسعه راکتورهای جدید -0-1-2

خ رنوررهخرظمنرهیظوروظکرصواخ ره وگردسیرمصمر)یوره شنریروشنهرپ شره اررشنهوریورظیف  راسنرررظ ریوریاررا

شنننصی.رظلبررروعهظیراحهنی روظکرصواخ ربخینننیراررBWRنررPWRاگخنظت(ردخروظکرصواخ رر۲1۲۲وخرر۲۲۲۲احهنیور

SMRر،PHWRردسیرچهخومرانرعمل خوررتصظااهرشه.رنر

ه اررویریظوده.رپ شهه ارنو رهخلخویرنراصنیفرمننصت روظکرصواخ ردسنیرمننصمردسنب رهرردسننیرینم،رظدماررنرههیو

مخز رنرظمرخدهظویمخز ر یظبررظو خقرظزر یدآرمخیور۰۲5۲اخریوردسیرمصمروخرمخلرشصیرکرروغ  یظتروکخالررنردصننو ار

ذفرشصی.رظدنرولخشراخره شریرهخرومیک رهیربه  ره.رظدنراسئلرریورنداهورااجیرهررههبصیرمخترخورنرکخاشرا داررمخت رار

رظ رنراهدید رتطیظترا هونژنرتصظاهرهصی. مروخیدبراسرربیظوترظضخفر،راکخد 

مخز ر یظبر،رظمرخدهظویمخز ر یظبر،رههبصیراخ ردسنیرمصمروظکرصواخرهخرظقهظاخوررد  یرمخیواسنئلررکخاشرا دار

صواخ راخ رقبلرروظکرشهورظزردسیوصظدهریوریمری رهخشه.رامدا نردکختروجیهررناصتررمخز رعیضررارمخترخورنرهه ار

رظ رهخدهراصویرد یرقیظورطیفرررشصده.رراس

یوریوظزاهتراسننئلرروغ  یظترظبرمخلررن رنراصظرهخدهراصویرهیومننررقیظورط ییروخرظ م اخنربخیننیرشننصیرکررد ینطخور

کااهورظدعطخفرپذدیرظم .راسخئلررد  یرودسکرمخو رشهنرظ ریوراصظمهررهخروغ  یظتریاخ راصظرنرشیظدطرن رتاکاسرر

ویرظم رکرراحیرظبهظثرده،ر صفخن،رهخلخناهنرن ریودخرهخدهراصویروصمررهخشناه.رامدا نرااخمباخ رشنهمن یریورهخوش

کااهورنرک    رننراسئلررهس خورظ رکمریریوراعیضراصظویرط رررشنهورهخشنه.ریوریمنری رهصینرن رتاکمنخد راسنرر

ظرکخاشرظ رویدکررد ینطخوراسررکااهو،رهخزیارربیظووررنرظلکرظ رظم .ریاخ رهخلخ رن رتاکاهمررهیظ رد ینطخوراسرر

اکراخ رمیاخدشررمهدهویرهخع رتیاه.رظمنر خیورظزرمن سنرنرمیاخدشربلهررهسررریوراهخدسررهخربلهررهخز،روکاصلصژ ار

رخهه.روصظدهروصمعرره کخو رهخرااخهسرغ یارعخوفرن راثیرفخضلخ رانرارشصی.ررتاککخو راصثیویرنرکخاشراصیفرن رار
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0-1-3- SMR 

SMRررهس خورااخمبررهیظ رشیظدطرزدیرهخشه:وصظدهرط داارر 

رکشصواخدررهخرشبکررهیقرکصچک .۲

 شیظدطرتخصرمغیظف خدررکررظاکخنرظوصخلرهررشبکررمخ رظم . .۰

 وصل هرام اخنرهیقرنربیظوت .۰

 وصل هرغ یرظزرهیقرد  یرطیاخدشرنرش یدنرمخز رن  .2

SMRیورشنیظدطرفعلررظزرلحخظرظقرصنخی رهررییفررد س .رهیظ رظداکرررSMRکشصو رهخزظورااخمبرپ هظررهرصظدهریور

کاه،رهخدسنررربهظقیروکاصلصژ ردسیرظنلروظکرصواخراصمصیرهخشه.رامدا نرامکخو رینل رنریاع رهیظ رشرخ ریظینرهرر

 ضینو رظم .رSMRطسریشر

 اینسل چهارم راکتورهای هسته -0-1-4

وصمننطرکشننصواخ رنوژظدر ن،رهیزدی،رکخدخیظ،رر۰۲۲۲یورمننخلرر۲ظ ظلمللرردسننیرچهخومروظکرصواخ راسننررظدجمنره ن

ظدهظز رشه.رظدنرظدجمنرظاهظفرونرهررملصدرریورزا ارروصمعررفیظدسنر،رژظپن،رکیو،رنفیدهخ رماصهر،رظدگلسنرخنرنرنایدکخروظو

نرر۰۲۲۰خلراخ ریورمر۰نروقخه رظقرصنخی ریظویرنروخرهرربخلرط ظوشخور وظکرصواخ،رههبصیرپخدهظو رنرظدمار،رقخهل  رظ م اخن

روظکرصواخ رزدیروظرهررعاصظنروظکرصواخ ردسیرچهخومراعیفررکیی:ر۰۲۲۰ط ظوشرمخلر ظدرشخوریظیورظم .ر۰۲۲2

 sodium-cooled fast reactor (SFR)  gas-cooled fast reactor (GFR) 

 supercritical water-cooled reactor (SCWR)  lead-cooled fast reactor (LFR) 

 very-high-temperature reactor (VHTR)  molten salt reactor (MSR) 

ظ رهح رشهوراخ ردصدنراسرراخ روصمعررنرظمرهیظورفاخنو اخ راصمصی،رونشد  ریوراصویرچخلشر۰۲۲2یورط ظوشرمخلر

نقصعربخیثررفصکصشن مخرننویورشنهورظمن .ریورظدنرط ظوشرظشننخوورشهورظم رکررردیظمن .رامدا نروحل یرکخالررهیریلخ

رظ راسراهرکررهررعاصظنردمصدررعیضررتصظااهرشه:وظکرصواخ ردسیرچهخومرزدیرظنل نریمرر

 SFR 
 LFR 

 supercritical water-cooled reactor  
 VHTR

چاههخووررهخزفیننو وصظنرهرراصیفرکمریرمصت ،رظدیژ روصل ه ره شریرظزر یدآرا ظدخ روظکرصواخ رهخرمیع رهخلخرار

شصیر،راشخاهورارهیظهیروظکرصواخ ردسیرمصم(رنراهدید رپسمخدهرظشخوورکیی.رامخدطصورکرریورشکیرزدیر1۲مصت ر)بررروخر

د  رطسنریشرنرظمنرهیظوروظکرصواخ ردسیرر۰۲۰۲ظفره.رپسرظزرظو خقردمرر۰۲۰۲ظمنرهیظوروظکرصواخ ردسنیرچهخومرپ شرظزر

                                           
1 The Generation IV International Forum (GIF) 

2 A Technology Roadmap for Generation IV Nuclear Energy Systems 
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ر۰۲۰۲سننیرچهخومروظکرصواخرپسرظزرظفره.رهیظ رظمننرهیظوردچهخوم،رهررامیظوروظکرصواخ رپ شننیفررردسننیرمننصمرظو خقرار

وخریاه.ریوربخلربخضی،رر۰۲۰۲وخررر۰۲۰۲ظدنروظکرصواخره نرمخلراخ رررخدشهخدس رظبهظثرنرعمل خوررکیینردمصدررنزاار

 کااه.اخ رنزاخدشرردسیرچهخومروظکرصواخرکخورارکشصواخ رونم ر،رفیظدسر،رچ نرنرنایدکخرون ردمصدر

ر

 1ایراکتورهای گداخت هسته -0-1-0

کاه.روظکرصواخ رهح رارر۰۲5۲وخرمخلرر۰DSظ ر بآرمناخودصرط ظوشربخضنیریوراصویروکاصلصژ رشنکخف راسنرر

نروظکرصواخ ررSMRظ رههیورا بیده.ربرررظدهرد  رظزروکاصلصژ رشکخف راسرردسیرینمرنرمصمرکررانرظکاصنرعمل خوررشهو

ظده.رپ شرظزرد مررقینربخضی،را چرطصدرروظکرصورطهظترررمخترررظ ر یظبررشنهودسنیرچهخومرانرهیپخدررشنکخف راسنرر

ردخصظاهرشه.

 سوختچرخه  -5-2

شصی.رظدنریوروظکرصواخ راسرررظ ریورمهخنروخل ررارر۰شهواصیفرونرفل ظترمناگ نرظزرمصت ر۲۲۲۲۲لرایرمنخ

شصی.رذت یورظنوظد صمریوربخلربخضیره شرظزراههظوراصوید خزردیخروخل ررهخرظف ظدشروعهظیروظکرصواخ رعمل خوررشنهو،رزدخیرار

شصیرکرروصمررهررپینمرر صلخدرراهترظمرخیظجرظزراعهنروصی رراررظم .رهخرظدنرنمصی،رهخر۰۲۰5هیظ روفسروهخضنخروخرمخلر

 زدس رامداخنرظیظارردخهه.اخریورزا اررظمرخیظجرظزراعهنرهخروندکییرب ظرااخهسراح ططذظو میاخدر

                                           
1 Fusion reactors 

2 Spent nuclear fuel (SNF) 
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مخز رنرمخت رمصت (،ر،رتهاخترغارفیننو )شخایرذت یورظنوظد صم،رریوربخلربخضنیرهخزظورمهخدررتهاخترمنصت 

وصظدهردهشرکل ه ریوربمخد رظزروصمننعررظدیژ ریاه.رظدنراسننئلرراریورمننط رقخهیروصمهررظوظئررارظاا  رعیضننرروظر

رینلرر،رل  داکرمنصت رنردخرظدجخیرهخدکرمصت ظلمللرردخره ناخ ره نظ رظد خرکاه.رظاا  رعیضنررظزر یدآروصظفآاسنرر

رضینو رظم .ریااهطخنرنراشریدخنطییی.رب ظرهخلخویدنرمط رظاا ررره نرظوظئروأا نرار

اخروظرپخد نرننوی،رنلررااصزریوروصظدهرا دارمننخز رل  و روکاصلصژ رمهدهرظمنن رکررارمننخز ،رغاریورهح رغار

یظینرهررظمرهیظورننرنمصیردهظوی.رپسرظزربخیثررفصکصش مخ،راه خ ریاعررروثب  ردشهورظم .را چرفشخو رانرهیظ رشرخ 

رکخو راصویروصمررقیظورطیف .صرظزریم روفرنرم سرنرتاکاخ راهخنمریورهیظهیربصظیثرهررتصصوصمعررمصت 

هاه رنروغ  یرشکیریوربخلرظدجخمرظم .راهف،رظ ریورزا اررچیتررمصت رپ شیفرر،رهررندژورهخشوحه هخترطسرییو

نرمهظمخز رظم ظدررد  یرنکرا هاخم .رنکرا هاخراسئصلروأا نرهخوربیظوورررSNFراصظیرقخهیرظمنر خیوراجهیرظزرهخزفیننو 

وصظنروح رعمل ختراجهیرقیظویظیردخریفسرکییرنراخ روظیدصظکر صرعمهوخًردخشررظزرننراخم .رظدنراصظیروظراراسراهرنرنلصیطر

ردخریوروظکرصواخ ردصویندررپیمیع رظمر خیورکییر)دسیرچهخومروظکرصواخ(.

کاه.رظدنرظ روصی رراراخ راسررپسمخدهظ رظم رکرردکرظمریظوژ رکلررهیظ راهخهلررهخرهیدخارر۲ا نیورعمآرزیفسرر

ود  رهلاهراهت،روعههرمنن خمننررنراشننخوک رقص رهخرمصظاسریظوی.رمننصئه،رفیظدسننررنرفالخدهردخسننر نرهیدخاررد خزرهررهیدخار

ظوظئرریظیورظده.ریورظوحخیدررظونپخرد  ،رر۰۲۰۲ رمخلرعمل خوررهیظهیدخاررریورعمآرزا نیفسرهرراا صورکشنصواخدرراسراهرکرر

اخ روظیدصظکر صرنمصیریظوی.رهیظ رظدنراا صوراخخزنرپسمخدهنرر۰اصنیفرشنهوریمنرصوظلعمیراخدررهیظ راهدید رمنصت 

اخ رمغیظف خدررهیظ رظدجخیرظ رکصچکرریظودهردخراحهنید تخینررهررنمصیرناهورظم .رهیظ رکشصواخدررکررهیدخارراسرر

ااخمنننب،رظدمنرنرظقرصنننخی ریورکشنننصو ریدگیرنمصیریظوی.ریوردهخد رهیظ ررDGDاج ظریظوده،رظاکخنردخفرنرراخنخزن

یصوتررSNFرمخز دهظوده،رهخدهراطخلعخورریوراصویرذت یورDGDکشصواخدررکررا چرهیدخاررتخیررهیظ رعمل خوررکیینر

وصظدهرمخدگ دنرشصی.رظطیچررظدنراسئلرردمرهخدهرهیومنرررSNFط یی.ریورظدنراطخلعخترظل ظاخترظدماررهیظ رذت یورمنخز ر

DGDشصی.ر 

فینداهرظزررمننخلرمننخههررظمنن رکررهیظ راهدید رااخهسرا ظدخ رزدخی ریظوی.ریورظدنر25فینداه رهخررSNFرهخزفیننو 

کااه.رایظبیرظیلررظدنرفینداهرعبخوواهر،رهیظ رظدجخیرمصت راسرررظ رمهدهرظمر خیوراراصیفرشهو ظنوظد صمرنرپلصوصد صم

ر:ظز

 رمهظمخز راصظیرقخهیرظمر خیورنرغ یرقخهیرظمر خیو

 رکخوکیینرون راصظیرغ یقخهیرظمر خیو

                                           
1  Deep geological disposal 

2 Spent nuclear fuel 
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 مخت رمصت رمهده 

 اینیروگاه هسته 1از کار اندازی -5-3

شننصی.رزدیظراخ رنداهوروظرشننخایرارظ ریوریاراخ راسننررظ رهخشراهمررظزرفعخل  د ینطخوراسننرررظزرکخورظدهظز 

هرهخروعخد رظ رهخدد ینطخوراسرررظزرکخورظدهظز شصده.ررارصقدظ رهخدسررریورنداهوروعهظیرزدخی رظزروظکرصواخ راسنررفعخل  ر

اثلخًر)راخ رظقرصخی رامیظورهخشه.رهیظ رد یرهررظدنراهف،رههبصیروکاصلصژ کخایرظیصلرظدماررنرولخشرهیظ رکخاشرا دار

ظمخزورظدرهخلروجه  ظترنراصظیرغ یروظیدصظکر صرظزرد ینطخورهرریصوتراعمصلرنررظمر خیورظزروهخو ک(رنرظدجخیرقصظد نرایوبطر)اثلخً

وصمطررهخدهرهخرپصششرااخهسراخلررکخفررظزرکخورظدهظز اخ روصظدهرهس خوروظاگشخرهخشه.رامدا ن،رفعخل  قخدصدرریظیورشصی(رار

 ینل رظدجخمرشصی.

ررظ رهرراییل ی)فار،م خمرردخرظقرصخی (رهخدسرررههننرکصچکریدنرنم بررههسنررردخروعط یرشنهنروأم سختراسرر

جراخ،رتخواح طرزدسن ،راییمرنرکخوطیظنرظدجخمرشننصی.رظدنرفینداهرشننخایربذفرومخمراصظیروظیدصظکر ص،رظزه نرهیینرنلصیطر

امکنرظم رظدنرایظبیرچاهدنرمخلرهرر صلرظدجخاه.ررشصی.رهاخهیظدنظ رارکیینروجه  ظترمنخلنرنوخیدبرمنخد راسرر

ظ رظ لخعخترکخفرریورظتر خوردهظوی.رهررام نریل یرظدنرهخنورد ینطخوراسنننرررظزرکخورظدهظز ریوراصویاعمصلنخًرظفکنخورعمصارر

خو رظ ریورهس ظ رغ یامکنرظم .رهررام نریل یرظدیژ راسررعمصاررغلطرنمصیریظویرکررظزره نرهیینروأمن سختراسرر

رظزرکشصواخراهبصل  رعمصارردهظوی.

وصظدهرچخلشرهیظدگ  رهخشه.رظلبرررلخزمرهررذکیرظم رظ رارد ینطخوراسرررظزرکخورظدهظز یوریصوترعهمراهدید ریح  ،ر

هخریورد یریظشرنرشیظدطرظدماررنرظقرصخی رفیی رااخمبررهیظ رکسبرنرکخومهدهررظزرکخورظدهظز فینداهرکررظدجخمرظیصلرر

ظزریورظده.رکشصورنلمخن،رهصیورظزرکخورظدهظز اخرلدرظ ریورایظبیروظکرصوراسررر۲5۲،ر۰۲۲2وریمنخابیرمخلرکاه.ریظدجخیرار

رظ ریظوظ روجخو را  ه رظم .د ینطخوراسرررکخورظدهظز 

رنمصیریظوی:رظزرکخورظدهظز ظمخمخًرمررظمریظوژ رکلررهیظ ر

نرمتسروجه  ظت،راصظیروظیدصظکر صرنرمخترخواخررشهوظ رهسرر:روأمن سنختراسررفصو رظزرکخورظدهظز ظمنریظوژ رظنل،ر

رطییی.مخلرفسخرارر۲5وخرر۲۲شصی.رامدا نرمصظزرفعخل  ره نربذفرشهورنردخروخمخدررکررامکنرظم رظزرنلصیطررپخ رار

ط یی.ریورظدنرشیظدطرشصیرنروح رد خوترقیظورارظ رب ظرار:روأم سختراسرراعصقرظزرکخورظدهظز ظمنریظوژ رینم،ر

مخلرهرر صلرظدجخاه.رر2۲وخرر۰۲شنصی.رظدنرفینداهرامکنرظم روظیدصظکر صرهرراینورهخع روخیدبروجه  ظترارنمصیراصظیر

رشصی.پسرظزرنن،رد ینطخورهرر صورکخایرظزره نرهییورار

                                           
1 decommissioning 
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شننصی.رظدنر:رومخمردخرهخشننررظزروجه  ظتریوردکراخیوراهخنمرهخرعمیر صلخدرراهترظبخ ررار۲ظمننریظوژ رمننصم،ریفن

شنصی.رنلررهیظ رشنیظدطرظمنرثاخدرراثیربصظیثردخروصخیفخترشهده،رهررااخمنبررد سن رنروصین رردمرظمنریظوژ رط دارر

رشصی.کخوطیفرررار

ررنروصظنرظزریظدش،روجیهط یی.رزدیظریوظدنرشیظدطراریورشنیظدطرفعلر،رظمنریظوژ رظنل،ره شنریراصویرظمر خیورقیظورار

یظدطرهرردسیرهعه رکررظ لخعخترکخفررظزرشرظزرکخورظدهظز صل  رظ لخعخترکخوکاخنرفعلررد ینطخورظمر خیورکیی.رامدا نراسئ

لرراصمصیردکرد ینطخوریورشیظدطرفعرظزرکخورظدهظز شصی.رهخرنمصیرندکرروکاصلصژ رلخزمرهیظ رعمل خوررفعلرردهظودهرمتییوردمر

دخهه.رهیظ رراخرکخاشاریاهرنرا درظزرکخورظدهظز وصظدهرشرخ ره شری رهررفینداهرظم ،رنلرروصمعررنرههبصیروکاصلصژدکررار

رظیصلرروظروسیدسرنروکم یردمخده:رظزرکخورظدهظز وصظدهروندهراثخلراصظویرزدیرار

 رههبصیرظمرخدهظویاخ ر یظبر رههبصیرظوصاخم صن

 روصمعررظه ظواخ رکاریلرظزروظورینو رراخاخ رظزره نرهیینرنلصیطروصمعرروکا ک

 رفینداهط ی را  ظنرنلصیطرریور رروصمعررظه ظواخ رظدهظزو

 ایتسهیل روند استقرار انرژی هسته -6

کمکرر۰۲5۲ظ روخرمخلراخ راسرروصظدهرهررظمرهیظوروکاصلصژ یورظدنرهخش،رهررشناخمخدررنرهیومررظقهظاخترکررار

رشصی.رظدنرظقهظاخترعبخوواهرظز:کاه،رپییظترررار

 روا  نرقصظد نرنراهیوظترنرظعمخلرننراخ،ریهنوراجصز روأا نرظعربخوظتراخلر

 راخرایوبطرهخرزدج یوروأا نرهی یفرکیینرچخلش رظ ظووهخءرظدماررظدیژ راسرر

 رظووبخ خترنرظدجخیراهبصل  رعمصار رناصزشرنرظدجخیرظیف  ر

 رظدجخیرظمرخدهظویاخ رایوبط

ههورعظ رکشصواخرهیرظلمللرردهشرهس خوراهمررهیظ روبخیلرظ لخعختریوروظمرخ روصمعرراسرراخ ره نامکخو 

 هخرام نراهفرنراأاصود روأم سرشه.ر۰ظ ظلمللررامکخو راخ رظدیژ راسرراثخل،رها خنره نیظوی.رهیظ ر

                                           
1 entombment 

2  International Framework for Nuclear Energy Cooperation (IFNEC) 
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 5102 ایهسته انرژی نقشه راه فناوری

 ایجاد قوانین و صدور مجوز -6-1

ظ رچرریورکشنصواخ رپ شنیفرررنرچررکشصواخ روخزورنظویرهررعییررقصظد نرنراهیوظترایوبطرهخرد ینطخوراسنرر

پذدی رکخفررهیظ روصمعررایرچرره شریرظدعطخفرظ رهخدهرقص رنراسنرهیرهخشنه.رامدا ن،راجصزاخرهخدهریظوظ اسنرر

رظ رهخشاه.ظدیژ راسرر

 ایریزی و یافتن مکان مناسب سایت هستهبرنامه -6-2

اخ رزدیریوراخدررنمصیریظوی.رامدا نرشختصظ ریمرصوظلعمیهیظ ردخفرنراکخنرااخمنبرظبهظثرمنخد راسرر

رم :ظ رظثیطذظورظظوزدخهررنرظدرخخ راکخنرااخمبرمخت رد ینطخوراسرر

 رهههظش ،رظدماررنراسخئیرظاا رر رعصظایرظقرصخی رنرظمرمخعر

 رپذدی ردسب رهرربصظیثرت   رنرنم بلیزو رالخب خترزدس راح طر

 راخ رهیق،رفخیلرروخرشبکر(کااهو،رزدیمخت فخکرصواخ راهاهمر)راثیریمریمررهررن رتاک

ضنینو رظمن .ریوریصوتروغ  یرر۲اح طرزدسن اخ رظ ریوردکراکخن،رظدجخمرظوزدخهرهیظ رظبهظثرد ینطخوراسنرر

رریظوی.رنمصیرظوزدخهررزدس راح طراخ رمهدهرهرر یظبررمخد رظنل ر،رد خزرهررظدجخمراجهیرشیظدطرنردخرظضخفررکیینرهخش

 ایایمنی انرژی هسته -6-3

راخ ونشعلخنورهیرظووهخ رظدمار،رظدجخیرظل ظاخترقخدصدرریورظدنرزا اررظزرظام  رهسنن خورزدخی رهیتصویظورظمنن .ر

اخریوریصوترظاکخنرههریرهخدهرظدجخمرشصده.رظدنرظوزدخهرر۰ظ راثخلرظوزدخهررظدماررظبرمخلرظوزدخهررظدماررظدیژ راسنرر

ظمنن ریورچاهدنرمننط ریننصوترهگ یده.رامدا ن،رلخزمرظمنن روخرفیااکرظدمارریورکیرهخشرظدمار،ردعارریورومخمر

 .اخرنرظفیظیرایوبطرظووهخرپ هظرکاهمخزاخن

                                           
1  environmental impact assessment (EIA) 

2 probabilistic safety assessment (PSA) 


