
تَلیذپراکٌذُفٌاٍریّای  



 جلسِدٍم

 ّٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛا
 تادیٞا ٚ ٔضاسّ  تٛستیٗ

 

ٞای  ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت
 تادی

 

 تشقچـٓ ا٘ذاص ا٘شطی تاد دس آیٙذٜ كٙٔت 
 

ُػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات   پتا٘ؼی
 ٔٙاػة

 

ٞای ٔٛسد٘یاص ٔالحِات فٙی ٚ صیشػاخت 



ّاٍهسارعتادیتَرتیي  

 ّاٍهسارعتادیهؼرفیفٌاٍری،اجساء،هشخصاتٍاًَاعتَرتیي

ّایتادیهحیطیًیرٍگاُهسائلاقتصادیٍزیست

چشناًذازاًرشیتاددرآیٌذُصٌؼتترق

ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 ٞای ٔٛسد٘یاص ٔالحِات فٙی ٚ صیشػاخت
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تادی تٛستیٗ
 

  اِىتشیىی ط٘شاتٛس یه تٝ ٚ آیذ دسٔی چشخؾ تٝ ٞٛا حشوت تا تادی تٛستیٗ–
 .وٙذ تِٛیذ اِىتشیىی خشیاٖ تا دٞذ ٔی تٛاٖ

  خای تٝ .وٙذ ٔی واس پٙىٝ یه تشٓىغ تادی تٛستیٗ تش، ػادٜ صتاٖ تٝ–
  اص تادی ٞای تٛستیٗ پٙىٝ، ٔثُ تاد، تِٛیذ تشای اِىتشیىی تٛاٖ اص اػتفادٜ

 .وٙٙذ ٔی اػتفادٜ اِىتشیىی تٛاٖ تِٛیذ تشای تاد
  یه تٝ ٔحٛس ٚ چشخا٘ٙذ ٔی سا ٔحٛس وٝ آٚسد دسٔی حشوت تٝ سا ٞا پشٜ تاد–

 .وٙذ ٔی تِٛیذ اِىتشیىی تٛاٖ وٝ اػت ٔتلُ ط٘شاتٛس
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تادیّایتَرتیياًَاع
 

 (HAWT) افمی ٔحٛس تا تادی ٞای تٛستیٗ•
 (تٛستیٗ ّ٘ٛ پشواستشدتشیٗ) (Upwind HAWT) تاد خٟت خالف ٞای تٛستیٗ–

 پیچیذYAWٜوٙتشَ ػیؼتٓ•
 تیـتش لذست تا یىٙٛاخت ّٕٓىشد•

–Downwind HWATٗتاد تا خٟت ٞٓ ٞای تٛستی 
 YAW وٙتشَ تٝ ٘یاص تذٖٚ•
 پاییٗ لذست ٚ ٘ٛیض داسای ٚ خؼتٍی پذیذٜ تا ٔٛاخٝ•

 

 (VAWT) ٕٓٛدی ٔحٛس تا تادی ٞای تٛستیٗ•

–Darrieus VAWT 
 YAW وٙتشَ تٝ ٘یاص تذٖٚ•
 صٔیٗ سٚی تش تدٟیضات ٘لة لاتّیت•
 تاد ػشٓت تغییشات اػتشع ٔٔشم دس•
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ُّای  :تادیّایتَرتیيپر
 

 صیاد ٞای پشٜ تٔذاد•
 تاال ٌـتاٚس–
 پاییٗ دٚسا٘ی ػشٓت–
 آب ٞای پٕپ تشای اػتفادٜ–

 

 وٓ ٞای پشٜ تٔذاد•
 تاال دٚسا٘ی ػشٓت–
 تش وٛچه ط٘شاتٛسٞای اص اػتفادٜ لاتّیت–

 

 ٗپشٜ دٚ تا آٔشیىایی ٞای تٛستی 
 ٗپشٜ ػٝ تا اسٚپایی ٞای تٛستی: 

ٔـىّتش ٍٟ٘ذاسی ٚ ٘لة تیـتش، ٞضیٙٝ ٚ ٚصٖ كذاتش، وٓ یىٙٛاختتش، ّٕٓىشد 

 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 افضایؾ استفاّ تا تاد ػشٓت ایٙىٝ دِیُ تٝ .وٙذ ٔی پـتیثا٘ی سا تٛستیٗ ػاختاس وٝ اػتیُ تٛسی یا ٚ ػیٕاٖ ای، اػتٛا٘ٝ اػتیُ اص ؿذٜ ػاختٝ
 .وٙذ تِٛیذ تیـتشی تشق ٘تیدٝ دس ٚ وٙذ خزب تیـتشی ا٘شطی وٝ ػاص٘ذ ٔی لادس سا تٛستیٗ تّٙذتش ٞای تشج یاتذ، ٔی

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 تشج: 
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 ط٘شاتٛس: 

 .اػت اِمایی ط٘شاتٛس یه ٕٔٔٛالً ٚ وٙذ ٔی تِٛیذ ٞشتض 60-50 ٔتٙاٚب تشق
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 تاال ػشٓت ٔحٛس: 

 .آسٚد دسٔی حشوت تٝ سا ط٘شاتٛس
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 ِٝٔحف: 

َ وٙٙذٜ، ط٘شاتٛس، ٔحٛسٞا، د٘ذٜ، خٔثٝ ؿأُ ٚ داسد لشاس تشج تاالی دس  یه وٝ ٞؼتٙذ تضسي لذسی تٝ ٞا ٔحفِٝ تشخی .تاؿذ ٔی تشٔض ٚ وٙتش
 .آیذ فشٚد آٖ سٚی ٔی تٛا٘ذ ّٞیىٛپتش

11 



 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 .وٙذ دٞی خٟت تاد تا ٔتٙاػة سا تٛستیٗ تا اػت استثاى دس چشخؾ ٔحشن تا ٚ ٔی ػٙدذ سا تاد خٟت

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 تادٕ٘ا: 
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 تادػٙح: 

 .دٞذ ٔی ا٘تماَ وٙتشِش تٝ سا تاد ػشٓت اًالٓات ٚ وٙذ ٔی ٌیشی ا٘ذاصٜ سا تاد ػشٓت
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 َوٙٙذٜ وٙتش: 

 دس دیذٖ آػیة أىاٖ ّٓت تٝ ٞا تٛستیٗ .ٔی وٙذ خأٛؽ 55mph ػشٓت دس ٚ سٚؿٗ mph 16 تا 8 حذٚد تاد ٞای ػشٓت دس سا ٔاؿیٗ
 .وٙٙذ ٕ٘ی واس تاال ٞای ػشٓت
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 ٝد٘ذٜ خٔث: 

ٝ ًٛس وٝ ٞؼتٙذ ط٘شاتٛسٞایی پی دس ٟٔٙذػاٖ ّٓت ٕٞیٗ تٝ اػت، پشٞضیٙٝ ٚ ػٍٙیٗ د٘ذٜ خٔثٝ  واس پاییٗ ٞای ػشٓت دس ٔؼتمیٓ ت
 .٘ذاس٘ذ د٘ذٜ خٔثٝ تٝ ٘یاصی ٚ ٔی وٙٙذ

 تاال ػشٓت ٔحٛس تٝ سا پاییٗ ػشٓت ٔحٛس
-30 حذٚد اص سا دٚسا٘ی ػشٓت ٚ وٙذ ٔی ٔتلُ

60 rpm ٝ1800-1000 ت rpmٝتِٛیذ تشای و 
 .ٔی سػا٘ذ اػت، الصْ طا٘شاتٛسٞا اوثش دس تشق
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 پاییٗ ػشٓت ٔحٛس: 

 .چشخذ ٔی rpm 60-30 حذٚد ػشٓت تا پاییٗ ػشٓت ٔحٛس
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 .دٞٙذ ٔی تـىیُ سا سٚتٛس یىذیٍش تا ٞاب ٚ ٞا پشٜ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 سٚتٛس: 
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 ٜٞا پش: 

 .داس٘ذ پشٜ 3 یا 2 ٞا تٛستیٗ اوثش .آٚس٘ذ دسٔی ٌشدؽ یٝ سا سٚتٛس ٚ چشخٙذ ٔی ٚ آیٙذ دسٔی حشوت تٝ آٟ٘ا سٚی تش تاد ٚصؽ تا
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 چشخؾ اص ٚ وٙذ وٙتشَ سا سٚتٛس ػشٓت تا وٙذ ٔی حفَ تاد ٔٔشم دس ٌشفتٗ لشاس اص سا ٞا پشٜ ٚالْ دس .وٙذ ٔی وٙتشَ سا تٛستیٗ تِٛیذی تٛاٖ
 .وٙذ خٌّٛیشی تشق تِٛیذ تشای پاییٗ تؼیاس یا تاال تؼیاس تاد ٞای ػشٓت دس آٖ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 ٟٓٔاس ػیؼت: 
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 تشٔض: 

 .وٙذ ٔی ٔتٛلف ٞیذسِٚیىی یا ٚ اِىتشیىی ٔىا٘یىی، كٛست تٝ سا سٚتٛس هشٚسی، ٔٛالْ دس
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 تٝ ٘یاصی تاد خٟت ٞٓ ٞای تٛستیٗ .تاؿٙذ آٖ ٔماتُ ٕٞٛاسٜ تاد خٟت تغییش تا وٝ وٙذ ٔی دٞی خٟت ًٛسی سا تاد خٟت خالف ٞای تٛستیٗ
 .دٞذ ٔی لشاس آٖ خٟت دس سا سٚتٛس تاد خٛد وٝ چشا ٘ذاس٘ذ چشخؾ ٔحشن

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 چشخؾ ٔحشن: 
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 .تخـذ ٔی ٘یشٚ چشخؾ ٔحشن تٝ

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 چشخؾ ٔٛتٛس: 
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 تا خٟت ٞٓ ٞای تٛستیٗ وٝ حاِی دس ٔی ؿٛ٘ذ ٔٛاخٝ تاد تا خّٛ اص (ؿىُ ٔا٘ٙذ) تاد خٟت خالف ٞای تٛستیٗ .وٙذ ٔی تٔییٗ سا تٛستیٗ ًشاحی
 .تاؿٙذ ٔی تشٓىغ تاد

 :تَرتیياجسایهؼرفی
 

 تاد خٟت: 
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تادیهسرػٍِتَرتیيػولکردًحَُ
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَاىظرفیتٍتَرتیياًذازُ
 

 تٛا٘ی ٞای ُشفیت ٘تیدٝ دس ٚ ٞؼتٙذ دػتشع دس ٔختّفی ػایضٞای دس تادی ٞای تٛستیٗ•
 .وٙٙذ ٔی اسائٝ ٔتفاٚتی

 

 تا تشاتش استفآی ٚ فٛتثاَ صٔیٗ ًَٛ اص تیـتش ای ا٘ذاصٜ تا ٞایی پشٜ داسای تٛستیٗ تضسٌتشیٗ•
 .اػت وافی خا٘ٝ 1400 ا٘شطی تأٔیٗ تشای آٖ اِىتشیىی تٛاٖ وٝ اػت ًثمٝ 20 ػاختٕاٖ

 

 ٔتش 9 آٖ استفاّ ٚ اػت ٔتش 7/5 تا 2/5 لٌش تا سٚتٛسٞایی داسای خاٍ٘ی وٛچه تٛستیٗ یه•
  سا اِىتشیه تٕاْ وٛچه واس ٔحُ یا خا٘ٝ یه ٔٛسد٘یاص اِىتشیىی تٛاٖ تٛا٘ذ ٔی ٚ ٔی تاؿذ

 .ٕ٘ایذ تأٔیٗ
 

 50 صیش تٟٙا، وٛچه ٞای تٛستیٗ .ٞؼتٙذ ویّٛٚات 70 تا 50 ا٘ذاصٜ داسای كٙٔتی ٞای تٛستیٗ•
 .ٔی ؿٛ٘ذ واسٌشفتٝ تٝ آب ٞای پٕپ یا ٚ ٔخاتشاتی ٞای دیؾ ،ٞا خا٘ٝ تشای ویّٛٚات،
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تَاىظرفیتٍتَرتیياًذازُ
 

 :تادی ٞای تٛستیٗ سٚتٛس ٘شٔاَ ٞای ا٘ذاصٜ•
 

  حذٚد لٌش تا سٚتٛسی داسای ویّٛٚات 600 ط٘شاتٛس تا تٛستیٗ یه–
 .اػت ٔتش 44

 
 تٝ وٝ ٔی ؿٛد تشاتش 4 ٔؼاحت سٚتٛس، لٌش وشدٖ تشاتش دٚ تا–

 .تاؿذ ٔی سٚتٛس اص دسیافتی تٛاٖ ؿذٖ تشاتش 4 ٔٔٙی
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 ٞا ٚ ٔضاسّ تادی   ٔٔشفی فٙاٚسی، اخضاء، ٔـخلات ٚ ا٘ٛاّ تٛستیٗ

 :تادیّایتَرتیيتَاىتٌذیتقسین
 

 On-shore تضسي ٔضاسّ•

 تٛستیٗ ٞضاس 210 حذٚد تا ٌیٍاٚات 442–
 

 On-shore وٛچه ٔضاسّ•

 تٛستیٗ ٞضاس 800 حذٚد تا ٌیٍاٚات 1 اص وٕتش–
 

 Off-shore ٔضاسّ•

 تٛستیٗ ٞضاس4 تا ٌیٍاٚات 12 حذٚد –
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ّاٍهسارعتادیتَرتیي  

 ّاٍهسارعتادیهؼرفیفٌاٍری،اجساء،هشخصاتٍاًَاعتَرتیي

ّایتادیهحیطیًیرٍگاُهسائلاقتصادیٍزیست

چشناًذازاًرشیتاددرآیٌذُصٌؼتترق

ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 ٞای ٔٛسد٘یاص صیشػاخت
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

 :اقتصادیهسائل
 

  تاد ا٘شطی ػٛخت، تاالی ٞای لیٕت دیٍش ػٛی اص ٚ تٛستیٗ تاصدٞی دس ٔذاْٚ پیـشفت ٞای دِیُ تٝ•
 تش تاال تاد ػشٓت تا ٞایی ٔىاٖ دس ٚ اػت یافتٝ سا اِىتشیىی تٛاٖ ػٙتی تِٛیذوٙٙذٌاٖ تا سلاتت لاتّیت

 .داسد ؿذٖ تداسی لاتّیت وأالً تاد ا٘شطی اص اػتفادٜ صٔیٗ، سٚی
 

  تٝ ٘یاص فٙاٚسی ایٗ اػت، یافتٝ واٞؾ ؿذت تٝ اخیش ٞای دٞٝ دس تاد ا٘شطی ٞای ٞضیٙٝ ایٙىٝ ٚخٛد تا•
 .داسد فؼیّی ػٛخت تا ط٘شاتٛسٞای تٝ ٘ؼثت تیـتشی اِٚیٝ ٌزاسی ػشٔایٝ

 

ٗ آالت ٚ تدٟیضات تٝ ٔشتٛى اِٚیٝ ٌزاسی ػشٔایٝ دسكذ 80 حذٚد•  تٝ ٔشتٛى ٔاتمی ٚ تاؿذ ٔی ٔاؿی
 .ٔی ؿٛد ٘لة ٚ ػایت ػاصی آٔادٜ

 

 اص فؼیّی ٞای ػٛخت تا ٞایی ػیؼتٓ اص تِٛیذی تٛاٖ تا ٔمایؼٝ دس تاد ا٘شطی اص اِىتشیىی تٛاٖ تِٛیذ•
 تش كشفٝ تٝ ٔمشٖٚ تؼیاس (تشداسی تٟشٜ ٚ ػٛخت ٞای ٞضیٙٝ احتؼاب تا) ٕٓش ًَٛ ٞای ٞضیٙٝ ِحاٍ
 .اػت خضئی تؼیاس آٖ ٍٟ٘ذاسی ٞای ٞضیٙٝ ٚ ٘یؼت ػٛخت خشیذاسی تٝ ٘یاصی وٝ چشا اػت؛
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

:تَرتیيّایّسیٌِ
 

 سٚتٛس، لٌش ٚ تشج استفاّ دس تغییش دِیُ تٝ تٛستیٗ، ػایض تغییش تا•
 .وٙذ ٔی تغییش آٖ ٞای ٞضیٙٝ

 .داؿت خٛاٞذ خشج دالس 1500 حذٚد تشج تیـتش استفاّ ٔتش ٞش•
 خای تٝ ٞضیٙٝ ویّٛٚات، 600 تٝ ویّٛٚات 150 اص تٛاٖ افضایؾ تا•

 .ؿذ خٛاٞذ تشاتش ػٝ ؿذٖ، تشاتش 4
  ٘یشٚی ٚ اِىتشٚ٘یىی ِٛاصْ ٞای ٞضیٙٝ دس خضئی تغییش دِیُ تٝ•

 ٔٛسد٘یاص ا٘ؼا٘ی
  ٞش اصای تٝ دالس1000 حذٚد تضسي ٔضاسّ تشای ٔتٛػي لیٕت•

 .اػت ؿذٜ ٘لة تٛاٖ ویّٛٚات
 تیـتش وٕی تِٛیذی ویّٛٚات ٞش لیٕت وٛچه ٞای تٛستیٗ تشای•

 .تٛد خٛاٞذ
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

:تَرتیيًصةّایّسیٌِ
 

 تشج، ٚ تٛستیٗ ا٘تماَ تشای خادٜ ػاخت ػیٕا٘ی، ؿذٜ تمٛیت ٞایی پایٝ ؿأُ ٘لة ٞای ٞضیٙٝ•
  ویِّٛٚت 30-10ِٚتاط تا خشیاٖ تٝ تٛستیٗ (ِٚت 690) پاییٗ ِٚتاط خشیاٖ تثذیُ تشای تشا٘ؼفٛسٔاتٛس

  اص وـی واتُ ٞای ٞضیٙٝ ٚ تٛستیٗ تش ِ٘است ٚ دٚس ساٜ اص وٙتشَ تشای تّفٙی استثاى ٔحّی، ؿثىٝ تشای
 .تاؿذ ٔی ویِّٛٚت 30-10 خٌٛى تا تٛستیٗ

 خادٜ اص فاكّٝ ٔثُ فاوتٛسٞایی .تاؿذ ٔتفاٚت تؼیاس تٛا٘ذ ٔی ٔىا٘ی ؿشایي تٝ تٛخٝ تا ٘لة ٞای ٞضیٙٝ•
 تٝ ٞا تٛستیٗ ا٘تماَ ٞضیٙٝ تٙی، 30 آالت ٔاؿیٗ تحُٕ تا خادٜ ػاخت تشای ٌٔٙمٝ خان ٚهٔیت اكّی،
 .تأثیشٌزاس٘ذ ٘لة ٞای ٞضیٙٝ دس ...ٚ تشق اكّی خٌٛى اص فاكّٝ ػایت،

 تٟٙا ٘لة اص تش كشفٝ تٝ التلادی ِ٘ش اص ٔىاٖ یه دس تٛستیٗ چٙذیٗ ٘لة وٝ اػت ٚاهح ٕٞچٙیٗ•
 تاؿذ داؿتٝ سا تادی ٞای تٛستیٗ تِٛیذی تٛاٖ تحُٕ ٔحّی ؿثىٝ تایؼتی اِثتٝ .تٛد خٛاٞذ تٛستیٗ یه
 .داؿت خٛاٞذ ٞضیٙٝ ٘یض ٔحّی ؿثىٝ تمٛیت كٛست ایٗ غیش دس
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

:تَرتیيًصةّایّسیٌِ
 

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٍٔاٚاتی 2 تٛستیٗ یه تشای
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

:تَرتیيًصةّایّسیٌِ


 سا ٘لة ٞای ٞضیٙٝ ٕٓذٜ تخؾ تٛستیٗ تدٟیضات–
 .ٌیشد دستشٔی

 

 تشا٘ؼفٛسٔاتٛس، تٝ وـی ػیٓ ٞضیتٝ حاَ ایٗ تا–
 ٘یض ٞا خادٜ ٚ فٛ٘ذا٘ؼیٖٛ ؿثىٝ، تٝ اتلاَ

 .تاؿذ تٛخٝ لاتُ تٛا٘ذ ٔی
 

 دسیافت تاد، ٕٓمی ٌٔأِات ؿأُ پشٚطٜ پیـثشد–
  ٞای اسصیاتی دیٍش ٚ ٘ٛیض ٌٔأِات ٘یض ٚ ٔدٛص،
 .تاؿذ ٔی ٔحیٌی صیؼت

 

 1600 تٝ ٞا تٛستیٗ ٘لة ٞضیٙٝ وّی ًٛس تٝ–
 .ٔی سػذ ٘أی ویّٛٚات ٞش اصای تٝ یٛسٚ

 

  تؼیاس ػٟٓ فٛ٘ذا٘ؼیٖٛ ،offshore حاِت دس–
 .داسد ٞا ٞضیٙٝ وُ دس تیـتشی
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

:تَرتیيًگْذاریٍترداریتْرُّایّسیٌِ
 

 6 تا 4 ٕٓش اص تیـتش تؼیاس وٝ ا٘ذ ؿذٜ ًشاحی ػا20ِٝ ٕٓش ًَٛ دس واس ػآت ٞضاس120 تشای ٔذسٖ ٞای تٛستیٗ•
 .اػت خٛدسٚ یه ٔٛتٛس ػآتٝ ٞضاس

 ٞشچٝ أا اػت پاییٗ تؼیاس اػت تىاسوشدٜ ؿشّٚ تاصٜ تٛستیٗ وٝ ٍٞٙأی ٍٟ٘ذاسی ٞضیٙٝ وٝ دٞذ ٔی ٘ـاٖ تدشتٝ•
 .یاتذ ٔی افضایؾ تاحذی آٖ ٍٟ٘ذاسی ٞضیٙٝ ؿٛد ٔی تیـتش آٖ ٕٓش

 ٞضیٙٝ خذیذ ٘ؼُ ٞای تٛستیٗ وٝ دٞذ ٔی ٘ـاٖ 1975 ػاَ اص دإ٘اسن دس تادی تٛستیٗ 5000 سٚی ٌٔأِٝ•
 .داس٘ذ لذیٓ ٘ؼُ ٞای تٛستیٗ تٝ وٕتشی ٘ؼثتاً ٍٟ٘ذاسی ٚ تٕٔیشات

ٝ ؿاٖ ٌزاسی ػشٔایٝ ٞضیٙٝ دسكذ3 تشاتش ای ػاِیا٘ٝ ٍٟ٘ذاسی ٔتٛػي ٞضیٙٝ لذیٓ ٘ؼُ ٞای تٛستیٗ•  دس .داس٘ذ اِٚی
 ویّٛٚات ٞش اصای تٝ تشی پاییٗ ٍٟ٘ذاسی ٞضیٙٝ ٚ ٞؼتٙذ تضسٌتش ٔتٛػي ًٛس تٝ خذیذ ٘ؼُ ٞای تٛستیٗ وٝ حاِی
  تخٕیٗ اِٚیٝ ٌزاسی ػشٔایٝ ٞضیٙٝ دسكذ 2 تا 1/5 حذٚد ٔذسٖ ٞای تٛستیٗ ػاِیا٘ٝ ٍٟ٘ذاسی ٔتٛػي ٞضیٙٝ .داس٘ذ
 .اػت ؿذٜ صدٜ

 تٝ تٛاٖ ٔی سا ٞضیٙٝ ایٗ .ٞاػت تٛستیٗ ػشٚیغ تشای ػاال٘ٝ ثاتت ٔمذاس یه ٍٟ٘ذاسی، ٞضیٙٝ اص صیادی تخـی•
 تشاتش وٝ ٌشفت، ِ٘ش دس ٘یض سا اػتٟالن ٚ خؼتٍی تأثیش تا وشد ٔحاػثٝ ٘یض تِٛیذی ػآت ویّٛٚات ٞش اصای

 .اػت ػآت ویّٛٚات تش دالس 0/01
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

:تَرتیيًگْذاریٍترداریتْرُّایّسیٌِ
 

 تادی تٛستیٗ یه ٚالٔی ٕٓش أا .ٔی ؿٛ٘ذ ًشاحی ػاَ 20 ٕٓش ًَٛ تشای ٕٔٔٛالً تادی تٛستیٗ اخضای•
 .اػت آٖ لشاسٌیشی ٔحُ ٞٛایی ٚ آب ؿشایي ٚ تٛستیٗ ویفیت تٝ ٚاتؼتٝ

  لشاس تیـتشی خشاتی ٔٔشم دس اخضا ػایش تٝ ٘ؼثت د٘ذٜ خٔثٝ ٚ ٞا پشٜ ٔثُ تادی تٛستیٗ اخضای اص تشخی•
 .ؿٛ٘ذ ٔی تٛستیٗ ٔفیذ ٕٓش واٞؾ ٔٛخة ٚ داس٘ذ

 تٛا٘ذ ٔی سٚتٛس، ٞای پشٜ تٔٛین ٔثُ اػاػی تٕٔیشات ا٘داْ تا تٛستیٗ ٕٓش افضایؾ ٔٛالْ، تشخی دس•
 .تاؿذ كشفٝ تٝ ٔمشٖٚ

 لیٕت دسكذ 20 اِی 15 حذٚد دس ٕٔٔٛالً طا٘شاتٛس یا د٘ذٜ، خٔثٝ سٚتٛس، پشٞای خذیذ ی ٔدٕٛٓٝ ٞضیٙٝ•
 .اػت تٛستیٗ
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

:تَرتیيًگْذاریٍترداریتْرُّایّسیٌِ


 تشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی  ٞای ٔختّف ٞضیٙٝ تٟشٜ تخؾ
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

:تاداًرشیّایتؼرفِ
 

 :اِىتشیىی ا٘شطی ٞای تٔشفٝ•
 تٝ ٔدثٛس٘ذ تاصٜ ایٗ دس آٟ٘ا اغّة وٝ چشا داس٘ذ پیه صٔا٘ی تاصٜ دس ٞا ٘یشٌٚاٜ اص اػتفادٜ تٕایُ اغّة تشلی ٞای ؿشوت–

 .ٕ٘ایٙذ اػتفادٜ پاییٗ تاصدٞی تا ٞای ٘یشٌٚاٜ اص اِىتشیىی تاس تأیٗ ِٔٙٛس
ٞای ٔختّف سٚص تٔییٗ  ٞای تادی دس ػآت ٞای ٔتغییشی تشای خشیذ ا٘شطی اِىتشیىی اص تٛستیٗ ٞا ٘شخ تشخی ؿشوت–

ایٗ ٘شخ تٝ ًٛس َٕٔٔٛ وٕتش اص لیٕت فشٚؽ تشق تٝ ٔـتشویٗ اػت چشا وٝ لیٕت فشٚؽ تشق ؿأُ . وٙٙذ ٔی
 .تاؿذ تشداسی ٚ ٍٟ٘ذاسی ؿثىٝ اِىتشیىی ٚ ػٛد آٖ ٘یض ٔی ٞای تٟشٜ ٞضیٙٝ

 :صیؼتی ٔحیي آتثاسٞای•
 ٔا٘ٙذ تخلٛكی صیؼتی ٔحیي أتیاصات وٙٙذ، ٔی حٕایت تدذیذپزیش تِٛیذ ٔٙاتْ تٛػٔٝ اص وٝ وـٛسٞا اص تؼیاسی–

 .دٞٙذ ٔی اختلاف تادی ا٘شطی تِٛیذ ٔٙاتْ تٝ ٞا، ٔاِیات تاصپشداخت
 :ُشفیت آتثاس•

 داؿتٝ تیـتشی تِٛیذی ُشفیت تشلی ٞای ؿشوت وٝ اػت الصْ تضسي، وٙٙذٌاٖ ٔلشف ٔٛسد٘یاص تٛاٖ تأٔیٗ ِٔٙٛس تٝ–
 .ٔی ٌشد٘ذ خذیذ تِٛیذی ٞای ُشفیت ٘لة افتادٖ تأخیش تٝ ٔٛخة ٔٙفی تاس ٓٙٛاٖ تٝ تادی ٞای تٛستیٗ ٚخٛد أا .تاؿٙذ

 .وٙٙذ ٔی پشداخت تادی ٞای تٛستیٗ ٔاِىاٖ تٝ ُشفیت آتثاس ٓٙٛاٖ تٝ ٔثّغی ػاال٘ٝ ٞا ؿشوت اص تشخی خاًش ٕٞیٗ تٝ
 :ساوتیٛ تٛاٖ ٓٛاسم•

  سا٘ذٔاٖ واٞؾ ٔٛخة ساوتیٛ، تٛاٖ ٔلشف دِیُ تٝ تادی تٛستیٗ اِمایی ط٘شاتٛس تٛػي ؿثىٝ خشیاٖ دس اغتـاؽ ایداد–
 .تپشداصد ٓٛاسم آٖ تاتت تایؼتی ٘ثاؿذ، ساوتیٛ تٛاٖ وٙٙذٜ خثشاٖ تٝ ٔدٟض تادی تٛستیٗ چٙا٘چٝ .ؿٛد ٔی تٛاٖ ا٘تماَ
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

:سٌتیتَلیذیهٌاتغسایرتاّسیٌِهقایسِ
 

 

 ٞای ػٙتی ٞضیٙٝ تٛاٖ تِٛیذؿذٜ اص ًشیك ا٘شطی تاد دس ٔمایؼٝ تا ٘یشٌٚاٜ
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

 :هحیطیزیستهسائل
 

 ٔٛسد تایؼتی ا٘شطی دس خٛیی كشفٝ ٚ وشتٗ ا٘تـاس حیٛا٘ات، ٞا، ا٘ؼاٖ تش تاد ا٘شطی تأثیش•
 .ٌیشد لشاس ٌٔأِٝ

 
 :اص ٓثاستٙذ تاد ا٘شطی تٛػٔٝ ٞای پشٚطٜ تا ساتٌٝ دس صیؼت ٔحیٌی اكّی ٞای ٍ٘شا٘ی•

 كٛتی آِٛدٌی 

 ٛػایٝ وشدٖ ػٛػ (Shadow Flicker) 
 دیذاسی تأثیش 
 پش٘ذٌاٖ تشخٛسد 
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

 :هحیطیزیستهسائل
 

 كٛتی آِٛدٌی: 
 ایشٚدیٙأیه ٘ٛیض•
 ٔحٛس كذای•
 د٘ذٜ خٔثٝ كذای•
٘ٛیض ا٘ذاصٜ ٌیشی: 

 .اػت دػیثُ 100 اِی 90 كذای ػٌح داسای ٔذسٖ تٛستیٗ یه–
 .ؿٛد ٔی (وتاب یه صدٖ ٚسق كذای ٔـاتٝ) دػیثُ 45 اص وٕتش كذا ػٌح ٔتشی، 1000-350 فاكّٝ دس–
 تاص پٙدشٜ تا سٚص دس دػیثُ 45 ٚ ؿة دس دػیثُ 35 تادی، ٞای تٛستیٗ تشای پزیشؽ ٔٛسد كذای ػٌح–

 .اػت
آِٛدٌی ٚ ؿٛد ٔی تثذیُ چشخـی ٌـتاٚس تٝ تاد ا٘شطی اص تیـتشی ٔیضاٖ تش، پشتاصدٜ ٞای تٛستیٗ ًشاحی تا 

 .ؿٛد ٔی ایداد وٕتشی كٛتی
ٌٖشدد ٔی تٛستیٗ كٛتی اثشات وشدٖ حذالُ ٔٛخة ٓایك ٔٛاد اص دسػت اػتفادٜ ٚ ٔٙاػة یاتی ٔىا. 
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

 :هحیطیزیستهسائل
 

 ٛػایٝ وشدٖ ػٛػ  (Shadow Flicker): 
 .وٙٙذ ٔی ایداد ػایٝ خٛد ٘ضدیه دس خٛسؿیذ ٔؼتمیٓ ٘ٛس دس تادی ٞای تٛستیٗ–
 .ٔی وٙٙذ ایداد صدٖ ػٛ ػٛ حاِت ٚ ٔی وٙٙذ لٌْ سا ٘ٛس پشتٛٞای سا ٘ٛس خٛد حشوت تا ٞا پشٜ–
 دس ٞشحاَ تٝ أا ٌشدد، ٕ٘ی كشٓی حٕالت ٔٛخة ٚ اػت ٞشتض2 صیش ػٛػٛصدٖ ایٗ فشوا٘غ–

 .اػت وٙٙذٜ اریت تیذاسی حاِت دس ٚ خا٘ٝ
 تادی تٛستیٗ ٔداٚست دس ػایٝ دلیك آ٘اِیض تٝ ٘یاص 
إِٓاٖ ٔمشسات: 

 :تا اػت تشاتش ػایٝ صدٖ ػٛػٛ ٔداص ٔیضاٖ حذاوثش
 حاِت تذتشیٗ دس ػاَ دس صدٖ ػٛػٛ ػآت 30–
 ػاَ سٚص تذتشیٗ دس حذاوثش دلیمٝ 30–
 ػاَ دس ػآت 8 تٝ ٔحذٚد ٚالٔی ػایٝ تأثیش–
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

 :هحیطیزیستهسائل
 

 دیذاسی تأثیش: 
 .ٞؼتٙذ سؤیت لاتُ ٔٙاُش تٕأی دس استفآـاٖ دِیُ تٝ تادی ٞای تٛستیٗ–
 دیذاسی اثش وٝ چشا اػت وٛچه تٛستیٗ چٙذیٗ اص تش ٔمثَٛ احتٕاالً تضسي تٛستیٗ یه ٚخٛد–

 .داؿت خٛاٞذ وٕتشی
 .وٙذ ٕ٘ی صیادی تٛخٝ خّة ٚ اػت وٕتش تش تضسي ٞای تٛستیٗ چشخـی ػشٓت ٕٞچٙیٗ–
  تیـتشی ٕٞخٛا٘ی ٔحیي تا تا وٙٙذ ٔی سً٘ ػثض یا ٚ خاوؼتشی سا ٞا تٛستیٗ ػاص٘ذٌاٖ تشخی–

 .وٙذ تٛخٝ خّة وٕتش ٚ تاؿذ داؿتٝ
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

 :هحیطیزیستهسائل
 

پش٘ذٌاٖ تشخٛسد: 
 .ؿٛ٘ذ ٘لة حؼاع ٞای ٌٛ٘ٝ پشٚسؽ ٔحُ ٚ ؿذٜ حفاُت ٔٙاًك اص فاكّٝ تا تایؼتی تادی ٞای تٛستیٗ–
 ٞضاس 8 ػاَ دس وّی ًٛس تٝ ٚ ػاَ دس پش٘ذٜ یه تٛستیٗ دٚ ٞش اصای تٝ وٝ دٞذ ٔی ٘ـاٖ إِٓاٖ دس ٌٔأِٝ یه–

 .ٔیش٘ذ ٔی تادی ٞای تٛستیٗ تا تشخٛسد اثش دس پش٘ذٜ
 .سٚ٘ذ ٔی تیٗ اص ا٘تماَ خٌٛى اثش دس تٔذاد ٕٞیٗ تٝ ٚ ٔیش٘ذ ٔی ٞا خادٜ دس پش٘ذٜ ٔیّیٖٛ 10-5 وٝ حاِی دس–
 اص تشخی تٝ داخّی ٞای آػیة تٛا٘ذ ٔی تٛستیٗ اًشاف دس صیاد فـاس تغییش پش٘ذٌاٖ، ٔؼتمیٓ تشخٛسد اص خذا–

 .تض٘ذ ٞا خفاؽ تخلٛف پش٘ذٌاٖ
 
ٜپش٘ذٌاٖ تشخٛسد اص خٌّٛیشی ٞای سا: 

 سٚتٛس ٞای پشٜ تٛدٖ سؤیت لاتُ افضایؾ–
 ػفیذ صٖ چـٕه چشاغٟای اص اػتفادٜ–
 پش٘ذٌاٖ وٛذ اكّی ٔؼیشٞای ٌزاؿتٗ آصاد–
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

 :هحیطیزیستهسائل
 

 تا ٔمایؼٝ دس اِىتشیىی ا٘شطی تِٛیذ تشای تادی تٛستیٗ اص اػتفادٜ اثشات ػٙدؾ تشای ٔٙاػثی اتضاس  (LCA)ٕٓش چشخٝ اسصیاتی سٚؽ•
 .اػت تٛاٖ تِٛیذ ٞای فٙاٚسی دیٍش

 .اػت صیؼت ٔحیٌی تأثیشات ِحاٍ اص ٔشحّٝ تشیٗ تشخؼتٝ تٛستیٗ ػاخت ٔشحّٝ وٝ دٞذ ٔی ٘ـاٖ ٕٓش چشخٝ ٌٔأِات•
 .تاؿذ ٕ٘ی تٛخٝ لاتُ چشخٝ وُ تا ٔمایؼٝ دس تشداسی تٟشٜ ٚ ا٘تماَ ٔشاحُ ٔحیٌی صیؼت اثشات•
 اثش تٛستیٗ تاؿذ، تیـتش تاصیافت لاتیّت ٞشچٝ .داسد تؼضایی تأثیش تادی تٛستیٗ ٔحیٌی صیؼت پشٚفیُ دس ٘یض دفْ ٚ تاصیافت ٔشحّٝ•

 .داؿت خٛاٞذ تشی ٔثثت ٔحیٌی صیؼت
 
ٖا٘شطی تاال٘غ صٔا: 

 .تاصٔی ٌشدد ٔاٜ چٙذ ًَٛ دس چشخٝ وُ دس ؿذٜ ٔلشف ا٘شطی .اػت ٔثثت تؼیاس تادی ٞای تٛستیٗ ا٘شطی تاال٘غ–
 .تاؿذ ٔی ٔاٜ 8 تا offshore، 7 ٞای تٛستثیٗ تشای ٚ ٔاٜ 5 تا onshore، 3 ٞای تٛستیٗ تشای ا٘شطی تاصٌـت دٚسٜ–
 تٝ ٘یاص پفٛ٘ذا٘ؼیٖٛ ػاخت تشای offshore تادی ٔضاسّ .اػت اٖ ػاخت دٚساٖ تٝ ٔشتٛى تادی تٛستیٗ ا٘شطی ٘یاص تیـتشیٗ–

   .داس٘ذ تیـتشی ا٘شطی
 
 وشتٗ ا٘تـاس اص خٌّٛیشی: 

 .ٔی ؿٛد خٌّٛیشی وشتٗ ٌشْ 172 ا٘تـاس اص تادی تٛستیٗ یه اص تِٛیذی اِىتشیىی ا٘شطی ػآت ویِٛٛات ٞش صای تٝ–
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

 :هحیطیزیستهسائل
 

ٖا٘شطی تاال٘غ صٔا: 
 ًَٛ دس چشخٝ وُ دس ؿذٜ ٔلشف ا٘شطی .اػت ٔثثت تؼیاس تادی ٞای تٛستیٗ ا٘شطی تاال٘غ–

 .تاصٔی ٌشدد ٔاٜ چٙذ
 offshore، 7 ٞای تٛستثیٗ تشای ٚ ٔاٜ 5 تا onshore، 3 ٞای تٛستیٗ تشای ا٘شطی تاصٌـت دٚسٜ–

 .تاؿذ ٔی ٔاٜ 8 تا
  تشای offshore تادی ٔضاسّ .اػت اٖ ػاخت دٚساٖ تٝ ٔشتٛى تادی تٛستیٗ ا٘شطی ٘یاص تیـتشیٗ–

  .داس٘ذ تیـتشی ا٘شطی تٝ ٘یاص فٛ٘ذا٘ؼیٖٛ ػاخت
 
 وشتٗ ا٘تـاس اص خٌّٛیشی: 

 وشتٗ ٌشْ 172 ا٘تـاس اص تادی تٛستیٗ یه اص تِٛیذی اِىتشیىی ا٘شطی ػآت ویِٛٛات ٞش اصای تٝ–
 .ٔی ؿٛد خٌّٛیشی
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 ٞای تادی ٔحیٌی ٘یشٌٚاٜ ٔؼائُ التلادی ٚ صیؼت

 :هحیطیزیستهسائل
 

ٖتادی ٞای تٛستیٗ ٘لة  ٔىا:  
  ٚ ػالٔت ٔمشسات ٚ پش٘ذٌاٖ تشای ٔضاحٕت تلشی، ٞای خّٜٛ ػایٝ، ٘ٛیض، اثشات ٌشفتٗ ِ٘ش دس تا–

 اػتا٘ذاسد ایٗ سٓایت ٚ اػت ؿذٜ ٔـخق تادی ٞای تٛستیٗ ٘لة تشای اػتا٘ذاسدی أٙیت،
 . ؿٛد وٙتشَ ٔدٛص كادسوٙٙذٌاٖ تٛػي تایؼتی

 
ٗاص تادی تٛستیٗ فاكّٝ وٕتشی: 

 (ٔتش 50) ػمٛى استفاّ ا٘ذاصٜ تٝ اكّی ٞای خادٜ–
 ٔتش 100 ا٘تماَ خٌٛى–
 ٔتش 200 تفشیحی ٔٙاًك ٚ پاسن ٞا–
 ٔتش 500  ٔدضا ٞای خا٘ٝ–
 ویّٛٔتش 1 ؿٟشی ٔٙاًك–
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ّاٍهسارعتادیتَرتیي  

 ّاٍهسارعتادیهؼرفیفٌاٍری،اجساء،هشخصاتٍاًَاعتَرتیي

ّایتادیهحیطیًیرٍگاُهسائلاقتصادیٍزیست

چشناًذازاًرشیتاددرآیٌذُصٌؼتترق

ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 ٞای ٔٛسد٘یاص صیشػاخت
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 چـٓ ا٘ذاص ا٘شطی تاد دس آیٙذٜ كٙٔت تشق

 :جْاىدرتاداًرشیآیٌذُسٌاریَّای
 

  ٘فْ تٝ ٞٓ ػیاػت، دس ؿذیذ ٘ٛػا٘ات ٚ خٟاٖ ػشاػش دس تشق تاصاسٞای دس تحَٛ•
 ٞش یا تادٚ ا٘شطی آیٙذٜ تیٙی پیؾ آٖ، ّٓیٝ ٞٓ ٚ تدذیذپزیش ٞای ا٘شطی اص اػتفادٜ
 .وـذ ٔی چاِؾ تٝ سا دیٍشی كٙٔت

 تاصی آیٙذٜ ػٙاسیٛٞای دس اكّی ٔحٛسیت تا ٘مـی تاد ا٘شطی ٕٞٛاسٜ حاَ ایٗ تا•
 .وٙذ ٔی ٍٕٞشا سا ٔختّف ػٙاٚسیٛٞای ٚ وٙذ ٔی

 

ٔختّف ػٙاسیٛ چٟاس تشسػی: 
 ا٘شطی إِّّی تیٗ آطا٘غ خذیذ ٞای ػیاػت ػٙاسیٛ–
 ا٘شطی إِّّی تیٗ آطا٘غ 450 ػٙاسیٛ–
 تاد ا٘شطی خٟا٘ی وٕیتٝ ٔٔتذَ ػٙاسیٛ–
 تاد ا٘شطی خٟا٘ی وٕیتٝ پیـشفتٝ ػٙاسیٛ–
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 چـٓ ا٘ذاص ا٘شطی تاد دس آیٙذٜ كٙٔت تشق

 :جْاىدرتاداًرشیآیٌذُسٌاریَّای
 

ٛا٘شطی إِّّی تیٗ آطا٘غ خذیذ ٞای ػیاػت ػٙاسی 
 ٞٛا ٚ آب ٚ ا٘شطی ٞای ػیاػت إِّّی تیٗ ٚ ّٔی اٞذاف ٚ ٞا ٌیشی خٟت اسصیاتی اػاع تش–
 پاسیغ 2015 ٔٔاٞذٜ دس وشتٗ ا٘تـاس واٞؾ ٔماكذ ٕٞا٘ٙذ–

ٛا٘شطی إِّّی تیٗ آطا٘غ 450 ػٙاسی 
 دسكذی 50 ؿا٘غ تا ٌشاد ػا٘تی دسخ2ٝ تٝ دٔا خٟا٘ی افضایؾ ٔحذٚدوشدٖ تشای ٔؼیشی تٔییٗ–
 اوؼیذ دی وشتٗ ppm 450 تٝ ای ٌّخا٘ٝ ٌاسٞای ا٘تـاس وشدٖ ٔحذٚد ٔؼتّضْ–

ٛتاد ا٘شطی خٟا٘ی وٕیتٝ ٔٔتذَ ػٙاسی 
 ٌیشد ٔی ِ٘ش دس سا حٕایت ٞای ػیاػت تٕأی اَٚ ػٙاسیٛ ؿثیٝ–
 ٌیشد ٔی ا٘داْ ٔٔتذَ كٛست تٝ COP21 دس ٞا دِٚت ٔٔاٞذات وّیٝ وٝ فشم ایٗ تا–

ٛتاد ا٘شطی خٟا٘ی وٕیتٝ پیـشفتٝ ػٙاسی 
 .وٙذ ٔی ٔـخق سا تاد ا٘شطی پیـشفت ٔشصٞای ٟ٘ایت وٝ اػت ػٙاسیٛ تشیٗ خٛؿثیٙا٘ٝ–
 دس ٔذاٚٔت ٚ دسػت ٞای ػیاػت إٓاَ تٝ ػیاػی تٕایُ كٙٔت، تا ٕٞشاٜ پان ٞای ا٘شطی تٝ تٟٔذ فشم تا–

 آٟ٘ا تٝ سػیذٖ
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 چـٓ ا٘ذاص ا٘شطی تاد دس آیٙذٜ كٙٔت تشق

درتاداًرشیآیٌذُسٌاریَّای
 :جْاى

 

2050 ػاَ تا پیـشفتٝ، ػٙاسیٛ ًثك 
  تٝ تاد ا٘شطی خٟا٘ی ؿذٜ ٘لة ُشفیت
 .سػیذ خٛاٞذ ٌیٍاٚات 5806
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 چـٓ ا٘ذاص ا٘شطی تاد دس آیٙذٜ كٙٔت تشق

 :جْاىدرتاداًرشیآیٌذُسٌاریَّای
 

ٟٓ٘یاص ٔٛسد اِىتشیىی تٛاٖ تِٛیذ دس تاد ا٘شطی ػ 
 تماهای تٛػٔٝ اص ٔتفاٚت تیٙی پیؾ دٚ اػاع تش

 اِىتشیىی ا٘شطی
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 چـٓ ا٘ذاص ا٘شطی تاد دس آیٙذٜ كٙٔت تشق

 :جْاىدرتاداًرشیآیٌذُسٌاریَّای
 

2021 تا تاصاس تیٙی پیؾ: 
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 چـٓ ا٘ذاص ا٘شطی تاد دس آیٙذٜ كٙٔت تشق

 :جْاىدرتاداًرشیآیٌذُسٌاریَّای
 

ٌٔٙمٝ اػاع تش ؿذٜ ٘لة ُشفیت تیٙی پیؾ: 
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 چـٓ ا٘ذاص ا٘شطی تاد دس آیٙذٜ كٙٔت تشق

 :تاداًرشیتازارهثثتاًذازچشن
 

 تىِٙٛٛطی پیـشفت•
 ٞا ٞضیٙٝ واٞؾ•
 ٞٛا پاویضٌی ٚ ٞا آالیٙذٜ واٞؾ تشای پان ٞای ا٘شطی اص اػتفادٜ فشاخٛاٖ•
 خذیذ كٙایْ ٚ ٞا ؿغُ ایداد•
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ّاٍهسارعتادیتَرتیي  

 ّاٍهسارعتادیهؼرفیفٌاٍری،اجساء،هشخصاتٍاًَاعتَرتیي

ّایتادیهحیطیًیرٍگاُهسائلاقتصادیٍزیست

چشناًذازاًرشیتاددرآیٌذُصٌؼتترق

ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 ٞای ٔٛسد٘یاص صیشػاخت
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 :سٌجیپتاًسیل
 

 وّی تاد ٘مـٝ تٟیٝ ٚ تاد اًالٓات آٚسی خْٕ•
 ٔؼتٔذ ٚ تادخیض ٔٙاًك ؿٙاػایی ٚ وـٛس تادی ا٘شطی پتا٘ؼیُ تشآٚسد•
 تیـتش خضئیات ٚ سصِٚٛؿٖٛ تا ٘مـٝ سٚی اص تشٌضیذٜ ٔٙاًك تشسػی•

  ٌشفتٗ ِ٘ش دس تذٖٚ تاد ٞای اًّغ وٝ داؿت ِ٘ش دس تایذ 
 تٟیٝ ٌٔٙمٝ ػختی ؿذت یا ٚ ػشٓت افضایؾ ٓٛأُ ٔٛاْ٘،

 تش وٕتش، تاد ػشٓت تا ٔٙاًك دس اػت ٕٔىٗ تٙاتشایٗ .ٔی ؿٛ٘ذ
  یافت تٛستیٗ ٘لة تشای خٛتی ٞای ٔىاٖ ٞا تّٙذی ٚ ٞا تپٝ سٚی
 !ػشپٛؿیذٜ تاد پش ٔٙاًك تا ٔمایؼٝ دس ؿٛد
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 :تادسرػتکاّشٍهٌطقِسختیشذت
 

 .ٌیشد ٕ٘ی لشاس صٔیٗ ػٌح تأثیش تحت تاد ویّٛٔتش، 1 حذٚد ٞای فاكّٝ دس صٔیٗ، اص صیاد ٞای استفاّ دس•

 .پزیشد ٔی تأثیش صٔیٗ ػٌح تا اكٌىان اص ؿذت تٝ تاد ػشٓت خٛ، تش پاییٗ ٞای الیٝ دس•

ُ ػٙدی دس•  .یاتٙذ ٔی إٞیت (تپٝ ٚ تُٛ٘ اثش ٔثُ) ٞا تشآٔذٌی تأثیش ٚ ٔٛاْ٘، اثش ٌٔٙمٝ، ػختی تاد ا٘شطی پتا٘ؼی

 ػختی ؿذت (Roughness):
 تیـتش ٌٔٙمٝ آٖ دس تاد ػشٓت تاؿذ، تیـتش ٌٔٙمٝ یه ػختی ٞشچمذس وّی ًٛس تٝ•

 .یاتذ ٔی واٞؾ
 وٝ حاِی دس دٞٙذ ٔی واٞؾ ؿذت تٝ سا تاد ػشٓت تضسي ؿٟشٞای ٚ ٞا خٍُٙ•

 حتی .داس٘ذ اثش ٌٔٙمٝ تاد ػشٓت دس وٕی ٔیضاٖ تٝ ٞٛاپیٕا ػیٕا٘ی فشٚد تا٘ذٞای
 ّٓفضاسٞا، أا داس٘ذ تاد ػشٓت تش وٕتشی اثش ػیٕا٘ی ػٌٛح تٝ ٘ؼثت آتی ػٌٛح

 .وٙٙذ ٔی ایداد تاد ػشٓت دس ؿذیذی واٞؾ ٞا دسختچٝ ٚ ٞا تٛتٝ
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

Roughness Classes: 
 

 ػختی ٞای والع اص ٌٔٙمٝ یه دس تاد ٚهٔیت ػٙدؾ ِٔٙٛس تٝ تاد كٙٔت دس•

 .ٌشدد ٔی اػتفادٜ

  صیاد ٞای ػاختٕاٖ ٚ دسختاٖ تا ای ٌٔٙمٝ 4 تا 3 تاالی ػختی والع اص ِٔٙٛس•

 .تاؿذ ٔی كفش دسیا یه ػٌح ػختی والع وٝ حاِی دس اػت

 .ٞؼتٙذ 0/5 ػختی داسای تاص ٔؼٌح ٔٙاًك ٕٞچٙیٗ ٚ ػیٕا٘ی ٞای خادٜ•

Wind Shear: 
 

 .اػت ػختی ؿذت ٞش دس ػشٓت واٞؾ ٔیضاٖ دٞٙذٜ ٘ـاٖ•
 تاؿیٓ، داؿتٝ ٔتش 40 لٌش ٚ استفاّ تا تٛستیٙی اٌش وٝ چشا یاتذ ٔی إٞیت ٘یض تٛستیٗ ًشاحی دس ٔفْٟٛ ایٗ•

 ٔتفاٚت داس٘ذ لشاس خٛد ٞای ٔٛلٔیت تشیٗ پاییٗ ٚ تاالتشیٗ دس وٝ ٍٞٙأی ٞا پشٜ تٝ ؿذٜ ٚاسد ٘یشٚٞای ٔیضاٖ
 .تٛد خٛاٞذ

  100 استفاّ دس ثا٘یٝ تش ٔتش 10 تاد ػشٓت فشم تا ٚ 2 ػختی تا ٌٔٙمٝ یه تشای سا تاد ػشٓت ٔماتُ ؿىُ•
 .دٞذ ٔی ٘ـاٖ ٔتشی
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 :اغتشاشاتٍهَاًغ
 خٛد اًشاف دس ٚ دٞٙذ واٞؾ سا تاد ػشٓت ؿذت تٝ تٛا٘ٙذ ٔی غیشٜ ٚ ٞا كخشٜ دسختاٖ، ٞا، ػاختٕاٖ ٔثُ تاد ساٜ ػش تش ٔٛخٛد ٔٛاْ٘•

 .وٙٙذ ایداد اغتـاؽ
 .وٙٙذ ٔی ایداد اغتـاؽ خٛد استفاّ تشاتش ػٝ تا ٔٛاْ٘ اٚلات ٌاٞی دیذ، تٛاٖ ٔی ٞا ؿىُ اص وٝ ًٛس ٕٞاٖ•

 ٔٛاْ٘ سٚتشٚی upwind ٞای تٛستیٗ دادٖ لشاس اص تایؼتی ّٓت ٕٞیٗ تٝ ٚ اػت آٖ خّٛی اص تیـتش ٔاْ٘ پـت دس اغتـاؿات ؿذت•
 .ٕ٘ٛد خٌّٛیشی

 ػٌح تٝ ؿذٖ ٘ضدیه ٕٞچٙیٗ ٚ ٔاْ٘ تٝ ؿذٖ ٘ضدیه تا اثش ایٗ .ٔی ؿٛد تیـتش ٔاْ٘ ًَٛ ٚ استفاّ افضایؾ تا تاد ػشٓت واٞؾ تش ٔاْ٘ اثش•
 .ٔی ؿٛد ؿذیذتش صٔیٗ

 تٛستیٗ تش تیـتشی اكٌحالن ٚ خؼتٍی اثش ٕٞچٙیٗ .ٔی ؿٛد تاد تٛستیٗ دس تاد ا٘شطی اص تٟتٝ اػتفادٜ احتٕاَ واٞؾ ٔٛخة اغتـاؽ•
 .وٙذ ٔی ٚاسد

 .تاؿٙذ أاٖ دس صٔیٗ ػٌح ٘ضدیىی دس تاد اغتـاؿات اص تا ٔی ؿٛد ػاختٝ تّٙذ وافی لذس تٝ ٕٔٔٛال ٞا تٛستیٗ ٞای تشج•

 ٕ٘ای تاال اص خشیاٖ تاد دس حَٛ یه ٔاْ٘ ٕ٘ای وٙاسی اص خشیاٖ تاد دس حَٛ یه ٔاْ٘
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 :(Wake Effect)دًثالِاثر
 ا٘شطی وٝ چشا داسد وٕتشی ا٘شطی اػت وشدٜ تشخٛسد آٖ تٝ وٝ تادی تٝ ٘ؼثت وٙذ ٔی تشن سا تٛستیٗ وٝ تادی ا٘شطی، پایؼتٍی اكُ ًثك•

 .اػت ؿذٜ ٌشفتٝ تشق تِٛیذ تشای آٖ
 .اػت اغتـاؽ داسای ٚ وٙذ وٝ داسد ٚخٛد تاد اص ای  د٘ثاِٝ ٞا تٛستیٗ پـت دس ٕٞٛاسٜ ٘تیدٝ دس•
 تادی ٔضاسّ دس اغتـاؿات، ایٗ ٘ضدیىی دس ٞا تٛستیٗ ٍ٘شفتٗ لشاس ِٔٙٛس تٝ .ٌیشد لشاس تٛخٝ ٔٛسد تایؼتی تادی ٔضاسّ ًشاحی دس اثش ایٗ•

 .ٔی دٞٙذ لشاس ٞٓ اص سٚتٛس لٌش تشاتش ػٝ ا٘ذاصٜ تٝ حذالُ ای فاكّٝ تا سا ٞا تٛستیٗ
  3 تاد اكّی خٟت تش ٕٓٛد ٚ سٚتٛس لٌش تشاتش 9 اِی 5 حذٚد تاد اكّی خٟت دس وٝ ٔی ؿٛد تِٙیٓ ای ٌٛ٘ٝ تٝ ٞا تٛستیٗ فاكّٝ تادی ٔضاسّ دس•

 .تاؿٙذ داؿتٝ فاكّٝ یىذیٍش اص سٚتٛس لٌش تشاتش 5 تا
 دِیُ تٝ سا تاد ا٘شطی تّفات تٛا٘ٙذ ٔی تادی ٞای تٛستیٗ دٞٙذٌاٖ تٛػٔٝ ٌٔٙمٝ، ػختی ؿذت تاد، ٚصؽ ٚهٔیت سٚتٛس، ا٘ذاصٜ تٝ تٛخٝ تا•

 .تاؿذ ٔی دسكذ 5 حذٚد تّفات ایٗ َٕٔٔٛ ًٛس تٝ .ٕ٘ایٙذ ٔحاػثٝ ٕٞپٛؿا٘ی،
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 :تًَلاثر
 آٖ ػشٓت ٔاْ٘ دٚ ٔیاٖ دس ٚ ؿذٜ وٕپشع ٞٛا ٔاْ٘، دٚ حوٛس دس تاد ٚصؽ ٍٞٙاْ•

 .ؿٛد ٔی ٌفتٝ تُٛ٘ اثش پذیذٜ ایٗ تٝ وٝ یاتذ ٔی افضایؾ ؿذت تٝ
 یه دس آٖ ػشٓت تاؿذ، ثا٘یٝ تش ٔتش 6 آصاد فوای دس تاد ػشٓت اٌش ٔثاَ ٓٙٛاٖ تٝ•

 .تشػذ ثا٘یٝ تش ٔتش 9 تٝ تٛا٘ذ ٔی ًثیٔی تُٛ٘
 تیـتش ٞای ػشٓت تٝ دػتیاتی ٔٛخة تٛا٘ذ ٔی ٔٛلٔیتی چٙیٗ دس تٛستیٗ دادٖ لشاس•

 .ؿٛد

 :تلٌذیاثر
 ٚ آٞؼتٝ آٖ اص پغ ٚ ؿٛد ٔی ػشیٔتش ٚ چٍاِتش ٔی ٚصد، ٞا وٜٛ لّٝ  تٝ وٝ تادی•

 .ؿٛد ٔی ٌؼتشدٜ
 .ٌشدد ٔی تاد ا٘شطی اص تٟتش اػتفادٜ ٔٛخة تّٙذی سٚی تش ٞا تٛستیٗ دادٖ لشاس تٙاتشایٗ•
 ٚ ٔی ؿٛد اغتـاؽ دچاس تٛستیٗ اص ٓثٛس اص پغ تاد وٝ داؿت تٛخٝ تایؼتی اِثتٝ•

 ٞا اغتـاؽ تـذیذ تآث تاؿذ ٘إٞٛاس ػٌح یا صیاد ؿیة داسای تّٙذی چٙا٘چٝ
 .تٍزاسد تاد ػشٓت تش ٔٙفی اثش اػت ٕٔىٗ ٚ ٌشدد ٔی
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 :تَرتیياًتخاب
 

 .ٌشدد تٟیٙٝ تاد ٔحّی ؿشایي تٝ تٛخٝ تا تٛستیٗ اتذاصٜ تایؼتی تاد، ا٘شصی اص ٚسی تٟشٜ ِٔٙٛس تٝ•
 

 وٝ چشا اػت تش ٔٙاػة تضسي ط٘شاتٛس تا ٞای تٛستیٗ اص اػتفادٜ تاالػت، تاد ػشٓت وٝ ٔٙاًمی دس •
  تادٞای دس ٞا تٛستیٗ ایٗ أا .تٍیش٘ذ تٟشٜ اِىتشیىی ا٘شطی تأٔیٗ تشای تاد ا٘شطی حذاوثش اص تٛا٘ٙذ ٔی

 تیـتشی ٘یشٚی تٝ تضسي ط٘شاتٛسٞای صیشا وٙٙذ ٕ٘ی حشوت ٚ ٘ذاس٘ذ ٔٙاػثی ّٕٓىشد پاییٗ ػشٓت تا
 .داس٘ذ احتیاج چشخیذٖ تشای

 

 حذاوثش كٛستی دس تٛستیٗ ػاال٘ٝ خشٚخی پاییٗ، تاد ػشٓت تا ٌٔٙمٝ یه دس تٛستیٗ ٘لة تا•
  یه تشای ٔثاَ ٓٙٛاٖ تٝ .ٌشدد اػتفادٜ ٔٙاػة سٚتٛس ػایض تا وٛچه ط٘شاتٛس یه اص وٝ ٔی ٌشدد

 .تاؿذ ٔتغیش ٔتش 48 تا 39 اص تٛا٘ذ ٔی سٚتٛس لٌش ویّٛٚات، 600 ط٘شاتٛس
 

 اػت ایٗ ؿٛد ٔی حاكُ تیـتشی  خشٚخی وٓ تاد تا ٔٙاًك دس وٛچه ط٘شاتٛس یه اص ایٙىٝ ّٓت•
 .داسد ٘یاص وٕتشی ٘یشٚی تٝ چٖٛ آیذ دسٔی چشخؾ تٝ ػاَ ًَٛ دس تیـتشی ػآات دس تٛستیٗ وٝ
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 :تَرتیياًتخاب
 

 ػاَ ػآات اوثش دس تشق تِٛیذ ٔٛخة پاییٗ تاد ػشٓت تا ٔٙاًك دس وٛچه ط٘شاتٛس یه وٙاس دس تضسي سٚتٛس اص اػتفادٜ•
 .تشد تٟشٜ تشق تِٛیذ تشای تاال تاد ػشٓت تا ٔٙاًك دس تاد تٛاٖ حذاوثش اص تٛاٖ ٕ٘ی تشویة ایٗ اص اػتفادٜ تا أا ٌشدد ٔی

 
 

 ،هختلفّایسرػتدرتاداًرشیهیساى ٕٞچٙیٗ ٚتادسرػتتَزیغ تٝ تٛخٝ تا تایؼتی ػاص٘ذٌاٖ ّٓت ٕٞیٗ تٝ•
 .ٕ٘ایٙذ تٔییٗ ٔٛسدِ٘ش ػایت تشای سا ط٘شاتٛس ػایض ٚ سٚتٛس ػایض ایذٜ آَ تشویة

 
 

 ٔؼائُ ٚ فٙی ٞای ٚیظٌی اص تشویثی تایؼتی تّىٝ ٚ ٌشدد ٕ٘ی تٔییٗ فٙی ٞای ٚیظٌی اػاع تش تٟٙا تٛستیٗ آَ ایذٜ ػایض•
 .وشد تِٛیذ ٕٔىٗ ٞضیٙٝ وٕتشیٗ تا سا اِىتشیىی ا٘شصی ػآت ویّٛٚات ٞش تا ِ٘شٌشفت دس التلادی

 
 

 تٟتشیٗ ِضٚٔاً تاؿذ، لیٕت ٌشاٖ تادی تٛستیٗ ػاخت ٔؼتّضْ وٝ كٛستی دس تاد ا٘شطی اص تِٛیذی تٛاٖ وشدٖ حذاوثش•
 تٝ ٔمشٖٚ تشق لیٕت دِیُ تٝ ط٘شاتٛس ّ٘ٛ چٙذ ٕٞضٔاٖ تىاسٌیشی ٔٛاسد تشخی دس اػت ٕٔىٗ حاَ ایٗ تا .٘یؼت ساٞىاس
 .تاؿذ كشفٝ

 

 تٛخٝ تا تایؼتی أا ؿذ خٛاٞذ تیـتش تٛستیٗ تِٛیذی تٛاٖ تاؿذ تیـتش تشج استفاّ ٞشچٝ ؿذ، اؿاسٜ ٘یض لثالً وٝ ٕٞاٌ٘ٛس•
 خیش؟ یا تٛد خٛاٞذ التلادی تشج استفاّ افضایؾ آیا وٝ ٕ٘ٛد تشسػی تشق، لیٕت ٚ ٌٔٙمٝ ػختی تٝ
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 :تَرتیياًتخاب
 
 
 

ُتضسي ٞای تٛستیٗ اص اػتفادٜ دالی: 
ٗوٕتشی ٞضیٙٝ تا سا اِىتشیىی تٛاٖ ٚاحذ ٞش وٛچه ٞای تٛستیٗ تٝ ٘ؼثت تضسي ٞای تٛستی  

 تشخی ٕٞچٙیٗ ٚ اِىتشیىی اتلاالت خادٜ، ػاخت فٛ٘ذا٘ؼیٖٛ، ٞضیٙٝ صیشا .وٙٙذ ٔی تِٛیذ
 .تاؿذ ٔی تٛستیٗ ا٘ذاصٜ اص ٔؼتمُ تٛستیٗ اخضای

ٗتادی ٔضاسّ تشای تضسٌٙش ٞای تٛستی offshore تٝ فٛ٘ذا٘ؼیٖٛ ٞضیٙٝ صیشا ٞؼتٙذ ٔٙاػثتش 
 .تاؿذ ٔی اٖ ػایض اص ٔؼتمُ ٍٟ٘ذاسی ٞضیٙٝ ٕٞچٙیٗ ٚ ؿٛد ٕ٘ی صیاد تٛستیٗ ػایض ٘ؼثت

تا تضسي تٛستیٗ یه اص اػتفادٜ تا ٘یؼت، ٔیؼش تٛستیٗ چٙذیٗ ٘لة أىاٖ وٝ ٔٙاًمی دس 
 .تشد تیـتشی تٟشٜ ٔٛخٛد تاد ا٘شطی اص تٛاٖ ٔی صیاد استفاّ

اِٛیت تضسي ٞای تٛستیٗ اص اػتفادٜ تٝ ؿٙاػی صیثایی ٔالحِات اػت ٕٔىٗ اٚلات ٌاٞی  
 وٕتشی یلشی تٛخٝ ٚ چشخٙذ ٔی وٕتشی دٚسا٘ی ػشٓت تا تضسي ٞای تٛستیٗ وٝ چشا تخـذ،

 .وٙٙذ ٔی خّة
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 ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 :تَرتیياًتخاب
 
 
 

ُوٛچه ٞای تٛستیٗ اص اػتفادٜ دالی: 
ْدٚس ٔٙاًك دس تخلٛف تضسي، تٛستیٗ یه خشٚخی تٛاٖ وٙتشَ تشای ٔحّی ؿثىٝ تٛا٘ایی ٓذ 

 .اػت هٔیف آٖ ؿثىٝ ٌٔٙمٝ دس پاییٗ ٔلشف ٚ وٓ خٕٔیت ّٓت تٝ وٝ افتادٜ
دس وٛچه ٞای تٛستیٗ اص ٔتـىُ تادی ٔضسٓٝ یه خشٚخی تٛاٖ دس وٕتش تغییشات ٚخٛد  

 تضسي تٛستیٗ یه خشٚخی تٛاٖ تا ٔمایؼٝ
ٕٝٙٔىٗ ٞا تٛستیٗ اخضای ٘مُ ٚ حُٕ تشای ٔٙاػة ٞای خادٜ ػاخت ٚ خشثمیُ اص اػتفادٜ ٞضی  

 .ػاصد تش ٌٔٙمی سا وٛچه ٞای تٛستیٗ اص اػتفادٜ ٚ ٘ثاؿذ تلشفٝ ٔمشٖٚ ٔٙاًك تشخی دس اػت
ٜٔختّف ؿشایي دس سا ٞا تٛستیٗ ؿذٖ خشاب اص تاؿی سیؼه وٛچه، تٛستیٗ چٙذیٗ اص اػتفاد 

 .دٞذ ٔی واٞؾ
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ّاٍهسارعتادیتَرتیي  

 ّاٍهسارعتادیهؼرفیفٌاٍری،اجساء،هشخصاتٍاًَاعتَرتیي

ّایتادیهحیطیًیرٍگاُهسائلاقتصادیٍزیست

چشناًذازاًرشیتاددرآیٌذُصٌؼتترق

ػٙدی ٚ ا٘تخاب تٛستیٗ تا ٔـخلات ٔٙاػة پتا٘ؼیُ

 ٞای ٔٛسد٘یاص ٔالحِات فٙی ٚ صیشػاخت
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 ٞای ٔٛسد٘یاص صیشػاختفٙی ٚ ٔالحِات 

 :ًیازهَردزیرساخت
 
 
 

ػوراًیکارّای 

الکتریکیهالحظات

پایشًٍظارتسیستن 
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 ٞای ٔٛسد٘یاص ٔالحِات فٙی ٚ صیشػاخت

 :ًیازهَردزیرساخت
 
 
 

ٕٓشا٘ی واسٞای: 
 وـی صٜ ٚ خادٜ ػاخت–
 تادی تٛستیٗ ٞای فٛ٘ذا٘ؼیٖٛ–
 (ٞا دوُ ػاخت ٔٛالْ تشخی دس ٚ) ٞٛاؿٙاػی دوُ ٞای فٛ٘ذا٘ؼیٖٛ–
  ٚ تٕٔیشات ٚ یذوی تدٟیضات ٚ اػىادا، ٔشوضی تدٟیضات ٞا، تشق تاتّٛ تشای ٞای ػاختٕاٖ–

 ٍٟ٘ذاسی
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 ٞای ٔٛسد٘یاص ٔالحِات فٙی ٚ صیشػاخت

 :ًیازهَردزیرساخت
 
 
 

اِىتشیىی ٔالحِات: 
 اتلاَ ٘مٌٝ دس تدٟیضات–
 تادی ٞای تٛستیٗ تٝ ؿٔآی فیذس تـىیُ خٟت ٞٛایی یا صٔیٙی خٌٛى–
 فیذس تٝ اتلاَ وشدٖ لٌْ ٚ حفاُت خٟت تشق تاتّٛ–
 (ؿٛد ٔی اسائٝ تٛستیٗ خٛد تا أشٚصٜ) تٛستیٗ ٞش تشای ٔدضا تشق تاتّٛ ٚ تشا٘ؼفٛسٔاتٛس–
 ِضْٚ كٛست دس ساوتیٛ تٛاٖ خثشاٖ تدٟیضات–
 صٔیٗ ػیؼتٓ ٚ اِىتشٚدٞا–
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 ٞای ٔٛسد٘یاص ٔالحِات فٙی ٚ صیشػاخت

 :ًیازهَردزیرساخت
 
 

اِىتشیىی ٔالحِات: 
تا تضسٌتش ٞای تٛستیٗ تشخی ِٚتاط ٚ ٞؼتٙذ (ِٚت 1000 صیش) پاییٗ ِٚتاط ٕٔٔٛالً تادی ٞای تٛستیٗ ط٘شاتٛس 

 .سػذ ٔی ٞٓ ویّٛٚات3
َتٛػي ط٘شاتٛس ٞش ِٚتاط تایؼتی ٚ ٘ذاسد تٛخیٝ التلادی ِ٘ش اص پاییٗ ِٚتاط دس یىذیٍش تٝ ٞا تٛستیٗ ٔؼتمیٓ اتلا 

 .تیاد تاال ٔتٛػي ِٚتاط ػٌح تا تشا٘ؼفٛسٔاتٛس
ٝٔی ؿٛ٘ذ تشداسی تٟشٜ (ویِّٛٚت 35 تا 10 حذٚد) ٔتٛػي ِٚتاط تا ؿثىٝ دس تادی ٞای تٛستیٗ ّٓت ٕٞیٗ ت. 
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 ٞای ٔٛسد٘یاص ٔالحِات فٙی ٚ صیشػاخت

 :ًیازهَردزیرساخت
 
 

اِىتشیىی ٔالحِات: 
ِٝٚتاط ٔحّی ؿثىٝ تٝ ٔؼتمیٕاً یا وٝ دٞذ ٔی ا٘تماَ ٔشوضی ٘مٌٝ یه تٝ سا خشٚخی ٞای تٛاٖ ٔتٛػي ِٚتاط ؿثى 

 تٝ ٚ ٔی سػذ (ویِّٛٚت 150-100) تاالتش ِٚتاط ػٌح تٝ پؼت تشا٘ؼفٛسٔاتٛس ًشیك اص یا ٍشدد  ٔی ٔتلُ پاییٗ
 .ٔی ؿٛد ٚكُ اكّی ؿثىٝ

ٝایٗ دس ای حّمٝ ػاختاس لذست، ٞای ؿثىٝ ػایش خالف تش صیشا اػت ؿٔآی فیذسٞای داسای ٔتٛػي ِٚتاط ؿثى 
  تٕأی لٌْ ٔٛخة تٛستیٗ یه تشا٘ؼفٛسٔاتٛس یا واتُ دس خٌا سخذاد تٙاتشایٗ .٘یؼت پزیش تٛخیٝ تادی ٔضاسّ

 .ٌشدد ٔی فیذس ٞای تٛستیٗ
ایٗ دس ٞاسٔٛ٘یه خشیاٖ ٚ فّیىش ِٚتاط، افت اثشات .داسد ٚخٛد ٘یض ٔـتشویٗ ؿذٖ ٚكُ أىاٖ اتلاَ ٘مٌٝ دس 

 .ٔی یاتذ إٞیت ٘ماى
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 ٞای ٔٛسد٘یاص ٔالحِات فٙی ٚ صیشػاخت

 :ًیازهَردزیرساخت
 
 
 

ٓ(اػىادا) پایؾ ٚ ِ٘است ػیؼت: 
 ٔشوضی وأپیٛتش–
 ٞٛاؿٙاػی دوُ ٚ ٞا تٛستیٗ تٝ ػیٍٙاَ ٞای واتُ–
 ٞٛاؿٙاػی ٞای ؿاخق دیٍش ٚ تاد ػشٓت ٌیشی ا٘ذاصٜ تدٟیضات–
 اتلاَ ٘مٌٝ ٔداٚست دس اِىتشیىی ٌیشی ا٘ذاصٜ تدٟیضات–

72 



 دوتش ٔٔیٗ ٔٔیٙی الٌآی


