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چكيده:
ثب تَجِ ثِ آًىِ اًشطي اص هَاسد ضرشٍسي ثرشاي تَػرؿ التلربدي -اجتوربؾ ٍ استمربي
ويفيت صًذگ ثـش ه ثبؿذ ،هتخلليي ٍ ثشًبهِسيضاى اًشطي دس دًيب اتفبق ًػرش داسًرذ ورِ
اًشطي ّبي تجذيذپزيش ثبيذ ًمـ ثْتش اص آًچِ وِ اهشٍصُ دس دًيب ثشاي تربهيي اًرشطي هرَسد
ًيبص جَاهؽ ثـشي داسًذ ،ايفب ًوبيٌذ .ثِ ّويي هٌػَس ثبيذ ثرِ دًجرب جبيگربّ ثرشاي اًرشطي
تجذيذ پزيش ٍ پبن دس طَ دِّ ّبي آت ثَد .اًشطي ثشق ثبدي ثذليل ؿشايط التلبدي ثْتش
ٍ ّوچٌيي ؾذم آاليٌذگ هحيط صيؼت ٍ ًبهحذٍد ثَدى هٌبثؽ ثبدي اهشٍصُ ثيـرتش اص هٌربثؽ
ديگش هَسد تَجِ ٍالؽ ؿذُ اػت .ايي همبلِ ثِ ثيبى سٍؿ وربسثشدي ثرشاي پتبًؼريل ػرٌج
هٌبثؽ ثبدي ثب لبثليت تَليذ ثشق ،ثب اػتفبدُ اص ػيؼتن اطالؾبت جغشافيبي ٍ ثب دس ًػش گرشفتي
هؿيبسّبي اًتخبة هضاسؼ ثربدي هر پرشداصد .دس سٍؽ هحبػرجِ پتبًؼريل ثربد دس ايري همبلرِ
هؿيبسّبي هَسد ًػش ثب اّويت يىؼبى هَسد ثشسػ لرشاس گشفترِ اًرذ ٍ ايري هؿيبسّرب ؿربهل
هؿيبسّبي فٌ  ،صيؼت هحيط  ،التلبدي ٍ جغشافيبي ه ثبؿٌذً .تبيج حبكل اص ايي پرشٍطُ،
پتبًؼيل ػٌج هٌبطك هؼبؾذ جْت تَليذ ثشق اص اًشطي ثبدي ثشاي تَسثيي ّربي ثرضسي ثرب
تَجِ ثِ اػتبًذاسدّبي ثيي الولل  ،ثيبى اػتبًذاسدّب ٍ هؿيبسّبي هَسد ثشسػ ثرشاي پتبًؼريل
ػٌج هٌبثؽ ثبد ٍ ٍ دس ًْبيت پيبدُ ػبصي هَاسد روش ؿذُ دس ثشق هٌطمِ اي ثبختش ثرب ّرذ
پتبًؼيل ػٌج هٌبثؽ ثبد هٌطمِ ه ثبؿذ .ايي هطبلؿبت ًـبى دادُ اػت وِ ثب فشم اػرتفبدُ
اص تَسثيي  Gamesa G58ه تَاى حذاوثش 1897هگبٍات ثشق ثربدي دس هٌطمرِي هرَسد
هطبلؿِ تَليذ وشد ،وِ ايي همذاس تبهيي وٌٌذُ ي  %26ثشق هٌطمِ دس افك  1404ه ثبؿذ.

 )1اػتبديبس گشٍُ هٌْذػ اًشطي ،داًـىذُ هحيط صيؼت ٍ اًشطي ،داًـگبُ آصاد اػاله ٍ ،احذ ؾلَم ٍ تحميمبت تْشاى
 )2وبسؿٌبع اسؿذ هٌْذػ ػيؼتن ّبي اًشطي
 )3وبسؿٌبع هٌْذػ ثشق – لذست
* ًَيؼٌذُ هؼئَ

دٍرُ  41ضوارُ  4تْار ً / 4931طزيِ اًزصي ايزاى

2
مقدمه

ثررب پيـررشفت ؾلررَم ٍ تىٌَلَطيْرربي هشثررَ ثررِ اػررتفبدُ اص هٌرربثؽ اًررشطي ّرربي تجذيررذ پررزيش دس جْرربىً ،يرربص ثررِ تحميررك ٍ
ثشسػرر ّرربي فررشاٍاى دس ايرري صهيٌررِ ٍ افررضايؾ ػررم هٌرربثؽ اًررشطي تجذيذؿررًَذُ دس ػررجذ اًررشطي وـررَس ٍجررَد داسد .ايرري
ثشسػ ّب ثب تَجِ ثِ داليل هختل لضٍم اػرتفبدُ اص ايري هٌربثؽ ٍ ثرب تَجرِ ثرِ ثحثْربي التلربدي ؿربهل ليورت ثرشق تَليرذي اص
هٌرربثؽ ٍ ػررَختْبي هختل ر كررَست ه ر گيررشد .حررل هـررىالت صيؼررت هحيط ر ٍ هحررذٍديت هٌرربثؽ اًررشطي ّرربي فؼرريل ٍ
ضشٍست تٌَؼ دس ػرجذ اًرشطي هَجرت گشديرذُ اػرت ،فؿبليرت ّربي گؼرتشدُ اي دس ػرط جْربى ثرَيظُ دس وـرَسّبي كرٌؿت دس
جْرت وربسثشد اًرشطي ّربي تجذيذپرزيش كرَست گيرشد .حرذالل دس  73وـرَس جْربى اّرذا ساّجرشدي ثرشاي تَػرؿِ اًرشطي ّربي
تجذيذپررزيش تررذٍيي ٍ ػيبػررت گررزاسي ّرربي الصم اًجرربم ؿررذُ اػررت  .]3اًررشطي ثرربد ثررِ ؾٌررَاى يىرر اص اًررَاؼ اًررشطي ّرربي
تجذيذپزيش اص ديشثربص رّري ثـرش سا ثرِ خرَد هؿطرَ ًورَدُ ٍ ثـرش ّورَاسُ ثرِ فىرش اػرتفبدُ اص ايري اًرشطي ثرَدُ اػرتً .يشٍگربُ
ّبي ثبدي ثب تَجِ ثِ ّضيٌرِ پربييي تَليرذ ثرشق ٍ ّوچٌريي ػربصگبسي ثرب هحريط صيؼرت اص جولرِ هٌربثؽ اًرشطي پشطشفرذاس ثرَدُ ٍ
دس چٌذ ػب گزؿتِ سؿذ ثؼيبس خَث داؿتِ اػت.
كٌؿت اًشطي ثبد هٌبفؽ التلبدي ٍ اجتوبؾ هختلف سا ثِ ّوشاُ داسد وِ اص جولِ هْن تشيي آًْب ؾجبستٌذ اص:


ليوت توبم ؿذُ پبييي



ّضيٌِ ّبي اجتوبؾ پبييي



ّضيٌِ ّبي صيؼت هحيط ًبچيض



وبّؾ اتىبء ثِ هٌبثؽ اًشطي فؼيل (پذافٌذ غيش ؾبهل)



تمَيت ػبختبس اجتوبؾ ٍ التلبدي هٌبطك سٍػتبي ٍ ....؛

ثب تَجِ ثِ اّويت اػتفبدُ اص ايي هٌجرؽ پبيربى ًبپرزيش ٍ هضايربي اػرتفبدُ اص آى ثبيرذ يره ثشًبهرِ سيرضي دليرك ثرشاي ؿرٌبخت
پتبػرريل ّرربي هَجررَد دس وـررَس جْررت گؼ ر تشؽ اػررتفبدُ اص ايرري هٌجررؽ اًررشطي كررَست گيررشد .ثررِ ّورريي هٌػررَس هررب دس ثررشق
هٌطمِ اي ثبختش ثب تَجِ ثرِ سؿرذ هلرش ثرشق ٍ ًيبصّربي هٌطمرِ دس ػرب ّربي آيٌرذُ ثرش آى ؿرذين ترب ثرب اػرتفبدُ اص ػربهبًِي
اطالؾرربت جغشافيرربي  -ثؿٌررَاى يرره اثررضاس ورربسثشدي ؿررجيِ ػرربصي هحررذٍيتْبي التلرربدي ،فيضيىرر  ،صيؼررت هحيطرر ٍ
جغشافيبي  -ثِ پتبًؼيل اًشطي ثبد دس ايي هٌطمرِ ثرِ هٌػرَس سفرؽ ًيبصّربي تَليرذ ثرشق دػرت يربثين .دس ايري همبلرِ ّرذ دػرتيبث
ثِ فبوتَسّبي الصم جْت اًتخربة هحرل ّربي هٌبػرت هرضاسؼ ثربدي دس ثرشق هٌطمرِ اي ثربختش ثرِ هٌػرَس اساهرِ ي هؿيبسّربي ثرش
پبيررِ ػيؼررتن اطالؾرربت جغشاف يرربي  ،اًتخرربة هىرربً هررضاسؼ ثرربدي ،اػررتفبدُ اص ايرري هؿيبسّررب دس ثررشق هٌطمررِ اي ثرربختش ٍ اسصيرربث
تبثيش آًْب ه ثبؿذ.
اًزصي تاد در ايزاى
ايشاى ثِ دليل هَلؿيرت خربف جغشافيربي ٍ لرشاس گرشفتي دس يره هٌطمر ورن فـربس ٍ هجربٍست ثرب هٌربطك پشفـربس ؿروب ٍ
ؿوب غشة ثِ طَس ول دس صهؼتبى ٍ تبثؼتبى دس هؼيش ثبدّبي ؾوذُي صيش لشاس داسد:
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 -1ثبدّبي وِ دس صهؼتبى اص اليبًَع اطلغ ٍ دسيبي هذيتشاًِ ٍ ًيض آػيبي هشوضي ه ٍصد.
 -2ثبدّبي وِ دس تبثؼتبى اص طش اليبًَع ٌّذ ٍ ّوچٌيي ؿوب غشة ثِ ػوت ايشاى ه ٍصد.
دسػب  1381ػبصهبى اًشطي ّبي ًَ ايشاى الرذام ثرِ اجرشاي پرشٍطُ هلر پتبًؼريل ػرٌج ٍ تْيرِ اطلرغ سًگر ثربد وـرَس ورشد،
وِ ايي پشٍطُ دس ػب  1388خبتورِ يبفرت .دس ايري اطلرغ 26 ،هٌطمرِ اص وـرَس ؿربهل  45ػربيت هرَسد هطبلؿرِ لرشاس گشفترِ اًرذ،
وررِ ثررش اػرربع اطلررغ هررزوَس پتبًؼرريل وررل اػررتفبدُ اص اًررشطي ثرربد دس  20ػرربيت هررزوَس هؿرربد  6500MWه ر ثبؿررذ ٍ ]18
هيرضاى ثرشق لبثرل اػتحلررب اص اًرشطي ثرشق ثرربدي دس ورل وـرَس دس حرذٍد  20000هگرربٍات ثرشآٍسد ؿرذُ اػررت .ترب پبيربى ػررب
 1388تررَسثيي ّرربي ًلررت ؿررذُ دس ػرربيت ّرربي (پؼررىَالىّ ،شصٍيررل ٍ ػرريبّشَؽ) هٌجيررل ثيٌرربلَد ،لَترره صاثررل ٍ ؾررَى ثرري
ؾل تجشيض ثشاثش  92هگبٍات ثَدُ اػت وِ ايي همبديش ثِ تفىيه دس جذاٍ ( )1ثيبى ؿذُ اًذ .]2
جذٍل :4ظزفيت هشارع تادي ًصة ضذُ در ًيزٍگاُ ّاي تادي ايزاى
هحل ًصة

رديف

ظزفيت تَرتيي تادي
(كيلٍَات)

تؼذاد

هجوَع ظزفيت ًصة
ضذُ (هگاٍات)

تاريخ ًصة

1

550 & 300

28

12

1382

2

300

10

3

1384

3

550

10

5/5

1385

4

660

22

14/52

1385

5

660

17

11/22

1386

6

660

15

9/9

1387

7

660

9

5/94

1388

1

660

20

13/2

1385

2

660

23

15/18

1386

صاثل

1

660

1

0/66

1388

تجشيض

1

660

1

0/66

1388

هٌجيل

ثيٌبلَد

هجوَؼ غشفيت ًلت ؿذُ (هگبٍات)

91/78

اص ديگررش الررذاهبت هْررن كررَست گش فتررِ دس صهيٌررِ ي اًررشطي ثرربد ،ػرربخت تررَسثيي ّرربي ثرربدي دس داخررل وـررَس ٍ ػررؿ دس
ثَه ػبصي ايي كٌؿت ثَدُ اػرت .اٍلريي وبسخبًرِ ػربخت ترَسثيي ّربي ثربدي دس وـرَس دس ػرب  1379ثرِ ثْرشُثرشداسي سػريذُ
اػت .دس اثتذا ايي وبسخبًرِ لربدس ثرِ ػربخت  70دسكرذ اص لطؿربت ترَسثييّربي ثربدي ثرَد .اهرب دس ساػرتبي ػيبػرت ثرَه ػربصي
كٌؿت تَسثيي ثبد ٍ سفؽ ٍاثؼتگ خربسج ثرِ ٍيرظُ دس همبثلرِ ثرب تحرشين ّربي ػيبػر ٍ التلربدي ،لطؿربت هتؿرذد هرَسد اػرتفبدُ
ال اص ؿرشوت ّربي خربسج تْيرِ هر ؿرذ ،پرغ اص  2ػرب ترالؽ خؼرتگ ًبپرزيش ثرب هَفميرت دس ؿرْشيَس
دس هًَتبط ًبػل ورِ لرج ا
هبُ  1389دس داخل وـَس تَليذ گشديذ .]2
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هٌطمِ ي هَرد هطالؼِ

ثررشق هٌطمررِ اي ثرربختش هتـررىل اص ػررِ اػررتبى هشوررضي ،لشػررتبى ٍ ّوررذاى ثررِ هشوضيررت اسان ثررب ٍػررؿت  76522ويلررَهتش
هشثؽ ؿبهل  25ؿْشػتبى 65 ،ؿرْش 212 ،دّؼرتبى ٍ جوؿيتر ثربلر ثرش ً 4500000فرش هر ثبؿرذ .ايري ؿرشوت اص ؿروب ثرِ ثرشق
هٌطمررِاي صًجرربى ،اص غررشة ثررِ ثررشق هٌطمررِاي غررشة ،اص جٌررَة ثررِ ػرربصهبى آة ٍ ثررشق خَصػررتبى ،اص جٌررَة ؿررشل ثررِ ثررشق
هٌطمِ اي اكفْبى ٍ اص ؿشق ٍ ؿروب ؿرشل ثرِ ثرشق هٌطمرِ اي تْرشاى هحرذٍد هر ؿرَد .ؿرىل  1هحرذٍدُ ي ثرشق هٌطمرِ اي
ثرربختش سا ًـرربى هرر دّررذ .هيررضاى ثررشق ّوضهرربى هلررشف دس ػررب  1388دس ايرري هٌطمررِ 2582هگرربٍات ثررَدُ اػررت ٍ ]1
پيؾ ثيٌ هر ؿرَد ايري همرذاس ترب ػرب  1404ثرِ حرذٍد  7308هگربٍات افرضايؾ يبثرذ .ايري هٌطمرِ ؿربهل دٍ ًيشٍگربُ حشاستر
ػيىل ثخربس ؿربصًذ اسان ثرِ غشفيرت ًربه  1300هگربٍات ٍ هفرت ّورذاى ثرِ غشفيرت ًربه  1000هگربٍات ٍ ًيشٍگربُ حشاستر
ػرريىل گرربصي دٍسٍد ثررِ غشفيررت ًرربه  60هگرربٍات هر ثبؿررذ .هيررضاى اًررشطي تَليررذي ػررب ً 1388يشٍگرربُ ؿرربصًذ ثشاثررش 8263
هيليررَى ويلررٍَات ػرربؾتً ،يشٍگرربُ هفررت ّوررذاى ثشاثررش  4850هيليررَى ويلررٍَات ػرربؾت ٍ ًيشٍگرربُ دٍسٍد ثشاثررش  67هيليررَى
ويلررٍَات ػرربؾت ثررَدُ اػررت .همررذاس اًررشطي ٍسٍدي ثررِ ؿررجىِي ثررشق هٌطمررِ اي ثرربختش دس ػررب  1388اص ؿررشوتْبي ثررشق
هٌطمِ اي تْرشاى ،غرشة ،اكرفْبى ،صًجربى ٍ خَصػرتبى ثشاثرش  9720هيليرَى ويلرٍَات ػربؾت ٍ هيرضاى اًرشطي خشٍجر اص ؿرجىِ
ثرشق هٌطمررِ اي ثربختش ثررِ ؿرشوت ّرربي ثرشق هٌطمررِ اي ّوجرَاس  8571هيليررَى ويلرٍَات ػرربؾت ثرشآٍسد ؿررذُ اػرت .حررب ثررب
تَجرِ ثرِ همررذاس اًرشطي هلررشف  14329هيليرَى ويلررٍَات ػربؾت ؿرجىِ ثررشق هٌطمرِ اي ثرربختش دس ايري ػررب ٍ هيرضاى اًررشطي
الىتشيى تَليذي  13180هيليرَى ويلرٍَات ػربؾت

ايري هٌطمرِ ،وؼرشي تَليرذ  1149هيليرَى ويلرٍَات ػربؾت دس ايري هٌطمرِ

هـَْد ه ثبؿذ ،وِ ايي هيضاى اص ؿشوت ّربي ثرشق هٌطمرِ اي ّوؼربيِ تربهيي گشديرذُ اػرت .حرب ثرب تَجرِ ثرِ ًيربص هٌطمرِ ٍ
پتبًؼيل ّبي اًشطي ثربدي دس ايري ػرِ اػرتبى ،ثرب ثشًبهرِ سيرضي هٌبػرت هر ترَاى ايري هيرضاى وؼرشي سا اص اًرشطي ثرشق ثربدي
تبهيي ًوَد .دس ؿىل  2حرذاوثش ثربس هلرشف ثرِ تفىيره ًرَؼ هلرش دس ثريي ػربلْبي 1375ترب  1388دس ثرشق هٌطمرِ اي ثربختش
ًـبى دادُ ؿذُ اػت .]3

ضکل  : 4تزق هٌطمِ اي تاختز
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ضکل :2حذاكثز تار هصزفي(هگاٍات) تزق هٌطمِ اي تاختز اس سال57تا88

رٍش اًجام تحميك
ثررشاي تلرروين گيررشي دسثرربسُي هٌرربثؽ طجيؿ ر  ،ػيؼررتن اطالؾرربت جغشافيرربي ( )GISه ر تَاًررذ يرره اثررضاس لذستوٌررذ ثررشاي
اسصيربث هىرربً گضيٌرِ ّرربي اًتخربث ثبؿر ذ .ثرِ طررَس ػرٌت  ،سٍي ّررن لرشاس دادى اليررِ ّرب ٍ تؿيرريي حرشين ّررب ،ثرشاي هطبلؿرربت
هىربى يرربث هرَسد اػررتفبدُ لررشاس هر گشفتررِ اػررت .اهرب ٌّگرربه ورِ هتغيررش ّرربي اػبػر صيربدي ٍجررَد داؿرتِ ثبؿررذ سٍي ّررن
لشاس دادى اليِ ّب هـرىل هر ؿرَد  .]12ؾولىرشد تحليرل وٌرًَ ٍ تحليرل ف ربي هترذاٍ ٍ تىٌيره ّربي هذلؼربصي ،هجتٌر
ثررش هٌطررك ثررَليي ه ر ثبؿررذ وررِ ثررِ كررَست ضرروٌ فررشم ه ر وٌررذ وررِ ؾررَاسم هَجررَد دس پبيگرربُ دادُ ّرربي ف رربي ٍ
ٍيظگ ّبي آًْب ه تَاًٌرذ ثرِ كرَست جذاگبًرِ تؿشير گشدًرذ .دس ايري سٍؽ ،تلروين گيرشي اص يره اسصيربث ؿبيؼرتگ ًتيجرِ
ه ؿَد وِ ايي اسصيبث  ،دسجرِ اي اػرت ورِ ًـربى هر دّرذ يره هىربى ثرِ هجوَؾرِ اي هٌبػرت يرب ًبهٌبػرت تؿلرك داسد ٍ ثرب
تَجِ ثِ آى ّش هىبى دس ّش هؿيربس هر تَاًرذ همرذاسي ثشاثرش كرفش يرب يره سا ثرِ خرَد اختلربف دّرذ ٍ فرشم ثرش آى اػرت ورِ
هؿيبسّرب داساي اّويرت يىؼربً ثبؿرٌذ .دس حبلررت ولر  ،هجوَؾرِي ًبهٌبػرت ثؿٌرَاى هىوررل هجوَؾرِي هٌبػرت دس ًػرش گشفتررِ
هر ؿرَد .فلرل هـررتشن ثرَليي ورِ دس ٍالررؽ ؾوليربت سٍي ًمـرِ ّرربي هحرذٍديت ثرَليي اػررت ،يره  Andهٌطمر سا اًجرربم
ه دّذ وِ دس ًْبيت تٌْب هىربى ّربي سا ورِ دس توربه ًمـرِ ّرب ثرب ؾٌرَاى هٌبػرت (همرذاس يره) هـرخق ؿرذُ اًرذ اًتخربة
ه وٌذ .دس ٍالؽ هٌبػت ثَدى پيىؼل kام ًمـِي ًْبي ثلَست ساثطِي صيش تؿييي ه ؿَد :]13
()1

S k  w i x ik

دس ايرري ساثطررِ  x ikاسصؽ هؿيرربس  iدس kاهرريي پيىؼررل ٍ ٍ w iصى هؿيرربس دس آى پيىؼررل اػررت وررِ ثررب كررفش يررب يرره ثيرربى ه ر
ؿرَد .ثٌربثشايي اگرش هؿيربس  iثرشاي پيىؼرل kام ثلرَست ًبهٌبػرت تؿشير ؿرَد w i ،ثشاثرش كرفش هر ؿرَد ٍ پيىؼرل  kحرز
خَاّذ ؿذ.
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هؼيارّاي هکاى ياتي

هؿيبس ّبي هىربى يربث هؿورَال دس لبلرت گرشٍُ ّربي هختلفر هبًٌرذ صيؼرت هحيطر  ،جغشافيربي  ،ثرَم ؿرٌبخت  ،جوؿيتر ،
وبسثشي صهييّ ،يذسٍلَطيى  ،التلربدي ،اهٌيتر  ،فٌر ٍ  ...هرَسد هطبلؿرِ لرشاس هر گيشًرذ .اهرب ثرذليل ّرن پَؿربً ثؿ ر اص ايري
گررشٍُ ّررب ٍ جبهؿيررت ثشخ ر ًؼررجت ثررِ ػرربيشيي ،هررب جْررت تشػررين ٍ ثشسػ ر هؿيبسّررب دس ايرري هطبلؿررِ ،آًْررب سا دس  4گررشٍُ صيررش
دػتِ ثٌذي ه وٌين:


فٌ



صيؼت هحيط



جغشافيبي



التلبدي

هؼيارّاي فٌي
هؿيرربس فٌ ر هررَسد ثشسػ ر هررب دس پتبًؼرريل ػررٌج اًررشطي ثرربدي ،ؾجرربست اص اًتخرربة ًررَؼ تررَسثيي ،ػررشؾت ثرربد هطرربثك ثررب
هـخلبت تَسثيي ٍ اػتبًذاسد  ٍ IEC-61400-1حذالل فبكلِ اص خطَ اًتمب تَاى الىتشيى هٌطمِ ه ثبؿذ.

الف) ًَع تَرتيي
ايي هؿيبس هؼرتميوب دس اًرذاصُي هضسؾرِي ثربدي ٍ ترَاى تَليرذي هرب تگثيشگرزاس خَاّرذ ثرَد .اًرذاصُي ترَسثيي دس استفربؼ ثرش
(وِ ثبيذ هتٌبػت ثب استفبؼ ثبدي ورِ هرَسد ثشسػر لرشاس هر گيرشد ثبؿرذ) ترگثيش داسدّ .وچٌريي لطرش پرشُ ّربي ترَسثيي ثرش استفربؼ
ثررش  ،هطرربثك ثررب ساثطررِي ( ]15 )2ثررش تررَاى تَليررذي تررَسثيي ّررب ،چيررذهبى ٍ ف رربي اؿررغبل تَػررط تررَسثيي ٍ دس ًتيجررِ تؿررذاد
تَسثيي ّبي هضسؾِ ثبدي هب هرثثش خَاٌّرذ ثرَد .اػرتفبدُ اص ترَسثيي ّربي هتلرل ثرِ ؿرجىِ ٍ جرذا اص ؿرجىِ ًيرض دس سًٍرذ اًتخربة
تبثيشگزاسًذ ،دس ايي همبلِ هجٌرب ،اػرتفبدُ اص ترَسثيي ّربي هتلرل ثرِ ؿرجىِ هر ثبؿرذ .هيربًگيي ػرشؾت ثربد هَجرَد دس هٌطمرِ ي
هررَسد هطبلؿررِ ثبيررذ هطرربثك ثررب وررالع ثٌررذي ّرربي تررَسثيي ّرربي ثرربدي ٍ هطرربثك ثررب اػررتبًذاسد ثرريي الولل ر IEC61400-1
ثبؿذ .ايي اػتبًذاسد چْبس والع هختل ثرشاي ترَسثيي ّربي ثربدي جْرت اًطجربق ثرب ؿرشايط ثربدي هحرل ّربي گًَربگَى تؿشير
ًوَدُ اػت .همبديش ػشؾت ثبد ثشاي ّشيه اص ايي والع ّب دس جذٍ ( )2آٍسدُ ؿذُ اػت .]11
جذٍل  : 4طثمِ تٌذي كالس ّاي تَرتيي تادي
IV
6

III
7/5

II
8/5

I
10

IEC Wind Turbine Class
)Average wind speed at hub-height (m/s

%18

Characteristic turbulence Class A

%16

Characteristic turbulence Class B

ثب تَجرِ ثرِ ساثطرِ ي ؿروبسُ ي ( ٍ )2اػرتبًذاسد رورش ؿرذُ ثبيرذ ترَسثيٌ هرَسد اػرتفبدُ لرشاس گيرشد ورِ دس ػرشؾتْبي پربييي ثربد
ؾولىشد ثْتشي داؿتِ ثبؿذ.
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1
3
 Av C p
2

()2

P 

دس ساثطررِ ي فررَق  Pتررَاى خشٍج ر تررَسثيي A ،ػررط جرربسٍة  ،داًؼرريتِ ّررَا ثشاثررش V ،1/23 kg/m3ػررشؾت ثرربد ٍ Cp
ضشيت تَاى ه ثبؿٌذ.
ثررِ ّورريي هٌػررَس دس ايرري هطبلؿررِ ،اص تررَسثيي هررذ  Gamesa G58-850 kWهتلررل ثررِ ؿررجىِ ثررب وررالع ثرربد ٍ IIIa
ػبخت وـَس اػشبًيب ثب هـخلبت صيش اػتفبدُ گشديذُ اػت.
جذٍل  :2هطخصات فٌي تَرتيي ]8[ Gamesa G58-850 kW
لطش سٍتَس

 58هتش

ػط جبسٍة

 2642هتش هشثؽ

استفبؼ ثش

 55هتش

تَاى ًبه

 850ويلٍَات

ٍلتبط خشٍج

ٍ 690لت

حذالل ػشؾت ثب ثشاي تَليذ ثشق

 3هتش ثش ثبًيِ

حذاوثش ػشؾت ثبد ثشاي تَليذ ثشق

 23هتش ثش ثبًيِ

ب) سزػت تاد
ايي هؿيبس ،هْوتشيي هؿيبس دس ًلرت ًيشٍگربُ ّربي ثربدي ثرِ ؿروبس هر سٍد ّ .شچرِ ػرشؾت ثربد ثيـرتش ثبؿرذ ،ترَاى تَليرذي
تَػط ترَسثيي ّربي ثربدي ًيرض افرضايؾ خَاّرذ يبفرت .الجترِ دس ايري ثريي هحرذٍديت ّربي ًيرض ٍجرَد داسد ورِ ؿربهل حرذالل ٍ
حررذاوثش ػررشؾت ثرربد جْررت تجررذيل اًررشطي ثرربد ثررِ اًررشطي الىتشيىر هر ثبؿررذ ،وررِ هؿوررَالا تَػررط ؿررشوت ػرربصًذُ ي تررَسثيي
هـررخق هرر ؿررَد .ايرري هيررضاى دس تررَسثيي ّرربي هختلرر هتفرربٍت اػررت .هؿوررَالا حررذالل ػررشؾت ثرربد جْررت ساُ اًررذاصي
تَسثيي ّبي ثضسي ثيي  3ترب  4هترش ثرش ثبًيرِ ثؼرتِ ثرِ ًرَؼ ٍ طشاحر ترَسثيي اػرت  ]6اص ديگرش ًىربت ورِ دس اًتخربة حرذالل
ػشؾت ثبد ثبيذ هذ ًػرش لرشاس گيرشد ،حرذالل ػرشؾت اػرت ورِ دس ورالع ثٌرذي ّربي ترَسثيي ّربي ثربدي هطربثك ثرب اػرتبًذاسد
ثريي الوللر  IEC61400-1ثررشاي ترَسثيي ّرربي ثربدي دس ًػررش گشفترِ ؿرذُ اػررت .ايري ػررشؾت هشثرَ ثررِ ورالع  IVثررَدُ ٍ
ثشاثش  6هتش ثش ثبًيِ ه ثبؿذ  .] 11ثٌربثشايي ثرب تَجرِ هطبلرت رورش ؿرذُ ،هيرضاى اًرشطي تَليرذي دس ايري ػرشؾت ثربدّ ،ضيٌرِ ّربي
تَليذ اي ي اًرشطي ٍ ًرشب ثرشق تَليرذي اص اًرشطي ّربي تجذيذپرزيش ،دس ايري پرشٍطُ هيرضاى حرذالل ػرشؾت ثربد  6هترش ثرش ثبًيرِ دس
ًػش گشفتِ ه ؿَد .ثشاي تؿييي ايي هؿيبس ثِ ًمـِ ي سلَه اطلغ ثبد هٌطمِ ًيبصهٌذ ه ثبؿين.
ج) ًمطِ ي اطلس سزػت تاد
اًتخربة هٌربطك ثرب ػرشؾت ثربد هٌبػررت ًيبصهٌرذ داؿر تي اطالؾربت ثربد هٌطمرِ ي هررَسد هطبلؿرِ اػرت ،ثرِ ّوريي جْررت اص
ًمـِ ي اطلرغ هيربًگيي ػربالًِ ػرشؾت ثربد دس استفربؼ  60هترش وـرَس اػرتفبدُ ؿرذُ اػرت .اطالؾربت اطلرغ ثربد ثرشاي تؿيريي
ؿشايط ثربد دس ثلٌرذ هرذت هرَسد اػرتفبدُ لرشاس هر گيرشد .اطلرغ ثربد ؿربهل اطالؾربت اص لجيرل ؾرَاسم صهريي دس ّرش هٌطمرِ ٍ
اطالؾبت ػبالًِ ي ػشؾت ثبد ايؼرتگبُ ّربي ثربد ػرٌج هر ثبؿرذ .فشايٌرذ طشاحر اطلرغ ثربد اص اًتخربة هحرل هرَسد هطبلؿرِ
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ؿشٍؼ ه ؿرَد ٍ ػرشغ ثرب اػرتفبدُ اص هؿربدالت لربًَى ترَاى ( ٍ )3اًحشافربت ػروت ثربد ( ،)5هحبػرجِي تربثيشات ًربّوَاسيّرب،
ػبختبس ثبد هخبل ٍ تغييشات استفبؼ دس آى لحبظ ه گشدد .]15ٍ9

Uz = Uref (z/z ref )

()3

وررِ دس ايرري ساثطررِ  U zػررشؾت ثرربد دس استفرربؼ  U ref ، zػررشؾت ثرربد دس استفرربؼ پبيررِ ي  α ٍ z refضررشيت تغييررش ػرروت ثرربد
ه ثبؿذ .يه سٍؽ هحبػجِي  αثِ ؿىل تبثؿ اص ػشؾت ثبد ٍ استفبؼ ثِ ؿىل صيش ه ثبؿذ .]7
) 0.37  0.088  Ln (U z
)1  0.088  Ln ( Z /10

()4



اًحشافبت ػوت ثبد ثب اػتفبدُ اص هؿبدلِي  5هحبػجِ ه گشدد.
()5

])) Uz = Uref  [(LnZ/Z0 /Ln(Zref /Z0

دس ايرري هؿبدلررِ  U zػررشؾت ثرربد دس استفرربؼ  Zاص ػررط صهرريي U ref ،ػررشؾت ثرربد دس استفرربؼ هشجررؽ Z ،استفرربؼ اص ػررط صهرريي،
 Zrefاستفبؼ هشجؽ ٍ  Z0طَ ًبّوَاسي ّب دس جْت جشيبى ثبد ه ثبؿذ.
ايرري ؾوررل تَػررط ًررشم افررضاس  )Wind atlas analysis and application program( WAsPاًجرربم ه ر پررزيشد.
ًررشم افررضاس  WAsPاص اطالؾرربت خرربم ثرربد ّوررشاُ ثررب ًمـررِي ًرربّوَاسي ّرربي هٌطمررِي هررَسد هطبلؿررِ اػررتفبدُ ًوررَدُ ٍ هيررضاى
ػررشؾت ثرربد سا دس استفرربؼ هررَسد ًػررش دس آى هٌطمررِ هحبػررجِ هر ًوبيررذ ٍ .دس ًْبيررت ايرري اطلررغ هطرربثك ؿررىل( )3ثررِ ًمـررِ اي
سلَه دس هحيط  GISتجذيل ه ؿَد.

ضکل ً :9مطِ ي رلَهي سزػت تاد تزق هٌطمِ اي تاختز
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د) حذالل فاصلِ اس خطَط اًتمال تَاى الکتزيکي
خطَ اًتمب تَاى الىتشيىر ثرِ طرَسول اص ًػرش ايوٌر  ،اهٌيرت ؿرجىِ ٍ ّوچٌريي اهىربى دػتشػر ػرشيؽ جْرت ًلرت
تجْيضات ٍ تؿويشات احتوبل  ،دس هىبى يربث هرضاسؼ ثربدي تربثيش گرزاس هر ثبؿرٌذ .هطبلؿربت ًـربى دادُ اػرت ورِ ثْترشيي فبكرلِ
اص ؿجىِ ثشق ثشاي ايوٌ هضاسؼ ثبدي ٍ ؿجىِ  250هترش هر ثبؿرذ ورِ ايري فبكرلِ ثرِ ؾٌرَاى فبكرلِ هؿيربس دس ايري هطبلؿرِ هرَسد
اػتفبدُ لشاس گشفتِ اػت .]6
معيارهاي زيست محيطي
هؿيرربس ّرربي صيؼررت هحيط ر دس ًػررش گشفتررِ ؿررذُ دس ايرري تحميررك ؿرربهل حررذالل فبكررلِ اص ؿررْشّب ٍ هشاوررض جوؿيت ر ،
حذالل فبكرلِ اص ساُ ّربي اؾرن اص جربدُ ّربي فشؾر  ،ثضسگشاّْرب ٍ آصادساُ ّرب ،حرذالل فبكرلِ اص خطرَ ساُ آّري ،حرذالل فبكرلِ
اص فشٍدگبُ ّب اؾن اص هحل ٍ ًػربه ٍ حرذالل فبكرلِ اص هٌربطك حفبغرت ؿرذُ ػربصهبى حفبغرت هحريط صيؼرت وـرَس ،ػرَاحل،
تبالة ّب ٍ سٍدخبًِ ّب ه ثبؿٌذ.
الف) حذالل فاصلِ اس هٌاطك ضْزي ٍ جوؼيتي
ؿْشّب ٍ هشاوض جوؿيت ثب جوؿيت صيبد ،هوىري اػرت ثرِ جْربت ايوٌر  ،ػشٍكرذا ٍ هٌػرشُ ،تحرت ترگثيش هرضاسؼ ثربدي لرشاس
گيشًذ.اص ًػش ثيي الوللر  ،ػيبػرت وربّؾ ترگثيشات ديرذاسي ترَس ثيي ّربي ثربدي ثرش هٌربطك ،ثرذليل ترگثيش ثرش جوؿيرت ثيـرتش ،دس
ؿْشّب ًؼرجت ثرِ هٌربطك سٍػرتبي اسجحيرت داسد ،لرزا هطبلؿربت هختلر ًـربى دادُ اػرت ورِ هرضاسؼ ثربدي حرذالل ثبيرذ 2000
هتش اص ؿْشّب ٍ  500هتش اص هشاوض جوؿيت فبكلِ داؿتِ ثبؿذ .]17،16

ب) حذالل فاصلِ هسيزّاي حول ٍ ًمل
ه ؼريشّبي جبثجربي افرشاد اص هٌطمرِ اي ثرِ هٌطمررِ ديگرش تمؼرين ثٌرذي ّربي داسد وررِ ؿربهل جربدُ ّرب ،ساُ آّري ٍ ػرربيش
ساُ ّب هبًٌذ ساُ ّربي دػتشػر هحلر هر ثبؿرذ .طجيؿرت هؼريشّب (هخلَكرب اگرش اسصؽ تَسيؼرت ٍ هٌػرشُ اي داؿرتِ ثبؿرٌذ)،
اّويرت ًؼرج آًْرب (هلر  ،اػرتبً  ،هٌطمرِ اي ٍ هحلر ) ،غش فيرت حورل ٍ ًمرل ٍ تَپرَگشاف هؼريشّب ًمرؾ ثؼرضاي دس اّويررت
تررگثيش هررضاسؼ ثرربدي ثررش چـررن اًررذاص جرربدُ داسد .هطبلؿرربت دس وـررَسّبي پيـررشٍ دس كررٌؿت ثررشق ثرربدي ًـرربى هرر دّررذ وررِ
تَسثيي ّبي ثبدي ثبيرذ حرذالل  250هترش اص خطرَ ساُ آّري 3000 ،هترش اص ثضسگرشاُ ّرب ٍ  500هترش اص جربدُ ّربي هحلر فبكرلِ
داؿتِ ثبؿذ .]5،7،17
ج) حذالل فاصلِ اس فزٍدگاُ ّا اػن اس هحلي ٍ ًظاهي
هررضاسؼ ثرربدي ثلررَست هؼررتمين ٍ غيشهؼررتمين ثررش ايرري هؿيرربس تگثيشگررزاس ّؼررتٌذ .ؾولىررشد ساداسّررب ٍ استفرربؼ َّاپيوبّرربي
ؾجررَسي اص سٍي تررَسثيي ّرربي ثرربدي هجرربٍس آًْررب ،ثررش هحررل احررذا هررضاسؼ ثرربدي تررگثيش گزاسًررذ .دس هررَسد ساداسّرربي اكررل ،
تَسثيي ّبي ثبدي پبساصيت ثِ آًْرب اسػرب هر وٌٌرذ؛ دس هرَسد فشٍدگربُ ّربي ًػربه  ،ايري هٌربطك ؾرالٍُ ثرش هؼربهل رورش ؿرذُ
دس هَسد فشٍدگبُ ّبي غيش ًػربه اص ًػرش اهٌيتر داساي اّويرت خبكر هر ثبؿرٌذ .هٌربطك پذافٌرذي پشاّويرت هلر  ،ثرِ جْرت
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ثشلررشاسي اهٌيررت ثررب دسجررِ ي ثرربال ٍ اطويٌرربى اص البهررت جوؿيررت وررن دس آىً ،يبصهٌررذ هحررذٍدُ هٌرربطك تَػررؿِ ًيبفتررِ ّؼررتٌذ.
ثٌبثشايي هحذٍدُ حشين لبثل ترَجْ ثرشاي هؿيبسّربي فرَق هَسدًيربص اػرت ،هطبلؿربت ثيربًگش آى ّؼرتٌذ ورِ ثبيرذ حرذالل فبكرلِ
اص فشٍدگبُ ّبي ًػبه  15000هتش ٍ اص فشٍدگبُ ّبي هحل  2500هتش ثبؿذ .]19ٍ7،16
د) هٌاطك حفاظت ضذُ
هٌطمِ حفبغت ؿذُ ثرِ هٌطمرِ اي اطرالق هيـرَد ورِ ؿربهل اساضر طجيؿر ٍ داساي هٌربثؽ طجيؿر اؾرن اص جٌگرل ،هشترؽ،
حيربت ٍحرؾ ٍ ...ثرَدُ وررِ اص لحربظ غشفيرت تىثيررش يرب تَليرذ هثرل (گيرربّ ٍ جربًَسي) ٍ ّوچٌريي حفررع ٍ احيربء سػرتٌ ّررب ٍ
جبًَساى داساي اّويت ٍيظُ اي اػت ٍ ثِ  4ثخؾ تمؼين ه ؿًَذ:


اثش طجيؿ هل



پٌبّگبُ حيبت ٍحؾ



هٌطمِ حفبغت ؿذُ



پبسن هل

ايري هٌرربطك ثرِ دليررل داسا ثرَدى جٌگررل ّرب ٍ يررب هشاترؽ پررشاسصؽ ٍ هٌربغش صيجررب ٍ ثرشاي جلررَگيشي اص تخشيرت پَؿررؾ گيرربّ ٍ
جبًَسي هَجرَد دس آًْرب هرَسد حفبغرت لرشاس گشفترِ اًرذ .هرضاسؼ ثربدي ثرذليل اضربفِ ورشدى يره ؾبهرل تىٌَلرَطيى ثرِ هٌػرشُ
طجيؿ  ،ثش خبكيت رات طجيؿت ايي هٌبطك ترگثيش هٌفر هر گزاسًرذ ،ثٌربثشايي حرذالل فبكرلِ جْرت ًلرت ترَسثيي ثربدي اص ايري
هٌبطك2000هتش دس ًػش گشفتِ ه ؿَد .]7
ُ) ساحل ٍ رٍدخاًِ
ػَاحل ٍ سٍدخبًرِ ّرب ،ثرِ ؾٌرَاى البهتگربُ ّرب ٍ تفشجگربُ ّربي خربف ثرَدُ ٍ اص ؾَاهرل طجيؿر ثرش سٍي صهريي ثرِ ؿروبس
ه سًٍذ .تَسثيي ّبي ثبدي ٍالرؽ دس ػرَاحل ٍ ًضديره ثرِ آًْرب ٍ دس هجربٍست سٍدخبًرِ ّرب ،تربثيشات ًربهطلَث ثرش جلرَُ ي ايري
هٌرربطك خَاٌّررذ گزاؿررت .ايرري هٌرربطك ّوچٌرريي اص ًػررش صيؼررت هحيط ر  ،صيؼررتگبُ ثؼرريبسي اص پشًررذگبى خرربف ّؼررتٌذ ،وررِ
ّوررَاسُ هشالجررت اص آًْررب داساي اّويررت ثررَدُ اػررت .هيررضاى فبكررلِ ي تررَسثيي ثرربدي اص ايرري هٌرربطك  500هتررش دس ًػررش گشفتررِ
ه ؿَد .]7
ٍ) تاالتْا
داهٌِي ايي هٌبطك اص تربالة ّربي ٍػريؽ ٍ ثرب اّويرت ثريي الوللر ترب هرشداة ّربي هحلر وَچره اػرت .ايري هٌربطك اص
ًػش صيجبي هٌطمِ ٍ حفع هٌربثؽ طجيؿر ٍ ًيرض ثرِ ؾٌرَاى صيؼرتگبُ پشًرذگبى آثر ٍ ػربيش گًَرِ ّرب داساي اّويرت هر ثبؿرذ .ثرِ
ّويي هٌػَس اص هجربٍست هرضاسؼ ثربدي ثرب ايري تبالثْرب ثرِ دليرل تلربد پشًرذگبى ثرب ترَسثيي ّرب ٍ اص ثريي سفرتي آًْرب خرَدداسي
ه گشدد .ثِ دليل ايٌىِ تربالة ّرب صيؼرتگبُ ٍ هحرل هْربجشت پشًرذگبى دس فلرَ هختلر هر ثبؿرذ ٍ افرشايؾ تؿرذاد پشًرذگبى
هْبجش ثبؾث افضايؾ تلربدفبت آًْرب ثرب ترَسثيي ّربي ثربدي خَاّرذ ثرَد ،لرزا ثبيرذ ػرؿ ؿرَد ترَسثيي ّرب اص ايري تبالثْرب حرذالل
هيضاى  500هتش فبكلِ داؿتِ ٍ حت الومذٍس دس هؼيش ؾجَس پشًذگبى لشاس ًگيشًذ .]20ٍ7

11

ًطزيِ اًزصي ايزاى  /دٍرُ  41ضوارُ  4تْار 4931

هؼيارّاي جغزافيايي

هؿيبس ّبي جغشافيبي هَسد ثشسػ  ،حذاوثش ؿيت صهيي دس ايي هٌطمِ ٍ حذاوثش استفبؼ اص ػط دسيب ه ثبؿٌذ.
الف) ارتفاع
ايي هؿيبس ؿربهل هيرضاى استفربؼ اص ػرط دسيرب هر ثبؿرذ .هيرضاى استفربؼ ثبيرذ ثرِ همرذاسي ثبؿرذ ورِ اًتمرب تجْيرضات سا ثرب
هـىل ّورشاُ ًؼربصدّ .وچٌريي ،افرضايؾ استفربؼ ثرب تَجرِ ثرِ ساثطرِ ي  3دس هيرضاى ػرشؾت ثربد تربثيش گرزاس اػرت ٍ ثرب افرضايؾ
استفبؼ ،ػشؾت ثبد ًيض افضايؾ ه يبثذ .اهرب افرضايؾ استفربؼ ،هٌجرش ثرِ وربّؾ فـربس ٍ دهربي ّرَا ًيرض هر ؿرَد ورِ ايري وربّؾ
فـبس ٍ دهبي َّا ّوربًطَس ورِ دس ساثطرِ ي ؿروبسُي  6هـربّذُ هر ؿرَد دس هيرضاى ترَاى لبثرل اػتحلرب اص ترَسثيي تبثيشگرزاس
خَاّذ ثَد ٍ ثٌبثشايي ًجبيذ هيضاى استفبؼ ثِ لذسي ثبؿذ وِ دس هيضاى ايي تَاى تغييشات هحؼَػ ايجبد ًوبيذ .]10
()3

V
H
 ( )
H
V0
0

وِ دس ايي ساثطِ  Vػشؾت ثبد دس استفبؼ  V0 ، Hػشؾت ثبد دس استفبؼ پبيِ ي  α ٍ H0ضشيت تغييش ػوت ثبد ه ثبؿذ.
()6

EG  EU c H cT

 E Gاًررشطي خرربلق تَليررذ ؿررذُ E U ،اًررشطي ًبخرربلق تَليررذي ٍ  c H , cTثررِ تشتيررت ضررشايت دهررب ٍ فـرربس ّؼررتٌذ وررِ
ثشاثشًذ ثب:
() 7

P
P0

cH 

()8

T
T0

cT 

دس ايرري سٍاثررط  T ٍ Pفـرربس ٍ دهررب دس استفرربؼ  T0 ٍ P0 ، Hفـرربس ٍ دهرربي اػررتبًذاسد ٍ ثشاثررش 288/1K ٍ 101/3 kPaتؿشيرر
ؿذُ اًذ.
ثررب تَجررِ ثررِ هحررذٍديت ّرربي اًتمررب تجْيررضات ٍ هيررضاى ّضيٌررِي الصم ثررشاي اًتمررب تجْيررضات دس استفرربؼ ثرربالي  2000هتررش اص
ػرط دسيررب ٍ ثرب تَجررِ ثرِ ساثطررِي ( ،)6هيرضاى حررذاوثش استفربؼ هجرربص فرشم ؿررذُ دس ايري پررشٍطُ تَػرط ًَيؼررٌذُ  2000هتررش اص
ػط دسيب دس ًػش گشفتِ ؿذُ اػت.
ب) ضية
ؿيت هٌطمِ ًيض اص ؾَاهل هْن دس ؾولىشد ه ٌبػت ترَسثيي ّرب ٍ ًلرت آًْرب هر ثبؿرذ .گربّ اتفربق هر افترذ ورِ توربم يرب
ثخـ اص تَسثيي ثبدي تَػط تشِ ّب ٍ وَُ ّب پٌْبى هر ؿرَد ورِ هوىري اػرت هربًؽ دػرتيبث ثرِ ترَاى هرثثش ٍ هرَسد ًيربص ؿرَد.
سؾبيت هؿيبس تَپَگشاف ه تَاًذ ايري هـرىالت سا هشتفرؽ ػربصد .ؿرىل ؿروبسُ ( )4تربثيش تغييرشات صيربد ؿريت ثرش هضسؾرِ ثربدي سا
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ًـبى ه دّذّ .وچٌيي هيضاى ؿيت ًجبيرذ ثرِ حرذي ثبؿرذ ورِ هربًؽ اص ًلرت ترَسثيي گرشدد ثٌربثشايي حرذاوثش هيرضاى ؿريت %10
دس ًػش گشفتِ ه گشدد .]17

ضکل  :1تاثيز تغييزات سياد ضية تز هشرػِ تادي

ج) هؼيارّاي التصادي
يى ر اص هْررن تررشيي هؿيبسّرربي هررَسد ثشسػ ر دس پتبًؼرريل ػررٌج ٍ هىبًيرربث ًيشٍگرربُ ّرربي ثرربدي ،هؿيبسّرربي التلرربدي
ّؼررتٌذ وررِ ؿرربهل حررذاوثش فبكررلِ اص جرربدُ ّررب ٍ حررذاوثش اػررتفبدُ خطررَ اًتمررب تررَاى الىتشيىرر وررِ اػررتفبدُ اص اًررشطي
ثشق -ثبدي سا تَجيِ پزيش ه ػبصد ه ثبؿٌذ.
احذا جبدُ ّربي استجربط ٍ خطرَ اًتمرب اًرشطي الىتشيىر جذيرذ ثؼريبس ّضيٌرِ ثرش ثرَدُ ٍ ّوچٌريي اص ؾَاهرل اجتٌربة
ًبپزيش دس احذا هضسؾِ ي ثبدي ٍ اًتمب اًرشطي تَليرذي اص هرضاسؼ ثربدي ثرِ ؿرجىِي ثرشق هر ثبؿرٌذ .ثرِ ّوريي هٌػرَس دس ايري
همبلِ هيضاى حذاوثش فبكلِ اص ايي دٍ ؾبهل دس هىربى يربث هرضاسؼ ثربدي ثرِ ؾٌرَاى هؿيبسّربي التلربدي هرذ ًػرش لرشاس گشفترِ اًرذ
ٍ حذاوثش فبكلِ هجبص اص ايي دٍ هؿيبس  10000هتش ه ثبؿذ .]15
تجشيِ ،تحليل ٍ تلفيك دادُ ّا
دس ايي ثخرؾ اطالؾربت هختلر ٍ هؿيبسّربي ثشسػر ؿرذُ ثرب اػرتفبدُ اص ػيؼرتن اطالؾربت جغشافيربي ثرِ ؾٌرَاى ػيؼرتن
وورره ثررِ تلرروين گيررشي  )DSS(1ثررب ّررن تشويررت ٍ تلفيررك ؿررذُ ٍ هىرربى هٌبػررت ثررشاي احررذا تررَسثيي ّرربي ثرربدي اًتخرربة
ه ؿرَدّ .رذ  ،تؿيريي هٌبػرت ترشيي هحرل ثرشاي احرذا ترَسثيي ّربي ثربدي اػرت ثرِ طَسيىرِ هحرذٍديت ّرب ٍ هـرىالت
احذا تَسثيي ثربدي سا ًذاؿرتِ ثبؿرذ.جْت تجضيرِ ٍ تحليرل ٍ تلفيرك دادُ ّرب ،ثرب تَجرِ ثرِ هرذ هفْرَه اساهرِ ؿرذُ دس ؿرىل
ؿوبسُ ( )11ثلَست صيش اًجبم گشديذ.
جوغ آٍري اطالػات در چارچَب GIS
اثتررذا اطالؾرربت هررَسد ًيرربص ٍ ًمـررِ ّرربي ساُ ّررب ،آثشاّررِ ّررب ،ؿررْشّبي ثررضسي ٍ هشاوررض جوؿيتر  ،ساُ آّرري ،فشٍدگرربُ ّرربي
هحلر ٍ ًػرربه  ،خطررَ اًتمررب تررَاى الىتشيىر  ،هٌرربطك حفبغررت ؿررذُ ٍ اطلررغ ثرربد ايرري  3اػ رتبى تْيررِ ؿررذًذ ٍ ػررشغ ثررِ
ّوشاُ ًمـِ ي ؿيت ٍ استفبؼ ،دس هحيط  GISهذ ؿذُ ٍ ثِ ًمـِ ي سلَه تجذيل گشديذًذ.

Decision Support System
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اًتخاب ٍ ارسياتي حزين هؼيارّا
هيض اى حذالل ٍ حرذاوثش فبكرلِ اص ّرش يره اص هؿيبسّرب دس جرذاٍ ؿروبسُ ( )5ٍ3،4آٍسدُ ؿرذُ اػرت .ايري همربديش ثرب دس ًػرش
گرشفتي اكرَ فٌر  ،التلربدي ٍ ؾوليرربت ٍ ثرب اػرتفبدُ اص ثشآٍسدّرب ٍ اػرتبًذاسدّبي هلر ٍ ثريي الوللر ٍ ثرب ثيـرتشيي تَجْرربت
ثِ هؿيبسّبي ثيبى ؿذُ دس ايي همبلِ ،تؿييي گشديذُ اًذ.
جذٍل  :9حذالل ٍ حذاكثز فاصلِ اس هؼيارّاي هَرد تزرسي
حذالل فاصلِ

حذاكثز فاصلِ

)(m
2000

)(m
-

]17،16

هشاوض جوؿيت

500

-

]17

ساُ ّبي هحل

500

10000

]17،7

ساُ ّبي هل

3000

10000

]17،5

ساُ آّي

250

-

]7

فشٍدگبُ ّب

2500

-

]7 ،16 ،20

فشٍدگبُ ًػبه

15000

-

]7

خطَ اًتمب ثشق

250

10000

]17،7

آثشاِّ ّب ،ػَاحل ٍ تبالثْب

500

-

]20،7

هٌبطك حفبغت ؿذُ

2000

-

]7

هؼيار هَرد هطالؼِ
ؿْشّب

هٌاتغ

جذٍل  :1حذالل سزػت تاد اس ًظز فٌي ٍ التصادي
حذالل سزػت تاد اس ًظز فٌي تَرتيي تاد

)3 (m/s

]6

حذالل سزػت تاد فٌي اس هطاتك تا استاًذارد IEC

)6(m/s

]9

جذٍل  :7حذاكثز ارتفاع ٍ ضية هجاس
ضية

%10

]13

ارتفاع اس سطح دريا

 2000هتش

]1

تؼييي حزين ّز يک اس هؼيار ّا در هحيط GIS
دس ايرري هشحلررِ ،همرربديش ثذػررت آهررذُ دس هشحلررِ ي دٍم دس ًررشم افررضاس لحرربظ ؿررذُ تررب ثررش سٍي ًمـررِ ّرربي ثذػررت آهررذُ دس
لؼوت ًخؼت ايي ثخرؾ ،اؾورب ؿرَد ٍ ًمـرِ ي حرشين هٌبػرت ّرش يره اص هؿيبسّرب تْيرِ هر گرشدد ،ثطَسيىرِ هٌربطم ورِ
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دس هَلؿيت ًضديىتش اص حرذالل فبكرلِ-ي تؿيريي ؿرذُ ثرِ هؿيبسّربي ؿرْشّب ٍ هشاورض جوؿيتر  ،ساُ ّرب ٍ ساُ آّري ،فشٍدگربُ ّربي
هحل ٍ ًػبه  ،خطَ اًتمرب ثرشق ،آثشاّرِ ّرب ٍ هٌربطك حفبغرت ؿرذُ ٍ يرب دٍسترش اص حرذاوثش هيرضاى فبكرلِ ي تؿيريي ؿرذُ اص
هؿيبسّبي ساُ ّرب ٍ خطرَ اًتمرب ثرشق لرشاس گشفترِ اًرذ ،حرز هر ؿرًَذّ .وچٌريي هٌربطك ثرب ؿريت ثربالي  %10اص ًمـرِ ي
ؿيت ،استفربؼ ثريؾ اص  2000هترش اص ًمـرِ ي استفربؼ ٍ هٌربطك ثرب ػرشؾت ثربد ووترش اص  6هترش ثرش اص ًمـرِ ي سلرَه اطلرغ ثربد
ًيض حز خَاٌّذ ؿذ.
رٍي ّن لزار دادى اليِ ّا
دس ايي هشحلِ ،اليِ ّبي سلَه هشحلرِ ػرَم دس لبلرت  4گرشٍُ هؿيربس اكرل دػرتِ ثٌرذي ؿرذُ ٍ اليرِ ّربي ّرش دػرتِ ثرب
يىذيگش  ANDهٌطم ه ؿًَذ ،ورِ ايري ؾورل ثرِ اًتخربة فلرل هـرتشن ٌّذػر اليرِ ّرب (ًمربط ورِ دس ّورِي اليرِ ّرب
هـتشن ه ثبؿٌذ ٍ اهىبى ًلرت ترَسثيي ٍ اػرتفبدُ اص اًرشطي ثربد دس آًْرب اهىربى پرزيش اػرت) هٌجرش گشديرذُ ٍ حبكرل آى ثرشاي
هؿيبسّرربي صيؼررت هحيطرر دس ؿررىل  ،5هؿيبسّرربي جغشافيرربي دس ؿررىل ( ،)6هؿيبسّرربي فٌرر دس ؿررىل ( ٍ )7هؿيبسّرربي
التلبدي دس ؿىل (ً )8ـبى دادُ ؿذُ اػت.

ضکل ً :7مطِ ي هٌاطك هٌاسة اس ًظز هؼيارّاي سيست هحيطي

ًطزيِ اًزصي ايزاى  /دٍرُ  41ضوارُ  4تْار 4931

ضکل ً :6مطِ ي هٌاطك هٌاسة اس ًظز هؼيارّاي جغزافيايي

ضکل ً : 5مطِ ي هٌاطك هٌاسة اس ًظز هؼيارّاي فٌي

ضکل ً : 8مطِ ي هٌاطك هٌاسة اس ًظز هؼيارّاي التصادي

15
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ارسياتي پتاًسيل تاد لاتل دستزس تزق هٌطمِ اي تاختز

پغ اص تـرىيل اليرِ ّربي رورش ؿرذُ دس ثٌرذ ، 4ثرب سٍي ّرن لرشاس دادى ايري اليرِ ّرب ٍ اًتخربة لؼروت ّربي هـرتشن دس
ّش چْبس اليِ ،پتبًؼيل ثربد لبثرل اػرتفبدُ جْرت تَليرذ اًرشطي ثرشق ثربدي ورِ دس ؿرىل (ً )9ـربى دادُ ؿرذُ اػرت ،ثذػرت هر
آيذ .ثب تَجِ ثِ ًمـرِ ي فرَق هر ترَاى حرذاوثش اًرشطي الىتشيىر لبثرل اػتحلرب اص ثربد سا دس ثرشق هٌطمرِ اي ثربختش هحبػرجِ
ًوَد.

ضکل ً :3مطِ پتاًسيل سٌجي تاد تزق هٌطمِ اي تاختز

حب ثب اػتفبدُ اص ًرشم افرضاس  GISهؼربحت سا ورِ ثربد دس ّرش يره اص ػرشؾت ّربي يربد ؿرذُ دس آى هر ٍصد ،ثذػرت هر آٍسيرن
ٍػشغ ثرب تَجرِ ثرِ يىر اص الگَّربي هَجرَد جْرت چيرذهبى ترَسثيي ثربدي ٍ هـخلربت ترَسثيي دس ًػرش گشفترِ ؿرذُ دس ايري
تحميك ،هيضاى اًشطي الىتشيى لبثل اػتحلب اص ثبد هحبػجِ ه گشدد.
هحاسثِي حذاكثز اًزصي تزق تادي لاتل دستزس
ثشاي هحبػجِ ي اًرشطي ثرشق ثربدي لبثرل دػرتشع ثرِ ؾرَاهل اص لجيرل پتبًؼريل ثربد لبثرل دػتشػر ورِ دس لؼروت ّربي
لجل هحبػجِ گشديرذ ،هؼربحت صهريي لبثرل دػرتشعً ،حرَُ ي چيرذهبى ترَسثيي ّرب ٍ هـخلربت فٌر ترَسثيي جْرت هـرخق
ؿذى حذاوثش تؿذاد تَسثيٌْب ًيبصهٌذ ه ثبؿين.
چيذهاى تَرتيي ّا
سٍؽ ّرربي هختلف ر ثررشاي چيررذهبى تررَسثيي ّررب دس وٌرربس ّررن دس هررضاسؼ ثرربدي جْررت ورربّؾ اثررشات تررَسثيي ّررب ثررش سٍي
يىرذيگش هرَسد اػرتفبدُ لرشاس هر گيرشد .دس ايري همبلرِ اص سٍؽ ثرِ وربس گشفترِ ؿرذُ تَػرط ) )Lissaman, et alثرب تلفربت
چيذهبى ووتش اص  %10اػتفبدُ گشديذ  .]14ؿىل ؿوبسُ (ً )10حَُ ي چيذهبى تَسثيي ّب سا ثب ايي سٍؽ ًـبى ه دّذ.
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اهب ثب تَجِ ثِ ايٌىِ اطالؾبت هشثرَ ثرِ جْرت ثربد ًمطرِ اي دس اطلرغ ثربد وـرَس ٍجرَد ًرذاسد ٍ ًور ترَاى ثرب اػرتفبدُ اص ايري
اطلررغ ،جْررت ثرربد دس ّررش ًمطررِ سا تؿيرريي ًوررَد ،لررزا فبكررلِ ي تررَسثيي ّررب سا هطرربثك ؿررىل ؿرروبسُ ( )11دس ّررش دٍجْررت (ّررن
هَافك ٍ ّن هخبل جشيبى ثبد) ثِ يه اًذاصُ ٍ ثشاثش ثيـتشيي فبكلِ هَسد ًيبص دس ايي هذ دس ًػش گشفتِ ؿذُ اػت.

ضکل ضوارُ (ً )41حَُ ي چيذهاى تَرتيي ّا تا رٍش Lissaman

ضکل ضوارُ (ً )44حَُ ي چيذهاى در ًظز گزفتِ ضذُ در ايي همالِ

حذف تخص ّايي تا سزػت تاد هطاتك تا كالس  IVاستاًذارد  IECتَرتيي ّاي تاد
ّوبًطَسوِ پيـتش ًيض ثيبى ؿذ ٍ ثرب تَجرِ ثرِ هيربًگيي ػرشؾت ّربي ثربد هَجرَد دس هٌطمرِي هرَسد هطبلؿرِ ،ترَسثيي ثربدي
ثب  2والع  IV ٍ IIIدس ايي هٌطمِ ه تَاًذ هرَسد اػرتفبدُ لرشاس گيرشد .اهرب ًػرش ثرِ آًىرِ ؿرشوت ّربي ػربصًذُي ترَسثيي ّربي
ثضسي تب وٌَى تٌْب ثِ تَليرذ ترَسثيي ّربي ثربدي ثرب ورالع  I,II,IIIپشداخترِ اًرذ ٍ ترَسثيي ّربي ثرضسي ثرب ورالع ٌّ IVرَص ثرِ
هشحلررِي تَليررذ كررٌؿت ًشػرريذُ اًررذ ،ثٌرربثشايي هٌرربطك ثررب ػررشؾت ّرربي ثرربدي ثرريي  6تررب  7هتررش ثررش ثبًيررِ وررِ دس حررذٍد 3134
ويلَهتش هشثؽ اص ػرط هٌطمرِ سا اؿرغب هر ًوبيٌرذ ،دس ايري لؼروت ورِ ثرِ هحبػرجِي تؿرذاد ترَسثيي ّربي ثربدي لبثرل ًلرت
ه پشداصد ،اص هحبػجبت حز ه گشدًذ.
هحاسثِ ي حذاكثز تَاى الکتزيکي لاتل دستزس
ثب تَجِ ثِ لطش تَسثيي اًتخربة ؿرذُ ورِ ثشاثرش  58هترش هر ثبؿرذّ ،رش ترَسثيي هؼربحت ثشاثرش  580*580هترش هشثرؽ سا ثرِ
خَد اختلبف ه دّذ .يؿٌر حرذاوثش  7267ترَسثيي دس هٌربطك ثرب ػرشؾت ثربد  7ترب 8هترش ثرش ثبًيرِ لبثرل ًلرت خَاّرذ ثرَد .ثرب
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تَجِ ثِ ًرَؼ ترَسثيي اًتخربة ؿرذُ دس ايري همبلرِ (جرذٍ ؿروبسُ  ٍ )2ساثطرِ ؿروبسُ ي  1ترَاى خشٍجر ترَسثيي دس ػرشؾت ثربد
روش ؿذُ هحبػجِ ه گشدد ،حرب ثرب اػرتفبدُ اص ًورَداس ترَاى ثرِ ػرشؾت ثربد ترَسثيي اًتخربة ؿرذُ ٍ تؿرذاد ترَسثيي ّربي لبثرل
ًلت ،حذاوثش تَاى الىتشيى حبكل اص ًلت ايري ًرَؼ ترَسثيي دس ثرشق هٌطمرِ اي ثربختش هحبػرجِ هر گرشدد .ورِ ايري همرذاس ثرب
دس ًػش گشفتي  %10تلفبت چيذهبى ثشاثش ثب  1897هگبٍات ه ثبؿذ.

نتيجه گيري
وـَس ايشاى دس سًٍذ تَػؿِ خرَد ًيربص ثرِ افرضايؾ اًرشطي داسد ٍ ضرشٍستبا هر ثبيؼرت دس ثشًبهرِ سيرضي تَػرؿِ خرَد جبيگربُ
ٍيرظُ اي سا ثرشاي تربهيي اًرشطي دس ًػرش داؿرتِ ثبؿرذ .اػرتفبدُ گؼرتشدُ اص هٌربثؽ اًرشطي فؼريل دس ثخـرْبي التلربدي ضروي
ايجبد هَاد آاليٌرذُ ،وربّؾ ػرشيؽ ايري هٌربثؽ سا هٌجرش گشديرذُ اػرت .لرزا ثبيؼرت گرشايؾ ثرِ اػرتفبدُ اص هٌربثؽ اًرشطي تجذيرذ
ؿًَذُ ثِ داليل ّوچرَى تجذيذپرزيش ثرَدى ،دس دػرتشع ثرَدى ،آلرَدگ ووترش ٍ هْوترش اص ّورِ تَػرؿِ پبيرذاس التلربدي هرَسد
تَجرِ ٍيرظُ لرشاس گيرشدّ .رن اوٌرَى ثرشق هٌطمرِ اي ثربختش ثرب ٍجرَد ؿرْشن ّربي كرٌؿت فرشاٍاى ٍ ثرضسي ٍ آاليٌرذُ يىر اص
هٌبطك وـَس ه ثبؿذ وِ هلرش ثرشق آى ثيـرتش اص تَليرذ ثرَدُ ٍ ًيبصهٌرذ افرضايؾ تَليرذ اًرشطي الىتشيىر هر ثبؿرذ ورِ لطؿر اب
اػتفبدُ اص اًشطي ّبي تجذيذپرزيش اص جولرِ اًرشطي ثربد ،هر تَاًرذ ايري ثرشق هٌطمرِ اي سا دس سػريذى ثرِ اّرذاف ّوچرَى تٌرَؼ
ثخـ ػجذ اًرشطي ،اػرتفبدُ اص هٌربثؽ اًرشطي ثرَه  ،وربّؾ اثرشات صيؼرت هحيطر ٍ دس ًْبيرت تَػرؿِ ي پبيرذاس ثخرؾ اًرشطي
يرربسي ًوبيررذ  .هطبلؿررِ ي حبضررش وررِ ثررب اػررتفبدُ اص اطلررغ اًررشطي ثرربد ٍ ثررب دس ًػررش گررشفتي دادُ ّرربي فٌ ر  ،صيؼررت هحيط ر ،
جغشافيبي ٍ التلربدي رورش ؿرذُ دس همبلرِ اًجربم ؿرذُ اػرتً ،ـربى داد ورِ دس ثرشق هٌطمرِ اي ثربختش ترَاى تَليرذ لشيرت 1900
هگرربٍات ثررشق ثرربدي ٍجررَد داسد وررِ هرر تَاًررذ تَػررط هررذيشاى ٍ ثشًبهررِ سيررضاى هحلرر ٍ هلرر هررَسد تَجررِ ٍالررؽ ؿررَد ٍ
ثشًبهِ سيضي ّبي الصم ثشاي اػتفبدُ اص ايي هٌجؽ اليضا الْ كَست گيشد.
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ضکل  :44هذل هفَْهي تجشيِ تحليل ٍ تلفيك اطالػات
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