طرح
علی نورمندی
مدیربرق کرمان
شرکت توزیع برق شمال کرمان
کرمان-ایران
abbas_zeydabadi@yahoo.com

عباس زیدابادی
رئیس اداره خواجوشهر
شرکت توزیع برق جنوب کرمان
کرمان-ایران
abbas_zeydabadi@yahoo.com

چىيذ — ٜطشح فٟاْ (فشاػأا٘ٞٝاي ٛٞؿٕٙذ ا٘ذاصٌٜيشي ٔ ٚذيشيت ا٘شطي) ت ٝػٛٙاٖ ٘خؼتيٗ  ٚتضسيتشيٗ طشح ٛٞؿٕٙذػاصي ّٔي دس
ػطح وُ وـٛس تا تٛجٔ ٝؼياسٞاي يه ؿٟش ٛٞؿٕٙذ ،دس صٔي ٝٙا٘شطي ٔ ٚذيشيت آٖ ،تلٛية ٛٔ ٚسد تٟشٜتشداسي لشاس ٌشفت .ايٗ طشح تٝ
ػٛٙاٖ ٘خؼتيٗ ٌاْ  ٚصيشػاخت ٛٞؿٕٙذػاصي دس ٔمياعٞاي ٚػيغتش ت ٝحؼاب ٔيآيذ  ٚتٟٙا ت ٝحٛص ٜا٘شطي (آب ،تشق ٌ ٚاص) ٔؼطٛف
٘ثٛد ٚ ٜدس يه ٍ٘ا ٜوالٖ ٔيتٛا٘ذ تٕاْ اتؼاد يه ؿٟش ٛٞؿٕٙذ سا پـتيثا٘ي ٕ٘ايذ .دس يه ٍ٘شؽ وّي ٔيتٛاٖ ايٗ ٌ ٝ٘ٛتياٖ وشد و ٝدس
ٌاْ ا َٚايٗ طشح ،تٕشوض تش سٚي حٛص ٜا٘شطي تٛد ٚ ٜدس ٌاْٞاي تؼذي  ٚتا ٚجٛد تؼتشٞاي ٔٙاػة ،أىاٖ حشوت ت ٝػٕت ٛٞؿٕٙذػاصي
دس تٕأي اتؼاد يه ؿٟش فشأ ٓٞيٌشدد .تش اػاع ٔؼياسٞاي ٔطشح ؿذ ٜدس صٔي ٝٙالتلاد ٔمأٚتي  ٚاتالغيات ٔماْ ٔؼظٓ سٞثشي دس
ػاِياٖ ٌزؿت ٚ ٝتٛجٚ ٝيظ ٜتٔ ٝم ِٝٛالتلاد ٔمأٚتي دس تٕاْ ػشكٞٝاي ؿٟشي ،ت٘ ٝظش ٔيسػذ حشوت ت ٝػٕت ؿٟش ٛٞؿٕٙذ جض تا
ٚجٛد يه صيشػاخت ٔٙاػة  ٚوافي ٔيؼش ٕ٘يتاؿذ .اص ايٗ س ٚدس ايٗ ٔماِ ،ٝضٕٗ ٔؼشفي وّي طشح فٟاْ  ٚصيشػاختٞاي التلادي
ٔشتثط تا آٖ ،پيـٟٙادٞايي دس خلٛف ٔمٛٞ ِٝٛؿٕٙذػاصي ٟ٘ ٚادٞاي ٔٛجٛد دس ايٗ ػشك ٚ ٝحذٚد ٚظايف ٞش وذاْ ت ٝطٛس ٔختلش أا
وافي ،اسائٌ ٝشديذ ٜاػت .ضٕٗ آيٙذٍٜ٘شي دس خلٛف ايٗ طشح ،پيـٟٙادٞايي ٘يض تشاي تأػيغ يه ٟ٘اد سٌٛالتٛس ا٘شطي اسائ ٝؿذ ٜاػت
و ٝػثة ٞذايت ايٗ طشح ت ٝػٕت ٟ٘ادٞاي ٔتٕشوض ؿٟشي (تٚ ٝيظ ٜؿٟشداسيٞا) ٔيؿٛدٔ .ثاحث ٔشتثط تا التلاد ٔمأٚتي ٚ
خلٛكيػاصي دس ػشكٛٞ ٝؿٕٙذػاصي (تٚ ٝيظ ٜػشك ٝا٘شطي)  ٚپيـٟٙادٞاي ٘ٛيؼٙذٌاٖ ٘يض دس ايٗ صٔي ٝٙت ٝػٛٙاٖ لؼٕت پايا٘ي ٔماِٝ
اسائ ٝؿذ ٜاػت.

ٚاطٌاٖ وّيذي -فٟأْ ،ذيشيت ا٘شطيٛٞ ،ؿٕٙذػاصي ؿٟشئ ،لشف
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ساٜا٘ذاصي ٌشدد .ايٗ ٔـتشويٗ ٘ؼثت ت ٝتؼذاد وٓ خٛد ،تيؾ اص
 50دسكذ اص ٔلشف تشق وـٛس سا تـىيُ ٔيدٙٞذ  ٚتا اجشاي ايٗ
طشح ،الذاْ ٌ ٚاْ ٔؤثشي دس ساػتاي پيـثشد ٞذف ٔذيشيت ا٘شطي
 ٚافضايؾ تٟشٜٚسي تشداؿت ٝؿذ ٜاػت.

 .1مقدمه (عنوان )1
سؿذ سٚصافض ٖٚجٕؼيت ػاوٗ دس ؿٟشٞا اص يه ػ٘ ٚ ٛياص تٝ
ٔلشف تيؾ اص پيؾ ا٘شطي اص ػٛي ديٍشٟ٘ ،ايتاً حشوت ٔذيشاٖ
ؿٟشي سا ت ٝػٕت ٔذيشيت ٔلشف ا٘شطي دس ؿٟشٞا ػٛق دادٜ
اػت .تا تٛج ٝت ٝؿشايط الّيٕي  ٚاجتٕاػي وـٛس ٔا ٔ ٚلشف
ػشا٘ ٝتاالي ا٘شطي دس ٔمايؼ ٝتا وـٛسٞاي تٛػؼٝيافت ٚ ٝحتي
وـٛسٞاي دس حاَ تٛػؼ٘ ،ٝياص ت ٝطشحٞاي تٛجيٟي ٔٙاػة تشاي
ٔذيشيت  ٚواٞؾ ايٗ ٔلشف سٚصافض ،ٖٚتيؾ اص پيؾ احؼاع
ٔيؿٛد .اص ػٛيي ٘يض ٔٙاتغ تِٛيذ ا٘شطي دس وـٛس ٔا دس ٘ماط
ٔـخلي ٚالغ ؿذٜا٘ذ ٔ ٚثاحث ٔاِي ٔشتثط تا تِٛيذ  ٚا٘تماَ
ا٘شطي ،ػثة ؿذ ٜدس ايٗ تاسٞ ،ٜضيٞٝٙاي ػٍٙيٙي تش وـٛس ٔا
ٚاسد ؿٛد٘ .ىت ٟٓٔ ٝديٍش آٖ اػت و ٝجٕؼيت تاالي ٔٛجٛد ،دس
والٖؿٟشٞاي وـٛس ػضيضٔاٖ ايشاٖ ٔيتٛا٘ذ ت ٝػٛٙاٖ يه اٍ٘يضٜ
٘ ٚيشٚي تاِم ٜٛدس صٔي ٝٙحشوت ت ٝػٕت يه ؿٟش ٛٞؿٕٙذ
ٔذ٘ظش لشاس تٍيشد٘ .ظش ت ٝإٞيت تاالي حٛص ٜا٘شطي (آب ،تشق ٚ
ٌاص) اِٚيٗ حشوت دس يه ٘ظاْ ػاختاسيافت ٝتشاي ٘يُ ت ٝاٞذاف
ٛٞؿٕٙذػاصي ؿٟشي ،ايجاد صيشػاختٞاي الصْ دس ايٗ صٔيٝٙ
ٔيتاؿذ و ٝحٛص ٜا٘شطي  ٚػختافضاسٞاي ٔٛجٛد تشاي آٖ
ٔيتٛا٘ذ ت ٝػٛٙاٖ يه ٘ىت ٝوّيذي  ٚطاليي دس ايٗ صٔئ ٝٙطشح
ٌشدد ٔ ٚذ ٘ظش ٔذيشاٖ ؿٟشي (ؿٟشداسيٞا ٟ٘ ٚادٞاي تِٛيذ ٚ
تٛصيغ ا٘شطي) لشاس تٍيشد.

٘ىت ٟٓٔ ٝديٍش دس استثاط تا ايٗ طشح تٛج ٝت ٝايٗ ٔٛضٛع
ٔيتاؿذ و ٝطشح فٟاْ ،خٛد ِٔٛٛد يه ٔف ْٟٛتضسيتش ت٘ ٝاْ
ٛٞؿٕٙذػاصي دس ػطح ؿثىٞٝاي تشق ٔيتاؿذ .ت ٝايٗ ٔؼٙا وٝ
ؿثىٞٝاي ػٙتي  ٚو٘ٛٙي تشق دس ٞش ػ ٝػطح تِٛيذ ،ا٘تماَ ٚ
ٔلشف تايذ ت ٝػٕت ٛٞؿٕٙذػاصي  ٚتٟشٌٜيشي اص تىِٛٛٙطيٞاي
ٔذسٖ تا ٞذف تٟثٛد تاصد ٚ ٜواسايي خٛد حشوت وٙٙذ .ايٗ ٔفْٟٛ
تا ٘اْ «ؿثىٞٝاي ٛٞؿٕٙذ ا٘شطي»  ٚدس تٕاْ حٛصٜٞاي ٔلشف
ا٘شطي (آب ،تشق ٌ ٚاص) تٛػؼ ٝداد ٜؿذ ٜاػت٘ .ضديهتشيٗ ػطح
 ٚاستثاط تيٗ تِٛيذ ٔ ٚلشف دس ػطح ٔلشفوٙٙذٌاٖ اتفاق
ٔيافتذ ٞ ٚذف اكّي طشح فٟاْ ٌ ٚؼتش ٜپٛؿؾ آٖ ٘يض ت ٝايٗ
تخؾ اختلاف داد ٜؿذ ٜاػت.
ٌاْٞاي اجشايي ٔتؼذدي سا دس خلٛف ٛٞؿٕٙذػاصي دس ػطح
ا٘شطي ٔيتٛاٖ روش ٕ٘ٛد  ٚػاصٔاٖٞاي ٔتؼذدي  ٓٞدس ايٗ صٔيٝٙ
الذاْ ت ٝاسائ ٝچاسچٛبٞا ٔ ٚتذِٛطيٞاي ٔٙاػة خٛد دس ساػتاي
ٛٞؿٕٙذػاصي ٔلشف ،تِٛيذ  ٚا٘تماَ ا٘شطي ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ت ٝػٛٙاٖ
يه ٘ىت ٝوّيذي ٔيتٛاٖ ٌفت و ٝيىي اص ػشكٞٝاي اكّي ٟٓٔ ٚ
دس صٔيٛٞ ٝٙؿٕٙذػاصي ا٘شطي تٛج ٝت ٝػطح ٔٛاسد ٔلشف ا٘شطي
دس والٖؿٟشٞاي وـٛسٔاٖ ٔيتاؿذ .ايٗ ٘ىت٘ ٝيض تايذ روش ؿٛد
وٛٞ ٝؿٕٙذػاصي ؿٟشي ،تٟٙا ت ٝحٛص ٜا٘شطئ ،ختق ٕ٘ٛدٚ ٜ
دس ديٍش ٔثاحث ٔ ٟٓؿٟشي؛ اص جّٕ ٝوٙتشَ ٔ ٚذيشيت تشافيه
ؿٟشي ،أٙيت ؿٟشي ،سكذ ٚضؼيت آب ٛٞ ٚاي ؿٟش ،ػيؼتٓ
جٕغآٚسي صتاِ ٚ ٝديٍش ضايؼات ؿٟشئ ،ذيشيت ٔ ٚا٘يتٛسيًٙ
آب ؿٟشي ،سٚؿٙايي ٛٞؿٕٙذ ٔؼاتش  ٚتثّيغات دس ػطح ؿٟش
لاتُ طشح  ٚاجشا ٔيتاؿذ.

ٔف ْٟٛالتلاد ٔمأٚتي ٝ٘ ،تٟٙا دس ػشكٞٝاي ٔذيشيتي ٚ
التلادي كشف ٔطشح ٔيؿٛد تّى ٝتٔ ٝثاحث تٟشٜٚسئ ،ذيشيت
 ٚواٞؾ ٔلشف ا٘شطي ٘يض اؿاس ٜداسد .اص ايٗ س ٚ ٚدس ساػتاي
تٟثٛد  ٚاستماي ٚضؼيت ٔلشف ا٘شطي دس وـٛس ،دس تاسيخ
 ٚ 1395/02/20دس لاِة پشٚطٜاي ٔٛػ ْٛت ٝفشاػأا٘ٞٝاي
ٛٞؿٕٙذ ا٘ذاصٌٜيشي ٔ ٚذيشيت ا٘شطي (فٟاْ) الذاْ ت٘ ٝلة  ٚتٝ
واسٌيشي وٙتٛسٞاي ٛٞؿٕٙذ ،ا٘ذاصٌٜيشي ؿذٞ .ذف اكّي دس
ساػتاي ايٗ طشح٘ ،ظاست وأُ تش ؿاخقٞاي ٔلشف ا٘شطي
تٛػط ٔـتشويٗ كٙؼتي  ٚاسائ ٝتؼشفٞٝاي تـٛيمي  ٚديٍش
ساٞىاسٞاي ت ٝدػت آٔذ٘ ٜاؿي اص اجشاي ايٗ طشح تشاي تٟثٛد
ٚضؼيت و٘ٛٙي ٔلشف ا٘شطي دس ػطح وـٛس ٔا تٛد ٜاػت .فاص
ا َٚايٗ طشح ،كشفاً ٞذف خٛد سا تٔ ٝـتشويٗ كٙؼتي
(ديٕا٘ذي) ٔؼطٛف ػاختٔ ٚ ٝمشس ٌشديذ ٜاػت و ٝدس يه تاصٜ
صٔا٘ي ٔـخق ،تؼذاد ٞ 450ضاس وٙتٛس ٛٞؿٕٙذ٘ ،لة ٚ

دس ا٘تٟاي ايٗ تخؾ ٘يض تايذ خاطش٘ـاٖ وشد وٞ ٝذف اكّي اص
اسائ ٝايٗ ٔماِ ٝآٖ اػت و ٝضٕٗ تشغية ٔذيشاٖ  ٚػشٔايٌٝزاساٖ
ؿٟشي تشاي ٚسٚد تٔ ٝثاحث ٛٞؿٕٙذػاصي ؿٟشي  ٚاػتفاد ٜاص
ٔضاياي صٚد تاصد ٜآٖ ،فٟاْ سا ت ٝػٛٙاٖ يه طشح التلاد ٔمأٚتي
دس ػشك ٝا٘شطي ٔ ٚؼياس  ٚاٍِٛيي دس ديٍش تخؾٞاي يه ؿٟش
ٛٞؿٕٙذ ٔٛسد تٛج ٝلشاس تذٞيٓ .تيؿه اجشاي وأُ  ٚتذٖٚ
٘مق ايٗ طشح٘ ،ياص ت ٝحٕايت ٟ٘ادٞاي تاالدػتي ٔ ٚذيشاٖ ٚ
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-9تؼتشػاصي ٔٙاػة تشاي اجشاي وأُ
لا٘ٞ ٖٛذفٕٙذ وشدٖ ياسا٘ٞٝا

ػشٔايٌٝزاساٖ ؿٟشي داؿت ٚ ٝايٗ طشح ٕٞچٛ٘ ٖٛصادي اػت وٝ
دس ٔشاحُ اِٚي ٝص٘ذٌي خٛد ت ٝػش ٔيتشد ٘ ٚياص داسد تا اص طشيك
تٙطيٓ  ٚتذٚيٗ اػٙاد تاالدػتي واسؿٙاػي ؿذٌ ،ٜاْٞاي آيٙذٜ
ايٗ طشح سا ٔحىٓ ٙٔ ٚظي تشداؿت .دس پاياٖ ٘يض ٔيتٛاٖ اٞذاف
ايٗ ٔماِ ٝسا دس ٔٛاسد صيش خالكٕٛ٘ ٝد:

-10أىاٖ اػٕاَ ٔذيشيت تاس تٛػط
تٟشٜتشداس ؿثى ٝدس ؿشايط ػادي ٚ
اضطشاسي

-1تٛج ٝت ٝطشح فٟاْ ت ٝػٛٙاٖ تضسيتشيٗ
طشح التلاد ٔمأٚتي دس صٔيٝٙ
ٛٞؿٕٙذػاصي دس ػطح وـٛس

-11واٞؾ دخاِت  ٚخطاي ٘يشٚي ا٘ؼا٘ي
دس لشائت  ٚكذٚس لثض  ٚتٟثٛد ٚكَٛ
ٔطاِثات

ِ-2ض ْٚحٕايت اص طشح فٟاْ  ٚاجشاي ٌاْٞاي
تؼذي آٖ

-12واٞؾ تّفات غيش فٙي ٔ ٚـخقػاصي
 ٚپايؾ تّفات فٙي ؿثى ٝتٛصيغ

-3اٌٍِٛيشي اص طشح فٟاْ دس حٛص ٜا٘شطي ٚ
پايذاسػاصي آٖ دس لؼٕتٞاي ديٍش
ٛٞؿٕٙذػاصي ؿٟشي

-13افضايؾ ويفيت خذٔات  ٚواٞؾ صٔاٖ
لطؼي ٘ ٚظاست تش ويفيت تشق

ِ-4ض ْٚايجاد ٟ٘ادٞاي ديٍش ٘ظاستي ٚ
ٔذيشيتي دس ػشكٛٞ ٝؿٕٙذػاصي

-14ايجاد تؼتش تشاي ٌؼتشؽ اػتفاد ٜاص
تِٛيذات پشاوٙذ ٚ ٜا٘شطيٞاي پان

ٔ-5فاٞيٓ التلاد ٔمأٚتي  ٚخلٛكيػاصي
دس ػشكٛٞ ٝؿٕٙذػاصي ؿٟشي

-15أىاٖ پيؾفشٚؽ تشق  ٚساٜا٘ذاصي تاصاس
خشدٜفشٚؿي تشق

-6تؼييٗ حذٚد ٚظايف  ٚلّٕش ٚػّٕىشدي ٞش
وذاْ اص ري٘فؼاٖ ٛٞؿٕٙذػاصي ؿٟشي

-16تٟي ٝٙوشدٖ ٞضيٞٝٙاي تٟشٜتشداسي ٚ
ٍٟ٘ذاسي

-7تشاي ٔ ٕٝٞتماضياٖ جذيذ اؿتشان،
كشفاً وٙتٛسٞاي ٛٞؿٕٙذ ٔجٟض تٝ
ػيؼتٓٞاي لشائت  ٚوٙتشَ ٛٞؿٕٙذ تاس ٚ
أىا٘ات فٙاٚسي اطالػاتي سٚصآٔذ ٘لة
ٕ٘ايذ

-17فشا ٓٞآٚسدٖ تؼتش ٔٙاػة جٟت لشائت
ٔىا٘يض ٜوٙتٛسٞاي آب ٌ ٚاص
-18سٚؿٙايي ٔؼاتش :يىي اص ٔٛاسد ٔٚ ٟٓ
لاتُ اجشا اص طشيك تؼتش ٛٞؿٕٙذػاصي
فشا ٓٞؿذ ٜدس لاِة طشح فٟاْ ،وٙتشَ
سٚؿٙايي دس ػطح ٔؼاتش ؿٟشي ٔيتاؿذ .اص
ايٗ طشح  ٚتؼت ٝت ٝػاػات ٔختّف
ؿثا٘ٝسٚص ،تشاوٓ جٕؼيتٙٔ ،اػثتٞا ٚ
أٙيت دس ٔىاٖٞاي ٔختّف ٔيتٛا٘ذ
تٟشٜتشداسي ؿٛد

-8حذاوثش ظشف ٔذت پٙج ػاَ ،وٙتٛسٞاي
ٔ ٕٝٞـتشويٗ ٔٛجٛد سا تا اِٛٚيت
ٔـتشويٗ پش ٔلشف  ٚؿثىٞٝاي تٛصيغ ٚ
ا٘تماَ سا تا وٙتٛسٞا ،صيشػاخت  ٚتجٟيضات
ٔجٟض ت ٝػيؼتٓ لشائت  ٚوٙتشَ ٛٞؿٕٙذ
تاس  ٚفٙاٚسي اطالػاتي سٚصآٔذ جايٍضيٗ
ٕ٘ايذ

٘-19ظاست ٌؼتشد ٜؿٟشي :اص ٔلشفٞاي
غيش ٔجاص اص تأػيؼات ؿٟشي تٚ ٝاػطٝ

3

-26تٙظيٓ ٔمشسات ساديٛيي ،ػال ٜٚتش
تٙظيٓ تؼشفٞٝاي ا٘شطي  ٚا٘حلاسؿىٙي دس
ػشك ٝتِٛيذ ،ا٘تماَ ،تٛصيغ  ٚفشٚؽ ا٘شطي،
ت ٝاجشاي طشحٞاي ٔٛفك اجشا ؿذ ٜدس
ػطح وـٛسٞاي تٛػؼٝيافت ٝدس يه لاِة
تٔٛي ؿذ ،ٜالذاْ وشد

-20تؼتش ٔا٘يتٛسي٘ ٚ ًٙظاست ت ٝدػت
آٔذ٘ ٜاؿي اص ؿٟش ٛٞؿٕٙذ ،جٌّٛيشي ؿٛد
ٔ-21ذيشيت ٔلشفٔ :لشف ا٘شطي ٚ
ػٛخت دس تٕاْ ٘ماط ؿٟش ٔذيشيت ٌشديذٜ
 ٚآٔاسٞاي ت ٝدػت آٔذ ٜتٚ ٝاػط ٝػٙجؾ
ٔؼتٕش  ٚتا دلت پاسأتشٞاي ٔشتثط تا
ا٘شطئ ،يتٛا٘ذ دس اختياس ٟ٘ادٞاي
تلٕيٌٓيش٘ذ ،ٜلاٌٖ٘ٛزاس ٔ ٚجشي ،لشاس
تٍيشد

-27اػتا٘ذاسٞا  ٚپشٚتىُٞاي فٙي دس
ٔؼٕاسي  ٚطشاحي ؿثىٞٝاي فيثش ٘ٛسي ،تٝ
ػٛٙاٖ ٘ياص اكّي ؿٟشداسيٞاي تشاي تٛػؼٝ
ؿٟش ٛٞؿٕٙذ

-22احاط ٝآٔاسي :ػاصٔاٖٞاي ؿٟشي؛
٘ظيش ؿٟشداسيٞا ٔيتٛا٘ٙذ اص طشيك
آٔاسٞاي ت ٝدػت آٔذ ٜاص ٘ظاست اطالػاتي
دليك ٔ ٚا٘يتٛسي ًٙوّي ؿٟش٘ ،ؼثت تٝ
تذٚيٗ تٛدج ٚ ٝطشحٞاي تٛػؼ ٝؿٟشي تا
ؿفافيت  ٚدلت تيـتشي ،الذاْ وٙٙذ

٘-28مؾ ؿٟشداسيٞا دس تٛػؼ ٝؿٟش
ٛٞؿٕٙذ :التلادي  ٚؿادي  ٚسفاٜ
ؿٟش٘ٚذاٖ
-29ؿٙاػايي  ٚاسائٔ ٝذَٞاي ٔـاسوت ري٘فؼاٖ ٔختّف دس
اػتمشاس ؿٟش ٛٞؿٕٙذ.

-23دس تٕأي ٔثاحث :ؿفافيتصايي
ا٘ذاصٌٜيشي ا٘شطي  ٚايجاد يه ٔـاسوت ٚ
تفا ٓٞسٚؿٗ  ٚؿفاف ٔاتيٗ تٕأي ٟ٘ادٞاي
ٔذيشيتي  ٚتٟشٜتشداس دس صٔئ ٝٙذيشيت
ؿٟش ٛٞؿٕٙذ ،ؿفافيت ٚجٛد داؿت ٝتاؿذ

منابع

-24أىاٖ تجٕيغ ٟ٘ادٞاي :تجٕيغػاصي
ا٘ذاصٌٜيشي ا٘شطي دس صيش تخؾٞاي تشق،
ٌاص  ٚآب  ٚحشوت ت ٝػٕت خلٛكيػاصي
ايٗ ٟ٘ادٞا تحت ػٛٙاٖ تٟشٜتشداس
ا٘ذاصٌٜيشي ا٘شطي ،فشا ٓٞؿٛد  ٚاص ايٗ
طشيك تتٛاٖ تٔ ٝماكذ ٔطشح ؿذ ٜدس صٔيٝٙ
خلٛكيػاصي ،دػت يافت

سؿٛٙفش ،آيت؛ ػاسفئ ،ؼّٓ؛ حؼ٘ٛٙذ ،ػّي .)1395 ( .تشسػي اك َٛؿٟش
ٛٞؿٕٙذ  ٚواستشدٞاي آٖ دس اداس ٚ ٜحىٕشا٘ي ؿٟشي  .وٙفشا٘غ ّٔي ؿٟش
ٛٞؿٕٙذ.

ؿشوت ٟٔٙذػيٗ ٔـاٚس ٔٙ٘ٛى ٛايشاٖ .)1392 ( .تجذيذ ػاختاس دس كٙؼت تشق
(ٔشٚسي تش ػاختاس كٙؼت تشق ايشاٖ) .

لٙثشياٖ يضدي ،ػّي .)1395( .تشسػي اػتشاتظيٞا ٔ ٚذَٞاي ٔذيشيتي حاوٓ
تش ٔذيشيت ؿٟشٞاي ٛٞؿٕٙذ  .اِٚيٗ وٙفشا٘غ ّٔي ؿٟش ٛٞؿٕٙذ.

-25تأػيغ ٟ٘ادٞاي ٔذيشيتي  ٚاجشايي :تٝ
ٚاػط ٝؿفافيت ايجاد ؿذ ٜدس صٔيٝٙ
ا٘ذاصٌٜيشي ا٘شطي ٔلشف ؿذ ٜدس تٕأي
صيشتخؾٞاي ا٘شطئ ،يتٛاٖ الذاْ تٝ
تأػيغ يه ٟ٘اد تٙظيٓوٙٙذٔ ٜمشسات دس
ػشك ٝا٘شطي ٕ٘ٛد ؤ ٝـات ٝتا ػاصٔاٖ ---

ٚثٛلي ٘يشي ،ػثذاِٝ؛ ٔشادي آيذيـٟف ،ؿؼثاٖ .)1391 ( .التلاد ٔمأٚتي ػأُ
اكّي دس استماي تٟشٜٚسي ٕٞ .ايؾ ّٔي تشسػي  ٚتثييٗ التلاد ٔمأٚتي

4

5

