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 اصَل هذیشیت هصشف تشق

 

 تْثَد تْشُ ٍسي اًشطي ًاشي اص قَاًيي اجثاسي

تٛاٖ غشفٝ خٛيي لبثُ تٛخٟي دس ٔػشف ا٘شطي ثٝ  ثب استفبدٜ اص تدٟيضات ثب ثٟشٜ ٚسي ثيطتش ٔي

ػُٕ آٚسد. عي سبِيبٖ اخيش دس وطٛسٞبي غٙؼتي ٚضغ لٛا٘يٗ اخجبسي ثشاي تحٕيُ استب٘ذاسدٞبي 

ا٘شطي ٚ ٘فٛر تذسيدي ٚ عجيؼي تىِٙٛٛطيٟبي خذيذ دس ٞب ٚ اص عشفي افضايص ليٕت  سبخت ثش سبصٜ

سبخت وبال، ثبػث غشفٝ خٛيي لبثُ تٛخٟي دس ٔػشف ا٘شطي ضذٜ است . ثغٛسيىٝ ثشاي وطٛس 

% 5/8، ايٗ أش ٔٙدش ٝث غشفٝ خٛيي دس ٔػشف ا٘شطي ثٕيضاٖ  2000تب  1993آٔشيىب عي سبِٟبي 

( سا 3يٗ صٔيٙٝ ، اسلبْ روش ضذٜ دس خذَٚ )ٌشديذٜ است .ٔحبسجبت ٔشثٛط ثٝ وطٛس آٔشيىب دس ا

ثشاي غشفٝ خٛيي دس ٞش وذاْ اص ثخطٟبي روش ضذٜ ، عي ٞفت سبَ ٌزضتٝ لبثُ تحمك دا٘ستٝ 

 است.

ثبضذ، ٕٞـچٙيـٗ  ثب تٛخٝ ثٝ خػٛغيبت فشٍٞٙي خبٔؼٝ ٔب وٝ ا٘شطي داساي يبساٝ٘ ثسيبس صيبدي ٔي

آٚسي  داساي فٗ "دس خبٔؼٝ ايشاٖ وٝ ػٕـذتبثـب تٛخـٝ ثـٝ فشًٞٙ ٚ فٗ آٚسي تدٟيضات ٔٛخٛد 

ثبضٙذ) تِٛيذات يخچبَ ، فشيضس ، ٔبضيٗ سختطٛيي ٚ...(، ثٙظش  د٘يب ٔي 1990لذيٕي تش اص سبِٟبي 

سسذ وٝ ايٗ ٔحُ يىي اص پش پتب٘سيُ تشيٗ سٚضٟبي ٔٛخٛد دس وطٛس دس خٟت حشوت ثٝ  ٔي

ٚ چٙب٘چٝ ثتٛاٖ دس خٟت حزف سٕت ثٟيٙٝ سبصي ٔػشف ا٘شطي ٚ ٔذيشيت ٔػشف ثشق ثبضذ. 

پشداصد ٚ ٘يض دس خٟت ثٟجٛد استب٘ذاسد تدٟيضات تِٛيذي  يبسا٘ٝ ٔذاٚٔي وٝ دِٚت ثشاي ا٘شطي ٔي

حشوت وشد ، لبدس خٛاٞيٓ ثٛد وٝ عي ٔذت دٜ سبَ ثيـص اص دٜ دسغذ دس صٔيٙٝ ا٘شطي ٔػشفي 

 غشفٝ خٛيي داضتٝ ثبضيٓ .
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ٓ ثب تٛخٝ ثٝ فشًٞٙ اختٕبػي ٚ سيبسي خبٔؼٝ ، ٔشدْ ثشاي حزف يبسا٘ٝ ٔذاْٚ چٙب٘چٝ ثخٛاٞي

سشٔبيٝ اي ِٚي فمظ يىجبس ثدبي  تٛاٖ اص سٚضٟبي تضسيك يبسا٘ٝ دچبس ٔطىُ خذي ٘طٛ٘ذ ، ٔي

 يبسا٘ٝ

ٔذاْٚ دس خٟت استمبء ويفي تدٟيضات خبٍ٘ي ثشاي ٔػشف وٙٙذٌبٖ الذاْ ٕ٘ٛد . ثؼٙٛاٖ ٔثبَ 

وٓ ٚ يب حتي سايٍبٖ ثٕيضا٘ي ٘سجتبً ٔٙبست دس اختيبس  تٛاٖ الٔپ وٓ ٔػشف سا ثٝ ليٕت ثسيبس ٔي

ٔػشف وٙٙذٜ لشاسداد ِٚي ليٕت ثشق سا دس ٔمبثُ تب حذي ثبال ثشد وٝ ثب تٛخٝ ثٝ وبٞص ٔػشف ، 

تٛاٖ ليٕت ثشق سا دسغذي ثبال ثشد  ٞضيٙٝ خبسي ا٘شطي ٔػشف وٙٙذٜ تغييش ػٕذٜ اي ٕ٘ٙبيذ . يب ٔي

ػٛست ٘مذي ٝث ٔػشف وٙٙذٜ ٔجّغي ٔؼبدَ ٔتٛسظ ٞضيٙٝ ٔثالً دٚ ثشاثش ٕ٘ٛد ٚ دس ػٛؼ ث

پشداختي تٛسظ ٘بٔجشدٜ ثشاي ا٘شطي اِىتشيىي دس سبَ لجُ پشداخت ٕ٘ٛد . ايٗ أش سجت خـٛاٞذ 

ثيٙذ ٘سجت ثٝ ٔػشف آٖ غشفٝ خٛيي ثيطتشي  ضـذ تب ٔػشف وٙٙذٜ ٚلتي ٞضيٙٝ ثبالي ثشق سا ٔي

 ٔػشف ٘ذاضتٝ ثبضٙذ ضشايظ فشق ٘خٛاٞذ وشد .اػٕبَ ٕ٘بيذ ٚ ثشاي ٔػشف وٙٙذٌب٘ي وٝ سضذ 
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 تْثَد تْشُ ٍسي ًاشي اص اعوال هذیشیت سوت تقاضا

اػٕبَ ٔذيشيت ٔػشف دس سٕت تمبضب ثخػٛظ دس غٙبيغ ػٕذٜ وطٛس ٚ ثخطٟبي تدبسي، 

ثبضذ . ثب اػٕبَ ايٗ سٚضٟب ٚ ثخػٛظ تٛخٝ  يـىي اص سٚضٟـبي ثٟجـٛد ثٟـشٜ ٚسي ا٘ـشطي ٔي

ٔيضاٖ   ضٛد وٝ ثتٛاٖ ٝث ثٝ تؼشفٝ ٞب ٚ ٘شخٟبي چٙذ تؼشفٝ اي ، پيص ثيٙي ٔئػشف وٙٙذٌبٖ 

 تشي دس پيه ا٘شطي اِىتشيىي غشفٝ خٛيي حبغُ ٕ٘ٛد. ٔٙبسجي دس صٔيٙٝ ا٘شطي ٚ لبثُ تٛخٝ

% سا دس 7/6% ٚ 3تدشثٝ آٔشيىب ثؼٙٛاٖ يىي اص وطٛسٞبي غٙؼتي دس عَٛ دٞٝ ٌزضتٝ اػذاد 

 دٞذ . ٘طبٖ ٔي 2000يه تب سبَ خٛيي ا٘شطي ٚ وبٞص پ غشفٝ
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 ْاي صشفِ جَیي دس ایشاىاستسي

تٛاٖ دس ايشاٖ پتب٘سيّٟبي ػٕذٜ غشفٝ خٛيي سا ثتشتيت  ثب تٛخٝ ثٝ ٘تبيح ثشسسي ٞب ٚ ٔغبِؼبت ٔي

 ثطشح صيش دستٝ ثٙذي ٕ٘ٛد :

 .ٌشد٘ذ ٔي ٔػشفي ا٘شطي وبٞص سجت وٝ سٚضٟبيي –اِف 

 . ٌشد٘ذ ٔي ٔػشفي پيه وبٞص سجت ػٕذتبً وٝ سٚضٟبيي –ة 

 ٔتؼذدي ػٛأُ ٌشد٘ذ ٔي ثشق ا٘شطي ٔػشف وبٞص ثبػث وٝ سٚضٟبيي ٔدٕٛػٝ دس –اِف 

  داس٘ذ وٝ ػٕذتبً ػجبستٙذ اص : ٚخٛد

 تٛصيغ ٞبي ضجىٝ سبصي ثٟيٙٝ ٚ اغالح ثىٕه ضجىٝ تّفبت وبٞص 

 تش ٔذسٖ تىِٙٛٛطي ثب تدٟيضات اص استفبدٜ 

 اي سضتٝ الٔپٟبي خبي ٝث ٌبصي ٚ ٔػشف وٓ الٔپٟبي اص استفبدٜ 

 اتالف ا٘شطي اص خٌّٛيشي ثٕٙظٛس سبختٕبٟ٘ب اغالح 

 ػٕٛٔي ٔؼبثش ٚ ٔٙبصَ دس استب٘ذاسد حذ دس سٚضٙبيي ٔػشف اغالح 

 ٔشٚس ٚ ػجٛس وٓ ٔحّٟبي دس سٚضٙبيي اتٛٔبسيٖٛ 

 ٔٙبسجتش وبس ٘مغٝ ايدبد ثٕٙظٛس تٛصيغ ٞبي ضجىٝ تشا٘سفٛسٔبتٛسٞبي خبيٍضيٙي ٚ خبثدبيي 
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 حات هَاسد الف:تَضي

% اص تِٛيذ تب ٔػشف 16س ضجىٝ ايشاٖ ثب سلٕي ٘ضديه ثٝ د ا٘شطي تّفبت سسذ ٔي ٘ظشٝ ث .1

وٙٙذٜ ٟ٘بيي يىي اص ػٕذٜ تشيٗ ٔحّٟبي غشفٝ خٛيي ا٘شطي ثبضذ . ٔغبِؼبت دس ضجىٝ خشاسبٖ )ثٝ 

ضجىٝ ،  دٞذ وٝ ثب سٚضٟبيي اص لجيُ تمٛيت ضجىٝ ، اغالح سبختبس ػٙٛاٖ ضجىٝ ٕ٘ٛ٘ٝ( ٘طبٖ ٔي

اغالح ٚ ثٟجٛد ٚضؼيت تٛاٖ ساوتيٛ دس ضجىٝ ، ٔتؼبدَ ٕ٘ٛدٖ خشيبٖ فبصٞب ٚ سٚضٟبي ديٍش أىبٖ 

ثبضذ ٚ  سبِٝ أىبٖ پـزيش ٔي 10تب  5سيضي  % دس عي يه ثش٘ب3ٝٔوبٞص ايٗ تّفبت تب ٔيضاٖ حذٚد 

ضذ ، دس غٛست ثب ثـب تٛخـٝ ثٝ ايٙـىٝ تّـفـبت سا دس سـبػت پيـه داساي حذاوثش ٔمذاس خٛد ٔي

ثبضذ  ٔي MW 19000سيضي ٔٙبست ثب تٛخٝ ثٝ پيه ٔػشف ايشاٖ وٝ دس حبَ حبضش حذٚداً  ثش٘بٔٝ

أىبٖ پـزيش است . ثذيٟي است ثب تٛخٝ ثٝ سلٓ ثبالي پتب٘سيُ  MW 1900خـٛيي تـب ٔيـضاٖ  غشفٝ

پيه  غشفٝ خٛيي ٔزوٛس ٚ ايٗ وٝ ايٗ ثٟيٙٝ سبصي سجت غشفٝ خٛيي دس ا٘شطي ٚ ٘يض وبٞص

ثبضذ ثبيذ ثؼٙٛاٖ اِٚـٛيت اَٚ  ٌشدد ٚ اص آ٘دب وٝ ٔتِٛي ػٕذٜ ايٗ أش ٚصاست ٘يشٚ ٔي ٔػشفي ٔي

دٞذ وٝ سشٔبيٝ ٌزاسي دس ايٗ ثخطٟب  سيضي لشاس ثٍيشد . ٔغبِؼبت ٘طبٖ ٔي دس ساس ٔسبئـُ ثش٘بٔٝ

 سبَ لبثُ ثشٌطت است. 10تب  3دس ٔذت 

دٜ  ٞبي ثش٘بٔٝ عي دس پيطشفتٝ وطٛسٞبي دس تش ٔذسٖ تىِٙٛٛطي ثب تدٟيضات اص استفبدٜ  .2

 % ٌشدد. 10تٛا٘ستٝ است سجت غشفٝ خٛيي دس ا٘شطي ثٕيضاٖ  2000تب  1990سبِٝ اص 

خٛيي ثيطتشي است .  ثذيٟي است وطٛس ٔب دس ٔمبيسٝ ثب وطٛسٞبي پيطشفتٝ داساي پتب٘سيُ غشفٝ

ثبضذ . آٔبس ٘طبٖ  ٛس ٔب ٔيدِيُ ايٗ أش استفبدٜ اص تىِٙٛٛطي لذيٕي تش دس تدٟيضات دس وط

 اسبس ثش ٞب عشاحي تٟٙب ٘ٝ …دٞذ وٝ دس اوثش تدٟيضات ضبُٔ وِٛش ، يخچبَ ، فشيضس ٚ  ٔي

 ا٘ـشطي ٞبي وٙٙـذٜ ٔػـشف ، اخجبسي استب٘ذاسد ٚخٛد ػذْ ثذِيُ ثّىٝ ثبضٙذ ٕ٘ي سٚص تىِٙٛٛطي

  ٔٛتٛس ٔثالً. ذٌيش٘ ٕ٘ي لشاس استفبدٜ ٔٛسد ثٟيٙٝ لذستٟبي ثشاي ايشاٖ دس اِىتشيىي
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وٙٙذ  ثبضٙذ ٚ ثبِغجغ دس ٘مغٝ ثب سا٘ذٔبٖ حذاوثش وبس ٕ٘ي طتش اص حذ الصْ ٔيثي لذستي داساي وِٛشٞب

حبَ غشفٝ خٛيي دس ايٗ ثخص ثذِيُ ٔسبئُ التػبدي ٚ فشٍٞٙي خبظ خبٔؼٝ ٔب ٘يبص ثٝ  . ثب ايٗ

تشي غٛست خٛاٞذ صٔبٖ ثيطتشي داسد ٚ خبيٍضيٙي تدٟيضات ٔػشفي دس ايشاٖ ثب وٙذي ثيط

 پزيشفت .

ثب ايٙحبَ ثش ٔسئِٛيٗ غٙؼت ثشق است وٝ ثب ٘طستٟبي ٔطتشن ثب ٔسئِٛيٗ ٚصاست غٙبيغ ٚ اداسٜ 

 استب٘ذاسد ، سبص٘ذٌبٖ سا ثسٕت سػبيت استب٘ذاسدٞبي ثبالتش سٛق دادٜ ٚ ٔدجٛس ٕ٘بيٙذ .

 بييسٚضٙ ثـٝ ٔشثـٛط ا٘ـشطي ٔػشف اص اي ػٕذٜ ثخص حبضش حبَ دس ٔب وطٛس دس  .3

د٘يب ٞٙٛص استفبدٜ اص الٔپٟبي ثب سا٘ذٔبٖ ثبال دس حدٓ وٕي  وطٛسٞبي اوثش خالف ثش. ثبضذ ٔي

ٌيشد . ِزا خبيٍضيٙي الٔپٟبي وٓ ٔػشف ٚ ٌبصي يىي ديٍش اص پتب٘سيّٟبي  ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٔي

شطي ٚ تٛا٘ٙذ غشفٝ خٛيي دس ا٘ ثبضذ . ٔسئِٛيٗ ٚصاست ٘يشٚ ثب سٝ سٚش ٔي ػٕذٜ غشفٝ خٛيي ٔي

 ثبِغجغ وبٞص پيه ٔػشفي سا فشاٞٓ سبص٘ذ .

اي دس تبسيسبت ٚ  خبيٍضيٙي الٔپٟبي فّٛسسٙت يب فّٛسسٙت وٕپىت ثٝ خبي سضتٝ 

سبختٕبٟ٘بي تبثؼٝ ٚصاست ٘يشٚ ٚ ٘يض ٔؼبثش ٚ ٔىبٟ٘بي ػٕٛٔي وٝ أىبٖ آٖ ثبضذ ، ضبُٔ پبسوٟب ٚ 

 غيشٜ .

دِٚتي ثشاي خبيٍضيٙي الٔپٟبي سضتٝ  ٕٞـىبسي ٚ تطٛيك ديٍش ٚصاستخب٘ٝ ٞب ٚ سبصٔبٟ٘بي 

 اي ثب الٔپ وٓ ٔػشف دس وّيٝ سبختٕبٟ٘بي دِٚتي . ثذيٟي است ثب ايٗ سٚش دس غٛست 
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خبيٍضيٙي ايٗ الٔپٟب دس وّيٝ سبختٕبٟ٘بي اداسي اص خّٕٝ ثيٕبسستبٟ٘ب ٚ ٔىبٟ٘بي آٔٛصضي ، غشفٝ 

 خٛيي لبثُ تٛخٟي دس ٔػشف ا٘شطي ايدبد خٛاٞذ ضذ .

ٔشدْ ثٝ استفبدٜ اص الٔپٟبي وٓ ٔػشف ٚ فّٛسسٙت ٚ دس غٛست أىبٖ تبٔيٗ الٔپ تطٛيك  

سيضي ٚ  ضٛد . ثب ثش٘بٔٝ اي ثخػٛظ ثشاي لطش وٓ ٔػشف تٛغيٝ ٔي وٓ ٔػشف ثػٛست يبسا٘ٝ

تٛاٖ يبسا٘ٝ خشيذ الٔپ سا ثب وبٞص يبسا٘ٝ ليٕت ا٘شطي اِىتشيىي خجشاٖ وشد  ٔحبسجبت غحيح ٔي

 ٔيضاٖ پشداخت سيبِي ثبثت ا٘شطي ٔػشفي آٟ٘ب تغييش چٙذا٘ي ٕ٘ٙبيذ.ثغشيمي وٝ دس ٟ٘بيت 

 ٘طستٟبيي است ثٟتش ساستب ايٗ دس.  ضٛد ثٟيٙٝ ايشاٖ دس سبصي سبختٕبٖ فشًٞٙ است الصْ  .4

 استب٘ذاسد ثٕٙظٛس ٕٞبٍٞٙي خٟت دس ٔسىٗ ٚصاست ٚ ايشاٖ سبختٕبٖ ٟٔٙذسي ٘ظبْ سبصٔبٖ ثب

سٚضٙبيي ثشٌضاس ٌشدد.ايٗ ثخص دس  ٚ ، سشٔبيطي ٘ذاسدٞبياستب سػبيت ثٝ افشاد تطٛيك ٚ وشدٖ

 ثبضذ ، ِىٗ ثشاي اخشا ثٝ صٔبٖ ثيطتشي ٘يبص داسد. وطٛس ٔب اٌش چٝ داساي پتب٘سيُ ٔٙبسجي ٔي

ثبضٙذ . ثٟتش است ضٕٗ  ثسيبسي اص ٔؼبثش دس وطٛس ٔب داساي سٚضٙبيي ثيص اص حذ الصْ ٔي .5

مشساتي تذٚيٗ ٌشدد تب ثشلٟبي ٔٙغمٝ اي ّٔضْ ثٝ سػبيت ثبصٍ٘شي ثٝ استب٘ذاسد سٚضٙبيي ٔؼبثش ، ٔ

تٛاٖ ثب تذٚيٗ استب٘ذاسد فٛاغُ تيشٞب ٚ استفبدٜ اص تيشٞب ٚ چشاغٟبي  آٟ٘ب ضٛ٘ذ . دس ايٗ ساستب ٔي

 ٔٙبست ، ضٕٗ تبٔيٗ سٚضٙبيي ٔٙبست ، غشفٝ خٛيي لبثُ ٔالحظٝ اي دس ثخص ا٘شطي ثؼُٕ آٚسد.

تٛا٘ذ خٛاة سشيؼتشي دس  ثبضذ ٔي بً ٔشثٛط ثٝ ٚصاست ٘يشٚ ٔيايٗ ثخص ثب تٛخٝ ثٝ ايٙىٝ ػٕذت

 ٔمبيسٝ ثب ديٍش ٔٛاسد وٝ ّٔضْ ثٝ اخشا تٛسظ ػْٕٛ است داضتٝ ثبضذ.

تٛاٖ اص تّفبت ا٘شطي ثيٟٛدٜ  وٕه اتٛٔبسيٖٛ سٚضٙبيي دس ٔحّٟبي وٓ ػجٛس ٚ ٔشٚس ٔيٝ ث  .6

ثبضذ . دس ايٗ  خػٛغي ٔيخٌّٛيشي ٕ٘ٛد.ايٗ ثخص غشفٝ خٛيي ضبُٔ استفبدٜ ٞبي ػٕٛٔي ٚ 

 تٛاٖ اص سٚضٙبيي ثيٟٛدٜ دس سبػبتي وٝ وسي دس ٔىبٖ  ثخص ثىٕه يه حسبسٍش حضٛس ٔي



 

 

 اصَل هذیشیت هصشف تشق

 

 

ٔٛسد ٘ظش ٚخٛد ٘ذاسد خٌّٛيشي ٕ٘ٛد. ثخطٟبيـي اص ٚصاست ٘يـشٚ ضبٔـُ پستـٟب ، ٔؼبثش وٓ ػجٛس ٚ 

 ٙذ .تٛا٘ٙذ اص ايٗ أش استفبدٜ ٕ٘بي ٔشٚس، تبسيسبت ٚ سبختٕبٟ٘بي تبثؼٝ ٔي

تٛاٖ دس غٛست ضشٚست دس سبػتٟبي ػذْ ػجٛس ، اص سٚضٙبيي حذالُ )دس حذ  يٟي است ٔيثذ

اضغشاسي( ٚ دس غٛست ػجٛس ا٘سبٖ اص سٚضٙبيي استب٘ذاسد استفبدٜ ٕ٘ٛد.ٚصاست ٘يشٚ دس ايٗ صٔيٙٝ 

 تٛا٘ذ پيطمذْ ثبضذ. خٛد ٔي

وٙٙذ.  سا٘ذٔبٖ ثبال وبس ٕ٘ي ثسيبسي اص تشا٘سفٛسٔبتٛسٞبي ضجىٝ تٛصيغ دس ايـشاٖ دس ٘مغٝ ثب  .7

تٛاٖ ثب اسصيبثي ٔدذد ٚضؼيت ضجىٝ ٚ احتٕبالً خبثدبيي ٚ يب خبيٍضيٙي ثؼضي  ثشاي ايٗ ٔٙظٛس ٔي

 اص تشا٘سفٛسٔبتٛسٞب ، تّفبت ضجىٝ سا وبٞص داد.

 وٝ داس٘ذ ٚخٛد ٔتؼذدي ػٛأُ ٌشد٘ذ ٔي پيه وبٞص ثبػث وٝ سٚضٟبيي ٔدٕٛػٝ دس –ة 

 : اص ٙذػجبست آٟ٘ب تشيٗ ػٕذٜ

 اص(  چيّشٞب ٚ وِٛشٞب) وٙٙذٜ خٙه ٚ(  فشيضس ٚ يخچبَ) سشٔبيطي ثـبسٞبي خبثدـبيي 

 سبػبت پيه

 سبػبت دس وٕتش ٔػشف ثٝ آٟ٘ب تطٛيك ثٕٙظٛس اغٙبف ثشاي اي تؼشفٝ چٙذ ٘شخٟبي اػٕبَ 

 پيه

 ذيشيتٔ اػٕبَ ٚ پيه سبػبت اص صيبد ٔػبسف خبثدبيي ثٕٙظٛس غٙبيغ ثب ٕٞبٍٞٙي 

 خّٕٝ اص تدٟيضات ثشخي اص استفبدٜ ػذْ ثٕٙظٛس ٞب خب٘ٛادٜ ثشاي فشٍٞٙي ٞبي ٔٝثش٘ب ا٘دبْ 

 پيه سبػبت دس غيشٜ ٚ اعٛ ، سختطٛيي ٔبضيٗ



 

 

 اصَل هذیشیت هصشف تشق

 

 

 سيستٕٟبي ثغٛسيىٝ ثضسي ٔػبسف ٚ ٞب ٔدتٕغ ثشاي ٞٛضٕٙذ ٔػشف ٔذيشيت اػٕبَ 

 ه ٔٛسد استفبدٜ لشاس ٌيش٘ذ.پي اص ثؼذ ٚ پيه اص لجُ سبػبت دس آٟ٘ب سشٔبيطي

 ثيٙٙذٜ پش ٞبي ثش٘بٔٝ اص ثشخي خبثدبيي ثٕٙظٛس تّٛيضيٖٛ ٔسئِٛيٗ ثب ٕٞبٍٞٙي  

 

 طثقِ تٌذي ساّکاسّاي هذیشیت هصشف 

 

دس ايٗ لسٕت ثب تٛخٝ ثٝ ثشسسي ٞبي ا٘دبْ ٌشفتٝ، ضشايظ ٚ اٍِٛي ٔػشف وطٛس، أىب٘بت ٚ 

يش، اِٚٛيت ٔحذٚديت ٞبي ٔٛخٛد ٚ ٔغبثمت ثب سيبست ٞبي والٖ ٚصاست ٘يشٚ ٚ ضشوت تٛا٘

ثٙذي ساٞىبسٞبي ٔذيشيت ٔػشف ثشق ثشاي ثخص ٞبي ٔختّف غٛست ٌشفتٝ است. ايٗ 

ساٞىبسٞب ثٝ سٝ دستۀ اِٚٛيت ثبال، اِٚٛيت ٔتٛسظ ٚ اِٚٛيت وٓ تمسيٓ ثٙذي ضذٜ ا٘ذ ٚ ػالٜٚ ثش 

 ايٗ ثشخي اص ايٗ ساٞىبسٞب وٝ اِٚٛيت ثسيبس ثباليي داس٘ذ، تأويذ ضذٜ است. 

ثٝ ٔؼٙي ػذْ تٛخٝ ثٝ سبيش ساٞىبسٞبي اسائٝ ضذٜ ٘خٛاٞذ ثٛد. اِٚٛيت ثٙذي ايٗ اِٚٛيت ثٙذي 

ثيٙي ضذٜ والٖ دس چطٓ ا٘ذاص ثيست  اي  پيطٟٙبدي ثشاي دستيبثي ثٝ اٞذاف پيص حبضش ثٕدٕٛػٝ

سبِٝ وطٛس ٔي ثبضذ وٝ پيبدٜ سبصي آٟ٘ب وبٔالً ضشٚسي است. دس ادأٝ اِٚٛيت ثٙذي وّيٝ 

 ئٝ ضذٜ است.ساٞىبسٞبي پيطٟٙبدي اسا
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 اٍلَیت تٌذي دس تخشْاي هختلف تعشفِ تٌذي

 

 الف: بخش خانگی، تجاری و عمومی

ٕ٘بيٙذ. اص ايٗ سٚ دس يه  ايٗ سٝ ثخص ػٕٛٔبً اص ِٛاصْ ثشلي يىسبٖ ثب اٞذافي ٔطبثٝ استفبدٜ ٔي

ٌشٜٚ خبي دادٜ ضذٜ ا٘ذ. ٚضؼيت ٔػشف ٌزضتٝ ٚ سٚ٘ذ آيٙذٜ ايٗ ثخص ٞب دس ٌضاسضٟبي پيطيٗ 

ٔٛسد ثشسسي لشاس ٌشفتٝ است. أب ٘ىتٝ لبثُ تأُٔ دس ايٗ ٔٛسد، ِضْٚ ٚ اخجبس ثٟيٙٝ سبصي ٔػشف 

ٞبي غيشِٔٛذ است. ٕٞچٙيٗ ٔذيشيت ٔػشف ثشق ثخص ػٕٛٔي وٝ سضذ ٘سجتبً ثسيبس  دس ايٗ ثخص

صيبدي دس چٙذ سبَ اخيش داضتٝ است ثٝ دِيُ ػذْ اٍ٘يضٜ التػبدي ٔتِٛيبٖ، ثيطتش ثش ػٟذٜ ثخص 

 ِٚتي ٔي ثبضذ ٚ ٔي تٛا٘ذ ٘مغٝ د

ضشٚع ثسيبس ٔٙبسجي ثشاي پيبدٜ سبصي عشح ٞبي پيطٟٙبدي ثبضذ. ػٕذٜ تشيٗ ػٛأُ غيش ثٟيٙٝ ثٛدٖ 

 ٔػشف ثشق دس ايٗ ثخص ٞب سا ثٝ غٛست ريُ ٔي تٛاٖ خالغٝ وشد. 

 . پبييٗ ثٛدٖ ليٕت ا٘شطي؛1

 . ٘جٛدٖ اٍ٘يضٜ ثشاي ٔػشف وٙٙذٌبٖ دس وبٞص ٔػشف؛2

 يٗ ثٛدٖ فشًٞٙ ٔػشف ٚ سغح اعالع پبييٗ ػْٕٛ ٔػشف وٙٙذٌبٖ؛. پبي3
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. ٘جٛد اٍ٘يضٜ دس تِٛيذوٙٙذٌبٖ ٚ سبص٘ذٌبٖ ِٛاصْ ٔػشف وٙٙذٜ ا٘شطي دس سبخت ِٛاصْ وبسا ٚ 4

 ثٟيٙٝ؛

 ٞب، ِٛاصْ ثشلي ٚ غيشٜ؛  . غيش ثٟيٙٝ ثٛدٖ ٚ سا٘ذٔبٖ پبييٗ ٔػشف ا٘شطي دس سبختٕب5ٖ

 ٞبي فٛق اِزوش سا ٘طبٖ ٔي دٞذ. بسٞبي ٔؼشفي ضذٜ دس ثخص( اِٚٛيت ثٙذي ساٞى1خذَٚ )
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 (: اٍلَیت تٌذي ساّکاسّاي هذیشیت هصشف تشق دس تخش خاًگي، تجاسي ٍ عوَهي1جذٍل)

 

 اٍلَیت ًَع ساّکاس خاًَادُ ساّکاس طثقِ تٌذي

 وٓ ٔتٛسظ ثبال

ي
ختاس

ي سا
ساُ کاسّا

 

   1** تجّيغبت استمبء فشًٞٙ ٔػشف

  *  ٚساٖ ا٘شطيتٛسؼٝ ٔطب

   * تذٚسؼٝ ٔغبِؼبت ٚ تحميمبت 

   * تذٚيٗ استب٘ذاسد تٛسؼٝ لٛا٘يٗ

  *  تذٚيٗ لٛا٘يٗ

ٛي ٔػشف    ** اػغبي پبداش ٚ ٔدبصات ثشاي اٍِ

ي
ي فٌ

ساّکاسّا
 

  *  وٙتشَ ٔدٕٛػٝ اي ثبس ٚاحذٞب ثٝ ػٙٛاٖ ثبس ثضسي وٙتشَ تدٟيضات ٔػشف وٙٙذٜ

  *  سيوٙتشَ چيّشٞبي ثض

  *  ٞٓ ثٙذ ضذٖ تدٟيضات

  *  ٔحذٚد وٙٙذٜ تمبضب

  *  سيستٓ ٞبي ٔذيشيت ا٘شطي

  *  وٙتشَ وٙٙذٜ تمبضب

  *  سيستٓ ٞبي اػالْ خغش

ش   *  استفبدٜ اص تبٕي

  *  فشآيٙذ خبيٍضيٗ

  *  اٍِٛي ثبس تؼييٗ ضذٜ

شطي  *   رخيشٜ سبصٞبي سشٔبيص رخيشٜ سبصٞبي ٘ا

 *   رخيشٜ سبصٞبي ٌشٔبيص

   * ثبصيبثي حشاست اتالفي

   * ٘شخٟبي صٔب٘ي استفبدٜ اص اٍ٘يضش التػبدي

   * ثبس لبثُ لغغ

   * لشاسدادٞبي وٙتشَ ثبس

                                         
 . تأکیدی بر اولویت بسیار باال 1
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  *  اعطاي تسْيالت استقاي ساًذهاى   

  *  ساٞىبسي ٔجتٙي ثش ثبصاس ثشق  

   * ٜاستمبي سغح پبسخٍٛيي ٔػشف وٙٙذ

 *   ثٟشٜ ٌيشي اص تِٛيذ پشاوٙذٜ ٚ ا٘شطي ٞبي تدذيذ پزيش تىِٙٛٛطي ٞبي خبيٍضيٗ تِٛيذ

ي پش سٟٓ استمبي وبسايي ِٛاصْ ثشلي    ** استمبي وبسايي ِٛاصْ ثشلي خبٍ٘

ي وٓ سٟٓ    ** استمبي وبسايي ِٛاصْ ثشلي خبٍ٘

   ** استمبي سيستٓ سٚضٙبيي

شطي دس سبختٕبٟ٘باستمبي وبسايي ٔػشف     ** ٘ا

 

 ٕٞب٘غٛس وٝ ديذٜ ٔي ضٛد، اوثش ساٞىبسٞبي ثب اِٚٛيت ثبال دس صٔيٙٝ افضايص ٚ استمبي وبسايي

ٔي ثبضٙذ وٝ اص ٟٕٔتشيٗ ٘يبصٞبي آٖ فؼبِيت فشاٌيش فشٍٞٙي ٚ استمبي سغح فٙي غٙؼت سبخت ٚ  

ٔتٙبست ثشاي ايٗ ثخص اص تِٛيذ ِٛاصْ ثشلي است. دس دستشس ٘جٛدٖ ٔطبٚساٖ ا٘شطي ثٝ غٛست 

 ٔٛاسدي است وٝ ثبيذ ثٝ عٛس خذي ٔذ٘ظش لشاس ٌيشد.

دس ادأٝ اِٚٛيت ثٙذي ساٞىبسي ثخص سٚضٙبيي ػٕٛٔي ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص ٟٕٔتشيٗ ٔؤِفٝ ٞبي 

 ٔػشف ػٕٛٔي اسائٝ ضذٜ است.

 ب: روشنایی عمومی

ثٟيٙٝ سبصي آٖ ثبيذ سٚضٙبيي ػٕٛٔي اص ٟٕٔتشيٗ ٔؤِفٝ ٞبي ثبس ػٕٛٔي وطٛس است وٝ ثشاي 

تالش ثسيبسي وشد، ػذْ دسآٔذصايي ايٗ ٘ٛع اص ٔػشف ثشاي دِٚت، ٕٞضٔب٘ي ايٗ ٘ٛع اص ٔػشف 

ثب اٚج ثبس ٚ ثٟيٙٝ ٘جٛدٖ سبٔب٘ٝ ٞبي سٚضٙبيي اص ٟٕٔتشيٗ ػٛأُ تٛخٝ ثٝ ايٗ ثخص اص ٔػشف ٔي 

 ٞب ٔي ثبضذ.  ثبضذ. ٟٕٔتشيٗ ٔطىُ دس ايٗ ٘ٛع اص ٔػشف پشاوٙذٌي ٚ ٌستشدٌي ايٗ سبٔب٘ٝ
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 ( اِٚٛيت ثٙذي ساٞىبسٞبي ٔختّف ٔذيشيت ٔػشف ثشاي ايٗ ثخص سا ٘طبٖ ٔي دٞذ.2خذَٚ )

 

 (: اٍلَیت تٌذي ساّکاسّاي هختلف هذیشیت هصشف تشق دس تخش سٍشٌایي هعاتش2جذٍل )

 اٍلَیت ساّکاستْيٌِ ساصي هصشف تشق

 کن هتَسط تاال

   ** استفادُ اص الهپ ّاي پشتاصدُ

   * ایش ٍ اصالح کيفيت چشاغ ّاي هعاتشآصه

   * طشاحي صحيح سيستن ّاي سٍشٌایي هعاتش

  *  کٌتشل هشکضي شثکِ ّاي سٍشٌایي هعاتش

تذٍیي تشًاهِ ّاي هذٍى تعويش، ًگْذاسي ٍ سسيذگي تِ 

 هَقع تِ چشاغ ّاي هعاتش

*   

 *   استفادُ اص سٍشٌایي دیجيتال

 

يٗ ثخص ٞٓ ساٞىبسٞبيي ثب ٔحٛسيت ثٟجٛد وبسايي سيستٓ ٕٞب٘غٛس وٝ ديذٜ ٔي ضٛد، دس ا

 سٚضٙبيي دس اِٚٛيت لشاس داس٘ذ.

 

 ج: بخش کشاورزی

ايٗ ثخص ثٝ ػٙٛاٖ يىي اص ثخطٟبي ِٔٛذ ثٝ دِيُ ٕٞضٔب٘ي ٔػشف چبٜ ٞبي آة ثب اٚج ثبس ضجىٝ 

 اٜ ٔطىالت اص ٟٕٔتشيٗ ثخطٟبيي است وٝ ثبيذ ٔٛسد تٛخٝ لشاس ٌيشد. سٙتي ثٛدٖ ايٗ ثخص ثٝ ٕٞش
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اختٕبػي ٚ دٚس اص دستشس ثٛدٖ ٔػشف وٙٙذٌبٖ ٟ٘بيي، يىي اص دضٛاسيٟبيي است وٝ دس ساٜ  

استمبي وبسوشد ادٚات ٔػشفي دس ايٗ ثخص ٚخٛد داسد. ثب تٛسؼٝ وطت ٚ آثيبسي ٔذسٖ، ثسيبسي 

اص ٔطىالت ايٗ ثخص حُ خٛاٞذ ٌشديذ. ثذيٟي است وٝ استمبي فشًٞٙ ٔػشف دس ايٗ ثخص 

ثٝ فؼبِيت ثيطتشي داسد. دس دستشس ٘جٛدٖ ٔطبٚساٖ ا٘شطي ثٝ غٛست ٔتٙبست ثشاي ايٗ ثخص  ٘يبص

 اص ٔٛاسدي است وٝ ثبيذ ٔذ٘ظش لشاس ٌيشد.

(، اِٚٛيت ثٙذي ساٞىبسٞبي ٔختّف ٔذيشيت ٔػشف ثشق دس ثخص وطبٚسصي سا ٘طبٖ 3خذَٚ )

 ٔي دٞذ.

 



 

 

 اصَل هذیشیت هصشف تشق

 

 

 شف تشق دس تخش کشاٍسصي(: اٍلَیت تٌذي ساّکاسّاي هختلف هذیشیت هص3جذٍل )

 اٍلَیت ساّکاستْيٌِ ساصي هصشف تشق

 کن هتَسط تاال

ساّکاسّاي تْيٌِ ساصي 

 هصشف آب

   * استفبدٜ اص سيستٓ ٞبي ٔىب٘يضٜ آثيبسي

  *  سػبيت دليك اٍِٛي وطت ٔػٛة

  *  سيٕب٘ي وشدٖ وب٘بَ ٞبي ا٘تمبَ آة

استفادُ اص ساّکاسّا ٍ 

تجْيضات هٌاسة تشاي 

ضایش تاصدّي هصشف اف 

 تشق

   * استفبدٜ اص پٕپ ٞبي ضٙبٚس

   * استفبدٜ اص اِىتشٚٔٛتٛسٞبي ػٕٛدي

  *  استفبدٜ اص خبصٖ

   * تغجيك تأسيسبت استحػبَ آة ثب اِىتشٚ پٕپ

  *  تجذيُ اتػبَ ٔثّث ثٝ ستبسٜ

  *  ثٟجٛد ثٟشٜ ٚسي ػٛأُ غيش اِىتشيىي

   * pbاستفبدٜ اص تدٟيضات ٞٛضٕٙذ 

  *  استفبدٜ اص سيستٓ فتِٛٚتبط دس پٕپ ٞبي آة

   * استفبدٜ اص سيستٓ رخيشٜ آة ٚ آثيبسي ٔشوض ثمّي

   * ٚالؼي ٕ٘ٛدٖ تؼشفٝ ثشق

  *  وٙتشَ سبػت وبسوشد سبال٘ٝ چبٜ ٞبي وطبٚسصي

   * * خشٚج چبٜ ٞبي وطبٚسصي دس سبػت ٞبي اٚج ثبس ثب استفبدٜ اص تبيٕش

  *  بس چبٜ ٞبي وطبٚسصيوٙتشَ ث

  *  تؼٕيش ٚ تٍٟذاسي ٔشتت تأسيسبت

 



 

 

 اصَل هذیشیت هصشف تشق

 

دس ايٗ لسٕت ٘يض ثٟجٛد وبسايي اص عشيك تغبثك ٘يبص ثب ٔػشف، ٔحٛسيت اغّي ساٞىبسٞب سا تطىيُ 

ٔي دٞذ. ٘ىتٝ ٟٔٓ دس ايٗ صٔيٙٝ ٘يبصٞبي سخت افضاسي ثشاي پيبدٜ سبصي ساٞىبسٞبي ايٗ ثخص ٔي 

 ثبضذ.

 د: بخش صنعتی

غٙؼتي اص خّٕٝ ثبسٞبي ِٔٛذ است. تٛسؼٝ استفبدٜ اص ادٚات وبسا ٚ ثٟجٛد فشآيٙذٞبي تِٛيذ  ثخص

اص ٟٕٔتشيٗ ضشٚست ٞبي ايٗ ثخص ٔي ثبضذ. ٔتأسفب٘ٝ دس ايشاٖ ٔيضاٖ ضذت ا٘شطي ايٗ ثخص 

٘سجت ثٝ سبيش وطٛسٞبي تٛسؼٝ يبفتٝ ٚ دس حبَ تٛسؼٝ ثسيبس ثبال ٔي ثبضذ. ثب تٛخٝ ثٝ سٚ٘ذ غؼٛدي 

صش خٟب٘ي ا٘شطي، ٔٙغمي ضذٖ فشآيٙذ تخػيع يبسا٘ٝ ٞبي ا٘شطي ثسيبس ضشٚسي است ٚ ايٗ اس

أش، غٙبيغ ايشاٖ سا ثب چبِطي ثضسي سٚثشٚ خٛاٞذ ٕ٘ٛد ٚ دس پي آٖ ايدبد اٍ٘يضٜ ٔٙبسجي ثشاي 

ٚالؼي ضذٖ ليٕت ا٘شطي ايدبد خٛاٞذ ٌشديذ. دستشسي آسبٖ تش غٙبيغ ثٝ ٔطبٚساٖ ا٘شطي ٚ ٚخٛد 

( اِٚٛيت ثٙذي ساٞىبسٞبي ايٗ 4ٞبي التػبدي اص ٔضايب ٘سجي دس ايٗ ثخص است. خذَٚ ) اٍ٘يضٜ

 ثخص سا اسائٝ ٕ٘ٛدٜ است.

 



 

 

 اصَل هذیشیت هصشف تشق

 

 (: اٍلَیت تٌذي ساّکاسّاي هختلف هذیشیت هصشف تشق دس تخش صٌعت4جذٍل )

 اٍلَیت ساّکاستْيٌِ ساصي هصشف تشق

 کن هتَسط تاال

اصالح فشآیٌذّاي تَليذ تش 

ذاسد هعياس اساس استاً

 هصشف

   * فشآيٙذ تِٛيذ سيٕبٖ 

   * فشآيٙذ تِٛيذ  آِٛٔيٙيْٛ

   * فشآيٙذ تِٛيذ ضيطٝ

   * فشآيٙذ تِٛيذ  لٙذ

   * فشآيٙذ تِٛيذ  آخش

   * فشآيٙذ تِٛيذ  وبغز ٚ چٛة

   * فشآيٙذ خطه وشدٖ

دبت ثشاسبس ٔحبسجبت اتػبَ ٔٛاصي وشدٖ تشا٘سفٛسٔشٞبي لذست وبسخب٘ تْثَد تاصدّي هصشف اًشطي

 وٛتبٜ

 *  

   * VSDحٕبيت اص سشٔبيٝ ٌزاسي ثٝ ٔٙظٛس استفبدٜ اص 

   * دس ػّٕىشد اِىتشٚٔٛتٛسٞب pbاستفبدٜ اص سيستٓ ٞٛضٕٙذ 

   ** استٕشاس تذٚيٗ استب٘ذاسد ثشاي تدٟيضات اغّي غٙؼت ٔب٘ٙذ ٔٛتٛسٞب

  *  استاستفبدٜ اص سيستٓ ٞبي تِٛيذ ٕٞضٔبٖ ثشق ٚ حش

   * ثٟجٛد ثبصدٞي سيستٓ ٞبي ٞٛاي فطشدٜ غٙؼتي

   * ثىبسٌيشي اتٛٔبسيٖٛ ٚ وٙتشَ وبٔپيٛتشي غٙبيغ

ٌبصسٛص وشدٖ ٔٛتٛسٞبي ديضِي غٙبيغ ٚ ثٟشٜ ٌيشي اص ايٗ ظشفيت ٞب دس 

 سبػبت ـ پيه

*   

  *  سيستٓ ٞبي رخيشٜ وٙٙذٜ ٌشٔب ٚ سشٔب رخيشُ ساصي اًشطي

  *  تشي ٞب )ٔٙبثغ تِٛيذ پشاوٙذٜ(استفبدٜ اص ثب



 

 

 اصَل هذیشیت هصشف تشق

 

 

 

کٌتشل تجْيضات هصشف 

 کٌٌذُ ًْایي

  *  کٌتشل سيستن ّاي فشآیٌذ گشهایش

   * ثٟيٙٝ سبصي ػّٕىشد ٔٛتٛسٞب ٚ ٔحشوٝ ٞب

   * ثٟيٙٝ سبصي ػّٕىشد وٛسٜ ٞب ٚ ٔطؼُ ٞبي غٙؼتي

استفادُ اص پتاًسيل صٌایع 

تشاي اًعطاف پزیشي هٌحٌي 

 تاس

   * ب٘ذفشٚش ديٕ

   * ثش٘بٔٝ سيضي صٔب٘جٙذي تؼغيالت ٚ تؼٕيشات سبالٝ٘

   * تٙظيٓ فشآيٙذ ثٝ ٔٙظٛس اغالح ضشيت ثبس

ساّکاسّاي اقتصادي تشاي 

 پاسخگَ کشدى تاس صٌعتي

   * استفبدٜ اص تؼشفٝ ٞبي تٛاٖ ساوتيٛ

   * اخشاي ثش٘بٔٝ ٞبي تطٛيمي

   * اخشاي ثش٘بٔٝ ٞبي تؼشفٝ صٔب٘ي

 

ح اٍِٛي ٔػشف دس ثخص غٙؼتي ٘يض ثب تىيٝ ثش ٔحٛس ثٟيٙٝ سبصي فشآيٙذ ٚ استفبدٜ اص اغال

 پتب٘سيّٟبي ا٘ؼغبف پزيشي ثبسٞبي ثضسي أىبٖ پزيش خٛاٞذ ثٛد.

 

 

 


