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ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﺣوادث دو دھﮫ ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و
اﻧﺗﻘﺎل اﺳﺗﺎن ﯾزد ﺑﮫ ﻣﻧظور رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻋواﻣل اﺛرﮔذار ﺑر
اﯾﺟﺎد ﺣوادث و اراﯾﮫ راھﮑﺎرھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺑرای ﮐﺎھش
ﺣوادث

اھداف ﻣورد اﻧﺗظﺎر و ﻣﺣﺻول ﻧﮭﺎﯾﻲ طرح

دﻻﯾل اوﻟوﯾت داﺷﺗن

ھدف از اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾق -1 :ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ دﻻﯾل ﺑروز ﺣﺎدﺛﮫ و ﻋﻠت
ﺗﮑرار آﻧﮭﺎ  -2ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط آﺳﯾب ﭘذﯾر ﺗﺟﮭﯾزات ،رﻟﮫ ھﺎ و
ﻣدارات ﺣﻔﺎظﺗﯽ  -3اراﯾﮫ راھﮑﺎرھﺎی ﺑﮭﯾﻧﮫ و ﻋﻣﻠﯽ ﺑرای
ﭘﯾﺷﮕﯾری و ﮐﺎھش ﺗﻌداد و ﺧﺳﺎرات ﺣوادث  -4ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻘﺎط
ﺿﻌف طراﺣﯽ ﭘﺳﺗﮭﺎ و ﺧطوط و رﻓﻊ آﻧﮭﺎ ﺑرای اﻧﺟﺎم اﯾن
ﺗﺣﻘﯾق،در اﺑﺗدا اطﻼﻋﺎت ﺣوادث ده ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺷﺑﮑﮫ ﻓوق
ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود .اﯾن ﺑﺧش ﻧﺗﺎﯾﺞ آﻣﺎری ﺑﺎ داده ھﺎی
اوﻟﯾﮫ را ﺗﺷﮑﯾل ﻣﯽ دھد .ﺳﭘس ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﺑزارھﺎی
ﭘردازﺷﮕری و اﺳﺗﺧراج اطﻼﻋﺎت ،ﯾﮏ ﮔزارش ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ از ﮐل
ﺣوادث در دوره ﻣورد ﻧظر ﺗﮭﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود ﮐﮫ ﺑﺗوان از آن
ﺷﺎﺧصھﺎی ﻣورد ﻧظر ﺑرای ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ،ﺗوﺳﻌﮫ و اﺣداث،
ﺗﻌﻣﯾرات و ﻧﮕﮭداری ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ و اﺻﻼﺣﯽ را اﺳﺗﺧراج ﻧﻣود.
دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺣوادث از ﻧظر ﻋﻠت ﺑروز ﻣﺎﻧﻧد ﺧطﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ)ﺣﯾن
ﺳروﯾس و ﻧﮕﮭداری ،ﻣوﻗﻊ ﻣﺎﻧور و  ،(..اﺷﮑﺎل در ﺗﺟﮭﯾزات و
ﻣدارات و ﺗﺣﻠﯾل دﻻﯾل وﻗوع آﻧﮭﺎ ﻣﺣﺻول اﯾن ﺑﺧش اﺳت.
ﺿﻣن دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﺣوادث ﺑﮫ ﺑررﺳﯽ ﻓﻧﯽ و ﺗﺣﻠﯾل دﻻﺋل وﻗوع
آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧﺗﮫ ﺷده و ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﻗﺑﻠﯽ و
ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم  ،ﮐﻣﺑودھﺎ و ﻧﯾﺎزھﺎ ﺷﻧﺎﺳﺎﺋﯽ ﺷده و دﻻﺋل
ﺗﮑرار ﺣوادث ﻣورد ﻧﻘد و ﺑررﺳﯽ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ و ﺑﺎ اراﺋﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
ﻣﺷﺧص  ،روﺷﮭﺎ و راھﮑﺎرھﺎی ﻋﻣﻠﯽ در ﺧﺻوص ﮐﺎھش
ﺣوادث اراﺋﮫ ﻣﯾﮕردد.

در اﻏﻠب ﮐﺷورھﺎی ﭘﯾﺷرو ،در ﻓواﺻل زﻣﺎﻧﯽ ﭘﻧﺞ ﯾﺎ ده ﺳﺎل،
ﯾﮏ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ از ﺣوادث ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل
ﺗﺣت ﭘوﺷش ﺷﺎﻣل اطﻼﻋﺎت ﺧﺎم و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﺣوادث و راه
ﺣلھﺎی اﺻﻼﺣﯽ ﺣوادث ﺗﮭﯾﮫ ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽﺷود .اﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ
ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠف از ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ،طرحھﺎی ﺗوﺳﻌﮫ ،ﺑﮭره
ﺑرداری و ﺣﺗﯽ ﭘﯾﺷرﻓت ﻓن آورﯾﮭﺎی ﺟدﯾد ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد و ﻣورد
ﻧﯾﺎز اﺳت ﮐﮫ ﺗﺎ ﮐﻧون ﭼﻧﯾن ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از ﺷﺑﮑﮫ ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و
اﻧﺗﻘﺎل اﺳﺗﺎن ﯾزد ﺗﮭﯾﮫ ) ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺣﻠﯾل( و ﻣﻧﺗﺷر ﻧﺷده اﺳت.
اطﻼﻋﺎت ﺣوادث اﺳﺗﺎن ﯾزد در ﭼﻧدﯾن ﺳﺎل ﮔذﺷﺗﮫ ﺑرای ھر
ﺣﺎدﺛﮫ ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﻣوﺟود اﺳت وﻟﯽ ﺗﺎﮐﻧون ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﮐﺎﻣﻠﯽ از
اﯾن ﺣوادث و روﻧدھﺎی ﻣوﺟود در آﻧﮭﺎ وﺟود ﻧدارد در ﺣﺎﻟﯾﮑﮫ
اﯾن ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾریھﺎی آﺗﯽ در طراﺣﯽ و
ﺑﮭره ﺑرداری ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق اﺳﺗﺎن ﺑﺳﯾﺎر ﻣﻔﯾد ﺧواھد ﺑود .ﺑﻌد از
ﺗﺣﻠﯾل ﺣوادث و ﯾﮑﺎ ﻧﻣودن ﻋواﻣل ﻣؤﺛر در ﺣوادث و ﺗﺣﻠﯾل
آﻣﺎری از روﻧدھﺎ ،ﻣﯽ ﺗوان ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺟﯽ ﻧظﯾر رﯾﺷﮫ ﯾﺎﺑﯽ ﻋواﻣل
ﻣوﺛر ﺑر ﺣوادث ،اﺛر ﮔذاری ﻋواﻣﻠﯽ ﻧظﯾر ﻣﻧطﻘﮫ ،ﻓن آوری،
ﺳﺎزﻧده ﺗﺟﮭﯾزات و ﺗﺳﺗﮭﺎی ﺑﮭره ﺑرداری و ﺣﺗﯽ ﺷرﮐتھﺎی
اﺣداث ﮐﻧﻧده و ﺷرﮐﺗﮭﺎی ﻧﮕﮭداری دﺳت ﯾﺎﻓت .ﻧﺗﺎﯾﺞ اﯾن ﺗﺣﻘﯾق
ﻣﯽ ﺗواﻧد داده ھﺎی اوﻟﯾﮫ ﺑرای ﺗﺣﻠﯾلھﺎ و ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﯾت
اطﻣﯾﻧﺎن ﺷﺑﮑﮫ را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد.
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ﺗﺣﻠﯾل ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق اﺳﺗﺎن ﯾزد ﺑرای  n-2ﭘﯾﺷﺎﻣد ( ﭘﯾﺷﺎﻣدھﺎی
ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗرﯾن اﺣﺗﻣﺎل )

ﺗﻌداد ﺣﺎﻟت  n-2ﭘﯾﺷﺎﻣد در ﺷﺑﮑﮫ ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل اﺳﺗﺎن
ﯾزد ،ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت و ﺑﮫ دﻟﯾل ﺗﺋوری اﺣﺗﻣﺎل ﺑﺳﯾﺎر ﮐم دو
رﺧداد ھﻣزﻣﺎن ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت  n-2ﭘﯾﺷﺎﻣد ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﮐﻧﺎر
ﮔذاﺷﺗﮫ ﻣﯽﺷود .اﻣﺎ ھﻣﭼﻧﺎن ﮐﮫ ﺑﯾﺎن ﺷد ﺳواﺑق ﺑﮭره ﺑرداری و
ﺣوادث ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ ﭼﻧﯾن ﻧﯾﺳت و ﺷﺑﮑﮫ در ﻣواﻗﻌﯽ در
ﺣﺎﻟت  n-2ﭘﯾﺷﺎﻣد ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .ﺑرای ﻣﺛﺎل ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ ﻣﺎھﯾت
ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗﻌﻣﯾرات و ﻧﮕﮭداری اﺷﺎره ﻧﻣود ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ از
ﻣﻧﺎطق ﺷﺑﮑﮫ و ﺑرﺧﯽ از ﭘﺳتھﺎ ،ﺑﮫ دﻟﯾل ﮐﺎھش ﺧﺎﻣوﺷﯽھﺎ،
ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﻣزﻣﺎن ﺧﺎﻣوﺷﯽ و ﻧﮕﮭداری در ﯾﮏ زﻣﺎن روی ﺧط و
ﭘﺳت و ﺑرﺧﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﻣرﺗﺑط اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و ﺷﺑﮑﮫ در ﺣﺎﻟت
ﺧروج  n-2ﺗﺟﮭﯾز و ﺣﺗﯽ ﺑﯾﺷﺗر ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﺷﺑﮑﮫ در اﯾن
ﺣﺎﻟتھﺎ ﻣﺳﺗﻌد ﺣﺎدﺛﮫ و ﻧﺎﭘﺎﯾداری اﺳت و ﻻزم اﺳت ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ
ﺑرای اﯾن ﺣﺎﻟتھﺎ ﺻورت ﮔﯾرد .ﻟذا در اﯾن ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﻣﯽﮔردد ﮐﮫ ﺑرای ﺷﺑﮑﮫ ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل ﯾزد اﺑﺗدا
ﺣﺎﻟتھﺎی  n-2ﭘﯾﺷﺎﻣد ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع آن ﺑﮫ ﺻورتھﺎی
ﻣﺧﺗﻠف ﺧروج ﺧودﮐﺎر و ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷده ،و ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل زﯾﺎد
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷوﻧد و ﺳﭘس ﻣطﺎﻟﻌﺎت ) ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺑﮭره ﺑرداری
( ﺑرای اﯾن ﺣﺎﻟتھﺎ ﻧﯾز اﻧﺟﺎم ﺷوﻧد .در اﯾن ﭘروژه اﺑﺗدا
ﺣﺎﻟتھﺎی  n-2ﭘﯾﺷﺎﻣد ﺑرای ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل ﺗﮭﯾﮫ
ﻣﯽﺷود و ﺳﭘس ﺗوﺳط ﮐﺎرﺷﻧﺎﺳﺎن ﻣﺗﺧﺻص و ﺑر اﺳﺎس
ﺗوﭘوﻟوژی ﺷﺑﮑﮫ ،دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣﺎﻧور ،اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع و
ﺳواﺑق ده ﺳﺎل اﺧﯾر در ﺣوادث اﯾن ﺣﺎﻟتھﺎ ﺑﮫ ﺗرﺗﯾب اﺣﺗﻣﺎل
وﻗوع ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﻣﯽﺷوﻧد .ﺳﭘس ﺑرای ﺣﺎﻟتھﺎی  n-2ﭘﯾﺷﺎﻣدی
ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع دارﻧد ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻻزم )ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
و ﺑﮭره ﺑرداری( ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و ﺑر اﺳﺎس
ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ،راه ﮐﺎرھﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻻزم ﺑﮫ
ﺗﻔﮑﯾﮏ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺑﮭره ﺑرداری اراﺋﮫ ﻣﯽﮔردد ﺗﺎ ﺷﺑﮑﮫ ﺑر
اﺳﺎس ﭘﯾﺷﺎﻣدھﺎی  n-2ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع زﯾﺎد دارﻧد ،ﭘﺎﯾدار ﺑﺎﺷد.
ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد در دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣوﺟود ﻧﯾز ،ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ

واﺣد ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل
ھﻣواره ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣﺗﻌددی روی ﺷﺑﮑﮫ اﻧﺟﺎم ﻣﯽدھﻧد
ﮐﮫ در ﻣﻌﺎوﻧتھﺎی ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی و ﺑﮭره ﺑرداری ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﺷرح
وظﯾﻔﮫ ھﺎی ھر ﯾﮏ ،اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﯾﮑﯽ از اﯾن
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ،ﻣطﺎﻟﻌﺎت رﺧدادھﺎ ﯾﺎ ﭘﯾﺷﺎﻣدھﺎﯾﯽ ﻣﻣﮑﻧﮫ در ﺷﺑﮑﮫ و
ﺑﮫ ﺧﺻوص ﺧروج ﺧط ﯾﺎ ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ اﺳت ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس
ﺷراﯾط ﺷﺑﮑﮫ ﺑرای ﺧروج ﯾﮏ ﺗﺟﮭﯾز ﯾﺎ ﺧط ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﺷود و
ﻣواردی ﻧظﯾر ﭘﺎﯾداری ،ﻋﻣﻠﮑرد رﻟﮫ ھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ،وﺿﻌﯾت
وﻟﺗﺎژی و ﺑﺎر ﺑﺧشھﺎی دﯾﮕر ﺷﺑﮑﮫ ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽﺷود.
از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل اﯾﻧﮑﮫ در ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﺑﮫ طور ھﻣزﻣﺎن دو
رﺧداد ﯾﺎ ﭘﯾﺷﺎﻣد ﺑﮫ ﺻورت ھﻣزﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯾﻔﺗد ﺑﺳﯾﺎر ﮐم اﺳت،
اﯾن ﺣﺎﻟت از ﺑﺣث ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎرج ﻣﯽﺷود و ﻓﻘط ﻣطﺎﻟﻌﺎت
ﺷﺑﮑﮫ ﺑرای ﺷﺑﮑﮫ ای ﺑﺎ ﺧروج ﯾﮏ ﺧط ﯾﺎ ﺗﺟﮭﯾز و در ﻣدار
ﺑودن ﺑﻘﯾﮫ ﺷﺑﮑﮫ ) (n-1اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود و ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﺗﻣﮭﯾداﺗﯽ در
ﺑﺧش طراﺣﯽ ،ﺗوﺳﻌﮫ و ﯾﺎ ﺑﮭره ﺑرداری ﺷﺑﮑﮫ ﺻورت ﮔﯾرد،
در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯽﺷود و ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺣﻠﯾلھﺎی ﺷﺑﮑﮫ ﺑرای
ﺣﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ دو ﺗﺟﮭﯾز ﯾﺎ ﺧط از ﺷﺑﮑﮫ ﺧﺎرج ھﺳﺗﻧد )(n-2
ﺻورت ﻧﻣﯽﮔﯾرد .اﻣﺎ واﻗﻌﯾتھﺎی ﻋﻣﻠﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و
اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد ﮐﮫ زﻣﺎن طوﻻﻧﯽ ﭼﻧد ﺳﺎﻋﺗﯽ ﺗﺎ ﭼﻧد
روزه وﺟود دارد ﮐﮫ ﺑﺧشھﺎﯾﯽ از ﺷﺑﮑﮫ ) ﺗﺟﮭﯾز ﯾﺎ ﺧط( ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺣوادث ،ﺗﻌﻣﯾرات و ﯾﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺗﻌﻣﯾرات و ﻧﮕﮭداری
ﯾﮏ ﺑﺧش از ﺷﺑﮑﮫ ﺧﺎرج اﺳت و در اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ وﻗوع ﯾﮏ
ﺣﺎدﺛﮫ ﯾﺎ ﺧروج ﺑﺎ ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺑﺧش دﯾﮕری از ﺷﺑﮑﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود
ﮐﮫ ﻋﻣﻼً ﺣﺎﻟت  n-2ﺑرای ﺷﺑﮑﮫ اﯾﺟﺎد ﺷود و ﻻزم اﺳت
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ،ﺣﻔﺎظﺗﯽ ،ﭘﺎﯾداری وﻟﺗﺎژ و ﺗوان راﮐﺗﯾو
ﺑرای ﺷﺑﮑﮫ اﻧﺟﺎم ﺷود .وﺟود ﭼﻧد ﺣﺎدﺛﮫ در ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ
ﻧﺷﺎن داده اﺳت ﮐﮫ اﯾن ﺣﺎﻟت ﺑرای ﺷﺑﮑﮫ ﻣﻣﮑن اﻟوﻗوع اﺳت و
ﺑﺎﯾد در ﻣطﺎﻟﻌﺎت رﺧدادھﺎ و ﭘﯾﺷﺎﻣدھﺎی ﺷﺑﮑﮫ در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
ﺷود .ﺳؤال اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﭘروژه ،ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن ﺗﻌرﯾفﺷده :ﭼﮫ
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اراﺋﮫ ﻣدﻟﯽ ﺟﮭت ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺗﺎب آور ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﻧﺗﻘﺎل و
ﻓوق ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﺎن ﯾزد در ﺑراﺑر ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ

ھدف اﺻﻠﯽ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﭘژوھﺷﯽ ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﻣﺎنھﺎی آﺳﯾبﭘذﯾر در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ،ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﻐﯾﯾرات ﺷراﯾط آب و ھواﯾﯽ
ﺟﮭﺎن ،وﻗوع ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ﺷﺑﮑﮫھﺎی ﻗدرت را ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺣت
ﺷﺑﮑﮫ اﻧﺗﻘﺎل و ﻓوق ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﺎن ،اراﺋﮫ ﻣدﻟﯽ ﺟﮭت ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ
ﺗﺎﺛﯾر ﻗرار داده اﺳت .ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ﻣﺛل طوﻓﺎن ،زﻟزﻟﮫ و ﺳﯾل
ﻣﺣﺎﻓظﮫﮐﺎراﻧﮫ و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ اﺛرات ﻣﻧﻔﯽ ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ )ﺑﮫ طور
وﯾژه طوﻓﺎن( و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ از ﺷراﯾط ﺑﺣراﻧﯽ ﺑﮫ ﺷراﯾط ﻋﺎدی در دارای ﺗﺎﺛﯾر ﺧﯾﻠﯽ ﻋﻣﯾﻘﯽ روی ﯾﮏ ﺷﺑﮑﮫ ﻗدرت ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﺑﮫ
ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﻧﺗﻘﺎل و ﻓوق ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﺎن ﯾزد ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻣﺟﻣوﻋﮫ اﯾن طوری ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺧﺎﻣوﺷﯽھﺎی ﮔﺳﺗرده و ھزﯾﻧﮫھﺎی
اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺷوﻧد .از دﯾدﮔﺎه ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ،ﺑﻼﯾﺎی طﺑﯾﻌﯽ
اﻗداﻣﺎت در ﻧﮭﺎﯾت ﺳﺑب اﻓزاﯾش ﺗﺎب آوری اﯾن ﺷﺑﮑﮫھﺎ در
ﺑراﺑر ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ﺧواھد ﺷد ﮐﮫ ﮐﺎھش ﺗﺎﺛﯾرات ﻣﻧﻔﯽ آﻧﮭﺎ را دارای اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺑﺳﯾﺎر ﮐﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد وﻟﯽ درﺻورت وﻗوع
ﺑﮫ دﻧﺑﺎل ﺧواھد داﺷت .ﺑرای آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﺑﮑﮫ ﺗوزﯾﻊ در ﺑراﺑر اﺛرات ﻣﻧﻔﯽ زﯾﺎدی را ﺑر ﺳﯾﺳﺗم ﻗدرت و ﺑﮫ طور ﻋﻣده
رﺧدادھﺎی طﺑﯾﻌﯽ از ﺟﻣﻠﮫ طوﻓﺎن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻣﺧﺗﻠف ﻻزم اﺳت ﺷﺑﮑﮫھﺎی ﺗوزﯾﻊ ﺑﮫ دﻟﯾل ﮔﺳﺗرﮔﯽ آنھﺎ ﺧواھﻧد داﺷت .ﺑرای
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺷﺑﮑﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﮭدﯾدات ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ،
اﻧﺟﺎم ﺷود .در اﯾن راﺳﺗﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت آﺳﯾبﭘذﯾری و ﺳﺎزﮔﺎری
ﻣﻔﮭوم ﺗﺎبآوری ﺷﺑﮑﮫھﺎی اﻧﺗﻘﺎل و ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﻣطرح ﺷده
ﺷﺑﮑﮫ و ﺗﺟﮭﯾزات ،ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و اوﻟوﯾت ﺑﻧدی ﺷﺎﺧصھﺎی
اﺳت .ﺑﮫ طور ﮐﻠﯽ ﺗﺎبآوری ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺳﯾﺳﺗم در ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ وﻗوع
اﻧدازهﮔﯾری ،آﻧﺎﻟﯾزھﺎی ھزﯾﻧﮫ/ﺳود و ﺑﮫﮐﺎرﮔﯾری ﺷﺎﺧصھﺎی
اﻧدازهﮔﯾری ﺗﺎبآوری ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .ﺷﮑل 2-روﻧد اﻧﺟﺎم رﺧداد ﺑﺎ اﺣﺗﻣﺎل ﮐم وﻟﯽ ﭘﯾﺎﻣدھﺎی زﯾﺎد ﺗﻌرﯾف ﻣﯽﺷود .در
ﺑررﺳﯽ ﺗﺎبآوری ﺷﺑﮑﮫ ﭼﮭﺎر وﯾژﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎوﻣت ،
اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت را ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھد .ﺷﮑل 2-ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻻزم ﺑرای
ﺑﮭرهوری ﻣﻧﺎﺑﻊ  ،ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ و ﺳﺎزﮔﺎری ﻣورد ﺑررﺳﯽ ﻗرار
اﻓزاﯾش ﺗﺎبآوری ﺷﺑﮑﮫ در ﺑراﺑر رﺧدادھﺎی طﺑﯾﻌﯽ ﻧظﯾر
ﻣﯽﮔﯾرد .ﺗﺎبآوری ﺷﺑﮑﮫ را ﻣﯽﺗوان از دو دﯾدﮔﺎه ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی
طوﻓﺎن ھﻣﺎﻧطور ﮐﮫ در ﺷﮑل دﯾده ﻣﯽﺷود ﮐﮫ اوﻟﯾن ﻗدم در
ﮐوﺗﺎه ﻣدت و ﺑﻠﻧد ﻣدت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐرد .ﺗﺎبآوری ﮐوﺗﺎهﻣدت ﺷﺎﻣل
آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﺑﮑﮫ در ﺑراﺑر ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ،اﯾن اﺳت ﮐﮫ
اﻗداﻣﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده ﻗﺑل ،ﺣﯾن و ﺑﻌد از وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد .در
ﻣطﺎﻟﻌﺎت آﺳﯾبﭘذﯾری و ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ اطﻼﻋﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯽ ازﺣوادث
ﮔذﺷﺗﮫ و ﺷﺑﯾﮫﺳﺎزی ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑرای آﺳﯾبﺷﻧﺎﺳﯽ ﺷﺑﮑﮫ اﯾن اﻗداﻣﺎت ﻣﯽﺗواﻧد وﯾژﮔﯽھﺎی ﻣﻘﺎوﻣت ،ﺑﮭرهوری ﻣﻧﺎﺑﻊ و
در ﺑراﺑر ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ﻣراﺣل و ﻣطﺎﻟﻌﺎت زﯾر ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﺳرﯾﻊ ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔﯾرد .ﺗﻣرﮐز ﺗﺎبآوری ﺑﻠﻧد
ﮔﯾرد -1 :ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺣوادث طﺑﯾﻌﯽ ﮐﮫ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع آﻧﮭﺎ در اﺳﺗﺎن ﻣدت ﺑر ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﺑﻠﻧدﻣدت ﺑﮫ ﻣﻧظور اﻓزاﯾش ﺳﺎزﮔﺎری
زﯾﺎد اﺳت )ﻣﺎﻧﻧد طوﻓﺎن( .ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻧﻣودار اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺷﮑل زﯾر ﻧﺷﺎن دھﻧده ﻧﻣودار ﺗﺎبآوری ﯾﮏ
ﺷﮑﺳت در ﺳﯾﺳﺗم ﺑر ﺣﺳب ﺷدت ﭘﺎراﻣﺗر ھﺎی رﺧداد طﺑﯾﻌﯽ .ﺳﯾﺳﺗم ﺑﮫ دﻧﺑﺎل وﻗوع ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻣﺣور ﻋﻣودی اﯾن ﻧﻣودار
ﻧﺷﺎن دھﻧده ﯾﮏ ﺷﺎﺧص ﻧﺷﺎﻧﮕر ﻣﯾزان ﺗﺎبآوری ﺳﯾﺳﺗم  Rو
 -2اﻧﺟﺎم ﻣطﺎﻟﻌﺎت آﺳﯾبﭘذﯾری و ﺗطﺎﺑق ﺑﺎ ﺗﮑﯾﮫ ﺑر اطﻼﻋﺎت
ﻣﺣور اﻓﻘﯽ آن ﻧﺷﺎن دھﻧده زﻣﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷد R .ﻣﯽﺗواﻧد ﻧﺷﺎن
ﺗﺎرﯾﺧﯽ ازﺣوادث ﮔذﺷﺗﮫ و ﺷﺑﯾﮫﺳﺎزی  .اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺑﮫ
دھﻧده ﮐل ﺑﺎرھﺎی ﺗﻐذﯾﮫ ﺷده ،ﮐل ﺑﺎرھﺎی ﻣﮭم ﺗﻐذﯾﮫ ﺷده ،ﺗﻌداد
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ اﻟﻣﺎنھﺎی ﮐﮫ در ﻗﺑل ،ﺣﯾن و ﺑﻌد از ﺣﺎدﺛﮫ آﺳﯾبﭘذﯾر
ﻣﺻرف ﮐﻧﻧدﮔﺎن ﺗﻐذﯾﮫ ﺷده ،ﺗﻌداد ﺧطوط در ﻣدار و ﯾﺎ اﻧدازه
ﻣﯽﺑﺎﺷﻧد ،ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .و اراﯾﮫ اﺳﺗراﺗژیھﺎی اﻧطﺑﺎﻗﯽ ﻻزم
وﻟﺗﺎژ و ﻓرﮐﺎﻧس ﺑﺎﺷد .ﯾﮏ طوﻓﺎن در زﻣﺎن  t_eرا ﻣﯽﺗوان
ﺑرای اﻓزاﯾش ﺷﺎﺧصھﺎی ﺗﺎب آوری ﺷﺑﮑﮫ ﺗوزﯾﻊ و اﻓزاﯾش
ﻣﻌﻣوﻻ ﭼﻧد ﺳﺎﻋت ﻗﺑل از وﻗوع آن ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﻧﻣود .ﺑﺎ ﺗﺷﺧﯾص
ﺗﺎبآوری ﺷﺑﮑﮫ در ﺑراﺑر ﺣوادث ﻣﺷﺎﺑﮫ آﯾﻧده -3 .ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و
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ﺑررﺳﯽ ،ﺗﺣﻠﯾل و ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﭘﺎﯾش وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻐذﯾﮫ
 DCﭘﺳتھﺎی ﻓﺷﺎرﻗوی

ﺳﺎﺧﺗﺎر ﺳﯾﺳﺗم ﺟرﯾﺎن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﻓﺷﺎر ﺿﻌﯾف) (LVDCﭘﺳتھﺎی
ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و ﻓﺷﺎرﻗوی از ﻧوع ﺗﮏﻗطﺑﯽ و زﻣﯾنﻧﺷده اﺳت ﮐﮫ
اﯾﺟﺎد اﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﯾﮑﯽ از ﻗطبھﺎ و زﻣﯾن در ﺳﯾﺳﺗم ﺟرﯾﺎن
ﻣﺳﺗﻘﯾم ) (DCزﻣﯾن ﻧﺷده ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم را ﺗﺣت ﺗﺄﺛﯾر ﻗرار
ﻧﻣﯽدھد .از آنﺟﺎ ﮐﮫ دﺳﺗﮕﺎهھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ در ﻣدت زﻣﺎن
طوﻻﻧﯽ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻧﻧد ،ﮐﯾﻔﯾت ﻋﺎﯾﻘﯽ آنھﺎ اﺣﺗﻣﺎل وﻗوع ﺧطﺎی
اﺗﺻﺎل ﺑﮫ زﻣﯾن را اﻓزاﯾش ﻣﯽدھد .ﻣﮭمﺗرﯾن اﺷﮑﺎل LVDC
ﯾﮏ ﭘﺳت ﻓﺷﺎر ﻗوی اﺗﺻﺎلﻛوﺗﺎه ﺷدن آن اﺳت .اﺗﺻﺎل ﺑﮫ زﻣﯾن
ﻣﻘدﻣﮫای ﺑر اﺗﺻﺎلﻛوﺗﺎه ﺷدن ﺳﯾﺳﺗم  DCو ﻋﻣﻠﮑرد اﺷﺗﺑﺎه ﮐل
ﺳﯾﺳﺗم اﺳت ،ﮐﮫ ﺑﺎﯾد ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺗﺷﺧﯾص و رﻓﻊ آن اﻗدام
ھدف از اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ،ﺑررﺳﯽ ،ﺗﺣﻠﯾل و ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﭘﺎﯾش وﺿﻌﯾت
ﻧﻣود .رﻟﮫ اﺗﺻﺎل زﻣﯾن ﻣوﺟود در ﺗﺎﺑﻠو ﺳﯾﺳﺗم LVDC
ﺳﯾﺳﺗم  DCﭘﺳتھﺎی ﻓﺷﺎرﻗوی ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﻣوﻗﻌﯾت ﺧطﺎھﺎی
ﭘﺳتھﺎی ﻓﺷﺎرﻗوی وﻗوع ﺧطﺎی اﺗﺻﺎل ﺑﮫ زﻣﯾن را اﻋﻼم
ﺳﯾﺳﺗم  LVDCﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻧد و ﻗطب زﻣـﯾنﺷده را ﺗﺷﺧﯾص ﻣﯽدھد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ
از آن ﺑﮫ راﺣﺗﯽ و ﺑﮫ ﺳرﻋت ﺧطﺎی ﺑﮫ وﺟود آﻣده و ﻣﮑﺎن آن
ﺣﺟم زﯾﺎد ﻣدارات و ﺗﺟﮭﯾزات  DCو ھﻣﭼﻧـﯾن ﮔـﺳﺗردﮔﻲ و
را ﺗﺷﺧﯾص داده و ﻧﺳﺑت ﺑﮫ رﻓﻊ آن اﻗدام ﺷود ﺗﺎ ﺳﯾﺳﺗم در
ﭘراﻛﻧـدﮔﻲ ﺳﯾﺳﺗم  DCدر ﭘﺳتھﺎ ,ﻣﺷﺧص ﻛردن ﻣﺣﻠﻲ ﻛﮫ
ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن ﺑﮫ ﺣﺎﻟت اوﻟﯾﮫ ﺑرﮔردد .در اﯾن ﭘروژه در
ﺳﯾﺳﺗم  DCزﻣﯾن ﺷده اﺳت ﻛـﺎر ﻓوقاﻟﻌﺎده ﻣﺷﻛﻠﻲ اﺳت.
ﻓﺎز اول اﻧواع روشھﺎی ﭘﺎﯾش وﺿﻌﯾت ﺳﯾﺳﺗم  DCﭘﺳتھﺎی
ﻣﮑﺎنﯾﺎﺑﯽ ﻧﻘطـﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ زﻣـﯾن ﺑﮫ روش ﺳﻧﺗﻲ داراي ﻣﻌﺎﯾﺑﯽ
ﻓﺷﺎرﻗوی ﺑوﯾژه روشھﺎی ھوﺷﻣﻧد ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽﺷوﻧد و
اﺳت .در روش ﻓﻌﻠﯽ ﺟﮭت ﭘﯾدا ﻛردن ﺷﺎﺧﮫ ﻣﺗﺻل ﺑﮫ زﻣﯾن
در ﻓﺎز ﺑﻌدی ﻧﺳﺑت ﺑﮫ طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎدهﺳﺎزی ﺳﯾﺳﺗم ﭘﺎﯾش
ﻣﯽﺑﺎﯾﺳت ﺑرﺧﯽ ﺗﺟﮭﯾزات را ﻗطﻊ و وﺻل ﻧﻣود ﻛﮫ اﯾن اﻣر
وﺿﻌﯾت اﻗدام ﻣﯽﺷود.
ﺧود ﻣوﺟب آﺳﯾب ﺑـﮫ ﺗﺟﮭﯾـزات و اﺧﺗﻼل در ﺳﯾﺳﺗم ﻣﯽﺷود و
ﺣﺗﯽ ﻣﻣﮑن اﺳت ﯾﺎﻓﺗن ﻣﺣل اﺗﺻﺎل زﻣﯾن ﭼﻧـدﯾن روز طـول
ﻛﺷد .ھﻧﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﺗﺻﺎل ﺑﮫ زﻣﯾن در ﭼﻧدﯾن ﻧﻘطﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺗد،
ﭘﯾداﻛردن آن دﺷوارﺗر ﻣﯽﺷود ،ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﺑﮫ ﺳﯾﺳﺗﻣﯽ ﺟﮭت
ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺣل ﺧطﺎ ﺑـدون ﻗطـﻊ ﺑرق و ﺑﮫ ﺻورت ﺑرﺧط در
ﻛﻣﺗـرﯾن زﻣـﺎن ﻣﻣﻛـن ،ﻧﯾﺎز اﺳت در ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و
اﻧﺗﻘﺎل ﺑرق ﺑﺎرھﺎی ﻣﮭﻣﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣوﺗورھﺎ ،روﺷﻧﺎﯾﯽ اﺿطراری،
رﻟﮫھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﻲ ،ﻣدارات ﮐﻧﺗرﻟﯽ ،ﻣدارات ﻓرﻣﺎن ،ﻣدارات
اﯾﻧﺗرﻻك ،ﺳﯾﺳﺗم ھﺷدار ،ﺳﯾﺳﺗم اﻧدازهﮔﯾری ،و ﻏﯾره وﺟود
دارﻧد ﮐﮫ از  LVDCﺗﻐذﯾﮫ ﻣﯽ ﺷوﻧد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺗﻐذﯾﮫ ﺑرﺧﯽ
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طراﺣﯽ ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻔﺎظت از ﺧوردﮔﯽ ﺧﺎص ﺗﺟﮭﯾزات ﭘﺳتھﺎ
و ﭘﺎﯾﮫ ھﺎی ﺧطوط ﺑرق ﺑر اﺳﺎس ﺟرﯾﺎن ﻧﺷﺗﯽ ﻋﺎﯾﻘﯽ و
ﺟرﯾﺎنھﺎی اﻟﻘﺎﯾﯽ زﻣﯾن

در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق -1 :اﺑﺗدا ﺑﮫ ﺻورت دﻗﯾق ﮐﻠﯾﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت و
ﻋواﻣل ﻣؤﺛر ﺑر ﺧوردﮔﯽ ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ﺑﯾﺎن ﺷده در ﺗﻌرﯾف اﯾن
ﭘروژه)ﺳﮫ ﻋﺎﻣل ﻣﺷﺧﺻﮫ ﺑﺎرز ﭘﺳت و ﺧطوط( ﻣورد ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ
ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد -2 .ﺳﭘس اﻧواع روشھﺎی ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﺗدﯾﮏ
)ﺣدود ﺑﯾﺳت روش ﻣوﺟود ( ﻧﯾز ﺑﺎ دﯾدﮔﺎه ﺟﮭت دار ﺗﻌرﯾف اﯾن
ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد ﺑررﺳﯽ و ﺗﺣﻠﯾل ﻣﯽﺷود -3 .در اداﻣﮫ روش ﯾﺎ روشھﺎ
و ﯾﺎ روشھﺎی ﺗرﮐﯾﺑﯽ از راه ﮐﺎرھﺎی ﻣوﺟود ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد اھداف
اﺻﻠﯽ اﯾن ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد را ﺑﮫ ﺻورت ھم راﺳﺗﺎ ﺗﺄﻣﯾن ﻧﻣﺎﯾد اﻧﺗﺧﺎب و
اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود -4 .ﺳﭘس در ﻧرم اﻓزارھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺗواﻧﻣﻧدی ﻣدل
ﺳﺎزی اﯾن روشھﺎ از ﻧظر ﺷﯾﻣﯾﺎﯾﯽ ،ﻣواد ،اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﺳﺎزه
ای داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ،اﯾن راه ﮐﺎرھﺎی ﻣدل ﺳﺎزی ﻣﯽﺷوﻧد -5 .در
اداﻣﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻣدل ﺗﮭﯾﮫ ﺷده ،راه ﮐﺎرھﺎی ﭘﯾﺷﻧﮭﺎدی ،ﺑر اﺳﺎس
ﻋواﻣل ﻣﺗﻔﺎوت و ﻣؤﺛر در ﺧطوط و ﭘﺳتھﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧواھﻧد
ﺷد .ﺑرﺧﯽ از اﯾن ﻋواﻣل ،ﻣﺷﺧﺻﺎت آﻧﺎﻟﯾز ﺧﺎک ﻣﻧطﻘﮫ ،ﺳطﺢ
اﺗﺻﺎل ﮐوﺗﺎه و ﻣﻘﺎوﻣت زﻣﯾن ،آراﯾش اﺗﺻﺎل زﻣﯾن ،ﻣﯾزان
ﺟرﯾﺎنھﺎی ﻧﺷﺗﯽ ،ﻣﯾزان و ﺷﮑل ﻣﯾدانھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و
ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ و ﺣﺗﯽ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت و ﻓﻠزات ﻣﺟﺎور ﻣﯽﺗوان در اﯾﻧﺟﺎ
ﻧﺎم ﺑرد .ﺑدﯾﮭﯽ اﺳت در ﺟرﯾﺎن اﻧﺟﺎم ﭘروژه ،ﭼﻧﺎﻧﭼﮫ ﻋواﻣل
دﯾﮕری ﻧﯾز در ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻗﺑﻠﯽ ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﺷد ﻧﯾز در ارزﯾﺎﺑﯽ راه
ﮐﺎرھﺎی ﻣطرح ﻟﺣﺎظ ﻣﯽﺷود -6 .در اﻧﺗﮭﺎ ﺑر اﺳﺎس ﺷراﯾط
ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﺗﻔﺎوت ﭘﺳتھﺎ و ﺧطوط ،راه ﮐﺎرھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد از
ﺳﮫ ﻋﺎﻣل ﯾﺎد ﺷده ،ﯾﮏ ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﺗدﯾﮏ ارزان ،ﻗﺎﺑل اﺟرا و
ﻣطﻣﺋن را اﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی و ﺑر ﺣﺳب ﺷراﯾط
ﻣؤﺛر اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﺎﺻل از اﯾن ﭘروژه اراﺋﮫ
روشھﺎﯾﯽ اﺟراﯾﯽ ﺑرای ﺗﺑدﯾل ﺷراﯾط ﺧﺎص ﺧورﻧده در ﭘﺳتھﺎ
و ﺧطوط ﺑرق ﺑﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﺑرای ﮐﺎھش ﺧوردﮔﯽ ﻓﻠزات در
ﻓوﻧداﺳﯾونھﺎی ﺧط و ﭘﺳت اﺳت.

ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﺗدﯾﮏ ﺑﮫ ﻣﺟﻣوﻋﮫ ای از روشھﺎ ﮔﻔﺗﮫ ﻣﯽﺷود ﮐﮫ از
ﺧوردﮔﯽ و زﻧﮓزدﮔﯽ ﻓﻠزات ﭘﯾﺷﮕﯾری ﻣﯽﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ روشھﺎی
ﻣﺗﻌددی ﻧظﯾر روش آﻧد ﻓدا ﺷوﻧده ،روشھﺎی ﻓﻌﺎل ،اﻟﻘﺎﯾﯽ و
ﮔﺎﻟواﻧﯾﮏ وﺟود دارد .ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﺗدﯾﮏ و ﺣﻔﺎظت ﺧوردﮔﯽ
ﻓﻠزات ﻣدﻓون در ﺧﺎک )ﺳﯾﺳﺗم زﻣﯾن و ﻓوﻻد ﺑﺗن( و اﺗﺻﺎﻻت
ﻓﻠزی ) ﭘﺎﯾﮫ ﺗﺟﮭﯾزات و دﮐل ﺧطوط( در ﭘﺳتھﺎ و ﺧطوط ﻓوق
ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل ﻣورد ﻏﻔﻠت ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و ﺑﺎﻋث ﺷده اﺳت
در ﺑﺎزه طول ﻋﻣر ﯾﮏ ﭘﺳت و ﯾﺎ ﺧط ،طول ﻋﻣر ﺑﺧش ﺳﺎزه
ای و ﻓﻠزھﺎی ﻧﺎم ﺑرده ﺑﺳﯾﺎر ﮐوﺗﺎه ﺗر از طول ﻋﻣر ﺑﺧشھﺎی
ﺑرﻗﯽ ﭘﺳتھﺎ و ﺧطوط ﺑﺎﺷد و در طول ﻋﻣر ﻣﻔﯾد ﯾﮏ ﭘﺳت و
ﺧط ،ﺑﺎزﺳﺎزی و ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی ﻓوﻧداﺳﯾونھﺎ و ﺳﯾﺳﺗم اﺗﺻﺎل
زﻣﯾن ﭼﻧد دﻓﻌﮫ ﻻزم ﺑﺎﺷد .ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﺗدﯾﮏ ﯾﮏ داﻧش و
ﺗﺧﺻص ﭘر ﺳﺎﺑﻘﮫ ای اﺳت ﮐﮫ در ﺑرﺧﯽ ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻧظﯾر ﻧﻔت و
ﮔﺎز و آب ﺑﺳﯾﺎر ﻣورد ﺗوﺟﮫ ﻗرار ﮔرﻓﺗﮫ اﺳت و راه ﮐﺎرھﺎ و
ﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد و ﻣﺗﻧوع ﺑرای ﺷراﯾط ﻣﺧﺗﻠف اراﺋﮫ
ﻣﯽدھد .در ﭘﺳتھﺎ و ﺧطوط ﺑرق ﺷراﯾط ﺧﺎﺻﯽ وﺟود دارد ﮐﮫ
ﻣﯽﺗوان ﺑﮫ وﺟود ﺳﯾﺳﺗم زﻣﯾن)ﺧﺎک و اﺗﺻﺎﻻت آن(،
ﺟرﯾﺎنھﺎی زﻣﯾن ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺷﺗﯽ ﺑﺳﯾﺎر ﮐم ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﭘﺳت
و ﺧطوط و وﺟود ﻣﯾدانھﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ و ﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ اﺷﺎره ﻧﻣود
ﮐﮫ در اﯾن ﭘروژه ﻣورد ﻧظر اﺳت ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺳﮫ
ﻣﺷﺧﺻﮫ ،ﯾﮏ راه ﺣل ﺑﮭﯾﻧﮫ و دﻗﯾﻘﯽ اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﺗﮭدﯾد ﻧﺎﺷﯽ
از اﯾن ﺳﮫ ﻋﺎﻣل) ارت ،ﺟرﯾﺎنھﺎی ﻧﺷﺗﯽ و ﻣﯾدانھﺎی
اﻟﮑﺗروﻣﻐﻧﺎطﯾﺳﯽ( را ﺑﮫ ﯾﮏ راه ﺣل و ﻓرﺻﺗﯽ ﺗﺑدﯾل ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ
ﺑﺗوان ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﺳﮫ ﻋﺎﻣل ،ﺣﻔﺎظت ﮐﺎﺗدﯾﮏ ﺑﺳﯾﺎر ﺧوب
و ارزان و ﻗﺎﺑل اﺟراﯾﯽ ﺑرای ﺣﻔﺎظت ﻓﻠزات ﻣدﻓون ﺷدن و
ﻓﻠزات ارﺗﺑﺎطﯽ )ﻣﺳﯾر اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ﺑرﮔﺷت ﺟرﯾﺎن ﺣﻔﺎظت
ﮐﺎﺗدﯾﮏ در اﻟﮑﺗروﻟﯾت( را اراﺋﮫ ﻧﻣﺎﯾد .از آﻧﺟﺎ ﮐﮫ ﺣﻔﺎظت
ﮐﺎﺗدﯾﮏ در ﺻﻧﻌت ﺑرق ﺟﺎری ﻧﯾﺳت و در ھﯾﭻ ﺑﺧﺷﯽ از
ﻣﻼﺣظﺎت ﭘﺳتھﺎ و ﺧطوط ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل در ﻧظر ﮔرﻓﺗﮫ
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ﺑررﺳﯽ ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی اﺟرای ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﻣﺳﻘف
و ﺗدوﯾن ﭘﯾش ﻧوﯾس اﺳﺗﺎﻧدارد و دﺳﺗوراﻟﻌﻣل اﺟراﯾﯽ

ﺑررﺳﯽھﺎی ﻣوﺟود ﺗوﺳط ﮔروه ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺳﺎزی طراﺣﯽ ﭘﺳتھﺎی
ﻓوق ﺗوزﯾﻊ در ﺗواﻧﯾر ﺑﯾﺎن ﮐﻧﻧده اﯾن اﺳت ﮐﮫ اﺟرای ﭘﺳتھﺎی
ﻓوق ﺗوزﯾﻊ داﺧل ﺳوﻟﮫ ﯾﺎ ﻣﺳﻘف ﻣﯽﺗواﻧد ﻣزاﯾﺎﯾﯽ ﻧظﯾر ﮐﺎھش
در اﯾن ﭘروژه اﺑﺗدا ﻣروری ﺑر ﻣزاﯾﺎ و ﺷراﯾط ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف ﺧراﺑﯽ ﻓوﻧداﺳﯾون ﺗﺟﮭﯾزات )ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﺷراﯾط آب و
در ﻣﺳﺗﻧدات ﻣوﺟود ﻣﯽﺷود و ﺳﭘس ﻋواﻣل اﺛر ﮔذار ﺑر ﻣﺳﻘف ھواﯾﯽ ﺳﺧت و ﺧورﻧده( ،ﮐﺎھش ﻣﺳﺎﺣت زﻣﯾن ﻣورد ﻧﯾﺎز،
ﺷدن ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﻋددی و ﮐﻣﯽ در ﻣﯽآﯾﻧد .ﮐﺎھش و ﯾﺎ ﺣذف ﮐﺎﻣل ﮐﺎﻧﺎلھﺎی ﮐﺎﺑل در ﻣﺣوطﮫ ﭘﺳت ،ﮐﺎھش
در اداﻣﮫ اﻟزاﻣﺎت ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای اﺟرای ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺳﺎﯾز و طول ﮐﺎﺑلھﺎی ارﺗﺑﺎطﯽ ﻓرﻣﺎن و ﻗدرت و ﺳﯾﮕﻧﺎل در
ﺗوزﯾﻊ ﺑﮫ ﺻورت ﻣﺳﻘف ،ﺗدوﯾن ﻣﯽﮔردد .اﯾن دﺳﺗوراﻟﻌﻣل در ﻣﺣوطﮫ ﭘﺳت ،ﺣذف ﺳﯾم ﮔﺎرد ،اﻓزاﯾش ﻋﻣر ﺗﺟﮭﯾزات ،ﮐﺎھش
آﻟودﮔﯽ ،ﮐﺎھش ﺣوادث و ﺳﮭوﻟت ﺑﮭره ﺑرداری ،ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ
ﺑﺧشھﺎی ﺑرق ،ﺳﺎزه و ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﻣطﺎﻟﻌﺎﺗﯽ اراﺋﮫ
ھﺎی ﺑﮭره ﺑرداری ،ﺣﻔظ ﻣﺑﻠﻣﺎن ﺷﮭری و ﺑرﺗری ﭘداﻓﻧد ﻏﯾر
ﻣﯽﺷود .در اﯾن ﭘروژه ﺑﮫ اﻟزاﻣﺎت طراﺣﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ﻓﺷﺎر
ﻗوی ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻋﺎﯾﻘﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ،ﻣﺷﺧﺻﺎت دﻣﺎﯾﯽ ﺗﺟﮭﯾزات ،ﻋﺎﻣل را دارد و از ﻣﻌﺎﯾب آن ﻣﯽﺗوان اﺿﺎﻓﮫ ﺷده ھزﯾﻧﮫ ﺳوﻟﮫ و
ﮔرم ﺷدن ﺳوﻟﮫ ﺑﮫ ﻋﻠت ﺗﻠﻔﺎت ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور ﺑﯾﺎن ﮐرد .ﺗﺎ اﯾﻧﺟﺎ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﮐﺎﺑل ) دﻣﺎ و ﺳطﺢ ﻣﻘطﻊ( ،طراﺣﯽ ﭼﯾدﻣﺎن
ﻣﺑﺎﺣث و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎﺗﯽ ﺑﮫ ﺻورت ﭘراﮐﻧده ﻣطرح ﺷده اﺳت وﻟﯽ ﺗﺎ
ﺗﺟﮭﯾزات ،ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺳﺎزه ای ،ﻧﺣوه ورود و ﺧروﺟﯽ ﺧط و
ﺗﺟﮭﯾزات ،اﺛرات ﻣﺣﯾطﯽ ﻧظﯾر ﺑﺎد ،دﻣﺎ و ﮔردو ﻏﺑﺎر ،اﻟزاﻣﺎت ﮐﻧون ﯾﮏ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺻورت ﮐﺎﻣل اﻧﺟﺎم ﻧﺷده
و ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﺑﮭره ﺑرداری ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺧﻧﮏ ﺳﺎزی ﺗﺟﮭﯾزات اﺳت ﮐﮫ ﺑﺗواﻧد ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری را ﺑﺎ ﺗﻌﯾﯾن ﻣﺷﺧﺻﮫ
زﯾر ﺳﻘف و ﻣﺑﺎﺣث دﯾﮕری ﮐﮫ در ﻓﺎز اول ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷوﻧد .ھﺎی ﻻزم را ﺗﻌﯾﯾن ﮐﻧد و ﺑﮫ ﺻورت دﺳﺗوراﻟﻌﻣﻠﯽ در اﺧﺗﯾﺎر
ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن ﭘروژه ﻣﯽﺗواﻧد ﺑﮫ ﻋﻧوان ﭘﯾش ﻧوﯾس ﺷرﮐتھﺎی ﺑرق ﻣﻧطﻘﮫ ای و ﺷرﮐتھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ و ﻣﺷﺎوران
ﺑرای طراﺣﯽ و اﺣداث ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﻗرار دھد .ﺳؤال
اﺳﺗﺎﻧدارد ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف اراﺋﮫ ﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن از ﺗﺟرﺑﯾﺎت و
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﭘروژه ،ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن ﺗﻌرﯾفﺷده :ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻓﻧﯽ
ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﯽ از اﺣداثھﺎی ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف در اﺳﺗﺎنھﺎی
دﯾﮕر ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽﮔردد .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﺣﺎﺻل از ﭘروژه - :ﻣﻌﯾﺎرھﺎی و اﻗﺗﺻﺎدی ﻻزم ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻣزاﯾﺎی ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف
ﭼﯾﺳت؟ ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣزﯾت/ﺿرورت اﻧﺟﺎم ﭘروژه :ﻧظر ﺑﮫ ﻣزاﯾﺎی
ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ﺑرای ﻣﺳﻘف اﺟرا ﻧﻣودن
ﺷﻣرده ﺷده ﺑرای ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف ،ﻻزم اﺳت طﯽ ﯾﮏ ﭘروژه
ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ  -اﻟزاﻣﺎت و ﻧﯾﺎزﻣﻧدیھﺎی ﭘﺳتھﺎی
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﺑردی ،ﻣﻌﯾﺎرھﺎی ﻻزم ﺑرای ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری و
ﻣﺳﻘف در ﺑﺧش طراﺣﯽ ،اﺟرا و ﺑﮭره ﺑرداری  -ﺗدوﯾن ﭘﯾش
اﺟرای ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف در ﺳطﺢ ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﺑﮫ ﺻورت
ﻧوﯾس اﺳﺗﺎﻧدارد طراﺣﯽ ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﻣﺳﻘف  -ﺗدوﯾن
ﺗﺣﻠﯾﻠﯽ ،ﻋﻠﻣﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﺷود .اﯾن ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻣﯽﺗوان ﺑﺎ
ﭘﯾش ﻧوﯾس اﺳﺗﺎﻧدارد ﺑﮭره ﺑرداری از ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ
ﻣﻌﯾﺎرھﺎی وزن دھﯽ ﺷده ،ﺑرای طراﺣﯽ ﭘﺳتھﺎی ﺧﺎص در
ﻣﺳﻘف
ﻣﻧﺎطق ﺷﮭری و ﯾﺎ ﻣﻧﺎطق ﺻﻧﻌﺗﯽ ﺑﺎ آﻻﯾﻧدﮔﯽ ھﺎی زﯾﺎد ﺑﺳﯾﺎر
ﺿروری ﺑﺎﺷد .اﯾن ﭘروژه ﻣﯽﺗواﻧد در ﺑﺧش از اﺟرای آن ،از
اﺑزارھﺎی ﻣﮭﻧدﺳﯽ ارزش ﻧﯾز اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾد .ﻻزماﻻﺟرا ﺑودن
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ﻣدلﺳﺎزی ﺣرارﺗﯽ ﯾﮏ ﺳوﻟﮫ ﺑرای ﭘﺳت ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﻣﺳﻘف
و اراﺋﮫ راه ﺣل ھﺎی ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺧﻧﮏ ﺳﺎزی

در اﯾن ﭘروژه اﺑﺗدا ﻣﻧﺎﺑﻊ اﯾﺟﺎد ﮔرﻣﺎ در ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف ﺑﺎ
ﭘﺎرﻣﺗرھﺎی آﻧﮭﺎ ﺗﮭﯾﮫ و ﻣدﻟﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷود و ﺳﭘس روﺷﮭﺎی
ﺧﻧﮏ ﺳﺎزی و اﻧﺗﻘﺎل ﺣرارت داﺧل ﻣﺣوطﮫ ﭘﺳت ﺑﮫ ﺑﯾرون در
ﻣطﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺟرﺑﯾﺎت ﻣوﺟود ﺟﺳﺗﺟو و ﻣدون ﻣﯾﺷود .در اداﻣﮫ
ﻣدﻟﺳﺎزی ﺣرارﺗﯽ از ﯾﮏ ﭘﺳت ﻣﺳﻘف اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻧﺣوی
ﮐﮫ ﺑﺗوان در آن ﭘﺳﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺳﻘف را ﺑﺎ آن ﻣدل،
ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی ﻧﻣود .ﺳﭘس روﺷﮭﺎی اﻧﺗﻘﺎل ﺣرارت و
ﺧﻧﮏ ﺳﺎزی ﻧﯾز ﺑﮫ ﺻورت ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ ﻣدﻟﺳﺎزی ﻣﯽ ﺷود.
ﺑر اﺳﺎس اﯾن ﻣدﻟﺳﺎزی ،ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت طراﺣﯽ و اﺟرای ھر ﯾﮏ از
اﯾن راه ﺣﻠﮭﺎ ﺑﮫ ﺻورت ﭘﺎراﻣﺗرﯾﮏ اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷود ﺑﮫ ﻧﺣوی ﮐﮫ
ﺑرای ﭘﺳتھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت از ﻧظر ظرﻓﯾت ،آراﯾش و ﺗﺟﮭﯾزات و
ﺷراﯾط ﻣﺣﯾطﯽ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑﺗوان از راه ﺣﻠﮭﺎی ﺧﻧﮏ ﺳﺎزی ﺑﮫ
ﺻورت اﻗﺗﺻﺎدی اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود و ﻧﺗﺎﯾﺞ آن را ﻗﺑل از اﺟرا در
ﺷﺑﯾﮫ ﺳﺎزی و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣﺷﺎھده ﻧﻣود .ﻧﺗﯾﺟﮫ اﯾن ﭘروژه ﻣﯽﺗواﻧد
ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ ﺑرای ﮐل ﮐﺷور و ھﻣﮫ ﺷرﮐتھﺎی ﺑرق ﻣﻧطﻘﮫای
ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﻋواﻣل ﻣؤﺛر ﺑر ﮔرم ﺷدن ﻣﺣوطﮫ ﭘﺳتھﺎی
ﻣﺳﻘف و ﺷراﯾط ﺑﮭره ﺑرداری ،ﻣﯽ ﺗوان راه ﺣل ﯾﺎ راه ﺣلھﺎی
ﺗرﮐﯾﺑﯽ ﺑرای ﺧﻧﮏ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن اﯾن ﭘﺳﺗﮭﺎ را در طراﺣﯽ درﻧظر
ﮔرﻓت و اﺟرا ﻧﻣود .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮐﻠﯾدی ﻣدﻧظر ﭘروژه :راه ﺣلھﺎی
ﺧﻧﮏ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف ﺑر اﺳﺎس ﻋواﻣل ﻣؤﺛر ﺑر
ﮔرم ﺷدن ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف ﺑﺎ ﺗﺣﻠﯾل اﻗﺗﺻﺎدی ھر ﯾﮏ

ﻣﺳﻘف ﻧﻣودن ﭘﺳﺗﮭﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﺑﮫ دﻻﯾﻠﯽ ﻧظﯾر ﺣﻔظ ﻣﺑﻠﻣﺎن
ﺷﮭری ،ﻣﺣدودﯾتھﺎی زﻣﯾن در ﻣﻧﺎطق ﺷﮭری و ﭘداﻓﻧد
ﻏﯾرﻋﺎﻣل ﻣطرح اﺳت ﮐﮫ در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﮔﺳﺗرش ﻧﺳﺑﺗﺎ ً
زﯾﺎدی داﺷﺗﮫ اﺳت .ﻣزاﯾﺎی دﯾﮕری ﻧظﯾر ﻓﺷرده ﺳﺎزی ﭘﺳت،
ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻋﻣراﻧﯽ )ﮐﺎﻧﺎل ،ﺳﺎﺧﺗﻣﺎن ،ﻓوﻧداﺳﯾون و
ﮐﺎﺑل( ،ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺣﻔﺎظت ﮔﺎرد ،ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ﮐﺎﺑل و
ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﺧوردﮔﯽ و ﺳﺎﯾش ﺳﺎزه و ﻓوﻧداﺳﯾوﻧﮭﺎ در اﺛر
ﺷراﯾط ﺟوی ﻧﯾز ﺑرای ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف ﻣطرح اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﺷده از ﻧظر اﻗﺗﺻﺎدی ﺑﮫ ﺻرﻓﮫ و ﺗوﺟﯾﮫ ﭘذﯾر ﺑﺎﺷد .ﺑر اﺳﺎس
ﺗﺟرﺑﮫ ﭘﺳت ﻣﺳﻘف ) ﻣﻧﺗظر ﻗﺎﺋم ( در ﺳﺎلھﺎی ﮔذﺷﺗﮫ ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﺎﯾب و ﻣﺷﮑﻼت ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف ،ﮔرم ﺷدن آن در ﺷراﯾط ﭘر
ﺑﺎری و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﺳت ﮐﮫ ھم ظرﻓﯾت ﺑﺎرﮔﯾری ﭘﺳت را ﻣﺣدود
ﻣﯽ ﮐﻧد و ھم طول ﻋﻣر ﺗﺟﮭﯾزات ﭘﺳت را ﮐﺎھش ﻣﯾدھد ﮐﮫ ﻣﻧﺑﻊ
اﺻﻠﯽ اﯾن ﮔرﻣﺎ ،ﺗﻠﻔﺎت ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎی ﻗدرت اﺳت .ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد
اﯾن ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑرای ﺣل ﻣﺷﮑل ﮔرم ﺷدم ﭘﺳت ھﺎی
ﻣﺳﻘف ،ﺑررﺳﯽ آن ﺑﮫ ﺻورت ﻋﻠﻣﯽ و ﺑر اﺳﺎس ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت دﻗﯾق
ﻣﮭﻧدﺳﯽ اﺳت .ﻻزم اﺳت ﺑر اﺳﺎس ﻣدلھﺎی ﺗرﻣودﯾﻧﺎﻣﯾﮑﯽ و
ﺳﯾﺎﻻﺗﯽ ،ﯾﮏ ﭘﺳت ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﻣدل ﺷود و ﺑر اﺳﺎس ﻣدل ،راه
ﺣلھﺎی ﺧﻧﮏ ﺳﺎزی ﻧظﯾر درﯾﭼﮫ ھوا در ﺳﻘف ،ورودی ھوای
ﺧﻧﮏ از داﺧل زﻣﯾن و ﮐف ،اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﻧﮭﺎ و ﺣﺗﯽ ﻣﻧﺗﻘل ﻧﻣودن
رادﯾﺎﺗورھﺎی ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ ﺑﮫ ﺑﯾرون از ﭘﺳت ﺑررﺳﯽ دﻗﯾق
ﺷوﻧد و ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻓﻧﯽ ھر روش و ﻣﯾزان اﺛر ﮔذاری ﺑرای
ﺧﻧﮏ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗورھﺎ و ﺗﺟﮭﯾزات ﭘﺳت ﻣﺷﺧص
ﮔردد .ھﻣﭼﻧﯾن ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺗﺻﺎدی از ھر راه ﺣل ﺻورت ﮔﯾرد.
ﺳؤال اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﭘروژه ،ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن ﺗﻌرﯾفﺷده :راه ﺣل
ﻓﻧﯽ ،اﺟرای و اﻗﺗﺻﺎدی ﺑرای ﭘﯾﺷﮕﯾری از ﮔرم ﺷدن ﻣﺣوطﮫ
ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف در ﭘرﺑﺎری و ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن ﭼﯾﺳت؟ و ﻣﻌﯾﺎر طراﺣﯽ
ﭘﺳت ﻣﺳﻘف ﺑرای ﺧﻧﮏ ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ﺗﺟﮭﯾزات و ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور
ﭘﺳتھﺎی ﻣﺳﻘف ﭼﯾﺳت؟ ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣزﯾت/ﺿرورت اﻧﺟﺎم
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ھدف -1 :ﻛﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎي ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری و ﺷﺳﺗﺷوی
ﺧطوط و ﭘﺳﺗﮭﺎ  -2ﮐﺎھش ﺣوادث ﻧﺎﺷﯽ از آﻟودﮔﯽ ﺗﺟﮭﯾزات
ﻣراﺣل اﻧﺟﺎم ﮐﺎر -1 :ﺑررﺳﯽ اﻧواع آﻟودﮔﯽ ﺧطوط و ﭘﺳﺗﮭﺎی
ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق اﺳﺗﺎن ﯾزد  -2ﺟﺳﺗﺟو اﻧواع
ﭘوﺷش ھﺎی ﻧﺎﻧو ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷده و ﻣﻧﺎﺳب ﻣﻘره ھﺎ و اﻧﺗﺧﺎب ﭼﻧد
ﻧوع ﻣﻧﺎﺳب آن ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ  -3اﻧﺗﺧﺎب ﭼﻧد ﻧﻣوﻧﮫ
ﻣﻘره ﺧط و ﭘﺳت ﺑرای اﻋﻣﺎل ﭘوﺷش ﻧﺎﻧو اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ و اﻧﺟﺎم
ﺑررﺳﯽ اﻧواع ﭘوﺷش ھﺎی ﻧﺎﻧو ﺑرای ﻣﻘره ھﺎی ﻓﺷﺎرﻗوی) 63آزﻣوﻧﮭﺎی  Agingﭘﯾرﺳﺎزی طﺑق اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ -4
و 132ﮐﯾﻠووﻟت( ﺧطوط و ﭘﺳﺗﮭﺎ ﺑرای ﮐﺎھش ﻣﯾزان آﻟودﮔﯽ اﻧﺟﺎم ﺗﺳﺗﮭﺎی ﻣﯾداﻧﯽ ﺑﻌد از آﻧﮑﮫ ﻣﻘره ھﺎی ﺑﺎ ﭘوﺷش ﻧﺎﻧو،
ﺗﺳﺗﮭﺎی اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ را ﮔذراﻧدﻧد و ﻣورد ﺗﺎﯾﯾد ﻗرار ﮔرﻓت ﺗﺳﺗﮭﺎی
آﻧﮭﺎ و اﻧﺗﺧﺎب ﭘوﺷش ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای اﻗﻠﯾم ﯾزد
ﻣﯾداﻧﯽ طﺑق اﺳﺗﺎﻧداردھﺎی ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ ﺷود).ﺟزﯾﯾﺎت
در  RFPﻣﺷﺧص ﻣﯽ ﺷود()ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺗﻔﺎوت ﺑودن ﺷراﯾط
آب و ھواﯾﯽ اﺳﺗﺎن ﯾزد از ﻟﺣﺎظ ﺷدت اﺷﻌﮫ  UVو ﻣﯾزان ﺗﺎﺑش
اﺷﻌﮫ اﻓﺗﺎب و روزھﺎی آﻓﺗﺎﺑﯽ و درﺻد رطوﺑت ﭘﺎﯾﯾن و ﻧوع
آﻟودﮔﯽ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘوﺷش ﻧﺎﻧو دﯾﮕر ﻣﻧﺎطق ﻗﺎﺑل اﺳﺗﻧﺎد ﺑرای ﯾزد ﻧﻣﯽ
ﺑﺎﺷد(  -5اﻧﺗﺧﺎب ﺑﮭﺗرﯾن ﻧﻣوﻧﮫ ﭘوﺷش ﺑرای اﺳﺗﺎن ﯾزد و اﻋﻣﺎل
در ﭘﺳت ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﺟدد

ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓت ﺗﻛﻧوﻟوژي ﻧﺎﻧو در ﺟﮭﺎن ،ﺷرﮐت ھﺎی زﯾﺎدی ﻣوﻓق
ﺑﮫ ﺳﺎﺧت ﻧﺎﻧو ﭘوﺷش و ﮐﺎرﺑرد آن در ﺻﻧﺎﯾﻊ ﻣﺧﺗﻠف از ﺟﻣﻠﮫ
ﺻﻧﻌت ﺑرق ﺷده اﻧد .از اﯾن ﻧﺎﻧو ﭘوﺷش ھﺎ ﺑرروي ﺳطوﺣﻲ
ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘره اﺳﺗﻔﺎده ﻣﻲ ﺷود ﻛﮫ اﯾن ﭘوﺷش ﻋﻼوه ﺑر اﯾﺟﺎد
ﺧﺎﺻﯾت آﺑﮕرﯾزي ﺧﺎﺻﯾت ﺧودﭘﺎﻻﯾﻧدﮔﻲ را ﻧﯾز اﯾﻔﺎ ﻣﯾﻛﻧد و از
طرﻓﻲ ﺑﮫ دﻟﯾل ﻛوﭼك ﺑودن ذرات ﭘوﺷش ،ﭼﺳﺑﻧدﮔﻲ ﻣﻧﺎﺳﺑﻲ ﺑﺎ
ﺳطﺢ ﺑوﺟود ﻣﯾﺂورد .از آﻧﺟﺎ ﻛﮫ در ﻧواﺣﻲ ﻣﺧﺗﻠف آب و ھواﯾﻲ
ﺑﮫ ﺧﺻوص در ﻣﺣﯾطﮭﺎﯾﻲ ﺑﺎ آﻟودﮔﻲ ﺑﺎﻻ ،ﺣﺿور آﻟودﮔﻲ
ﺑرروي ﺳطﺢ ﻣﻘره ھﻣواره ﻣﺷﻛل ﺳﺎز ﺑوده اﺳت ،اﺳﺗﻔﺎده از
اﯾن ﻧوع ﭘوﺷﺷﮭﺎ ﺑرروي ﻣﻘره ﻣﯾﺗواﻧد ﻛﻣك ﺷﺎﯾﺎﻧﻲ ﺑﮫ از ﺑﯾن
رﻓﺗن ﭘدﯾده ﺗﺧﻠﯾﮫ ﺟزﺋﻲ ﻛﮫ ﯾﻛﻲ از ﻣﮭﻣﺗرﯾن ﻣﺷﻛﻼت ﻣﻘره ھﺎ
در ﻧواﺣﻲ آﻟوده و ﻣرطوب اﺳت ،ﻧﻣﺎﯾد .ﺑﮫ طورﻛﻠﻲ ﭘوﺷﺷﮭﺎ
ﯾﻛﻲ از راھﮭﺎي اﯾﺟﺎد ﺗﻐﯾﯾر ﺧواص در ﺳطوح اﺳت .در اﺛر
اﯾﺟﺎد ﭘوﺷش ﺑرروي ﺳطﺢ ﻣﯾﺗوان ﺑﮫ ﺧواص ﻣﻧﺎﺳب ﺗري در
ﺳطﺢ دﺳت ﯾﺎﻓت و از آﻧﺟﺎ ﻛﮫ ﺳطﺢ ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﻧﻘطﮫ ﺗﻣﺎس
ﻣﺣﺳوب ﻣﯾﺷود ،ﻟذا ﺑﯾﺷﺗرﯾن ﺗﺎﺛﯾر را در ﺣﯾن اﺳﺗﻔﺎده ،ﺑﮫ
ﺧﺻوص در ﻣﻧﺎطق آب و ھواﯾﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﯾﻔﺎ ﻣﯾﻛﻧد .اﻣروزه از
ﭘوﺷش ھﺎ ﺟﮭت ﺑﮭﺑود ﺧواص ﺳطﺣﻲ اﺳﺗﻔﺎده زﯾﺎدي ﻣﯾﺷود.
ﯾﻛﻲ از اﻧواع ﭘوﺷﺷﮭﺎﯾﻲ ﻛﮫ اﻣروزه ﺑراي اﯾﺟﺎد ﺧﺎﺻﯾت ﻣﻧﺎﺳب
در ﺷﯾﺷﮫ ھﺎ ﻣطرح اﺳت ،ﭘوﺷﺷﮭﺎي ﻧﺎﻧو ﺳراﻣﯾﻛﻲ اﺳت .اﯾن
ﻧﺎﻧو ﭘوﺷش ھﺎي ﺳراﻣﯾﻛﻲ ﺳﺑب ﻣﯾﺷوﻧد ﻛﮫ در ﺳطﺢ ﻣﻘره ،دو
ﺧﺎﺻﯾت ﻣﮭم ﺧودﭘﺎﻻﯾﻧدﮔﻲ ) (Self Cleaningو اﺑرآﺑﮕرﯾزي
)  (Super hydrophobisityﺑﮫ وﺟود آﯾد .ﺗﺟزﯾﮫ ﺷدن
آﻟودﮔﻲ در ﺻورت ﻧﺑودن رطوﺑت ﻧﯾز ﺑﮫ ﻣرور زﻣﺎن از ﺳطﺢ
ﻣﻘره ﻛﻧده ﺷده و ﺳطﺢ از ﺣﺿور آﻟودﮔﻲ ﭘﺎك ﻣﯾﮕردد.
ﻣﻘرھﮭﺎي ﭘرﺳﻼﻧﯽ و ﺷﯾﺷﮫ ھﺎی ﻛﮫ اﻣروزه ﺑﺻورت وﺳﯾﻌﻲ
در ﺧطوط اﻧﺗﻘﺎل و ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯾﮕردﻧد ،ﺗﺣت ﺗﻧﺷﮭﺎي
اﻟﻛﺗرﯾﻛﻲ و ﻣﺣﯾطﻲ ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد .اﻓت ﺧواص ،ﺷﻛﺳت و از
ﻛﺎر اﻓﺗﺎدﮔﻲ اﯾن ﻧوع ﻣﻘره ھﺎ ﻛﮫ ﻣﻌﻣوﻻً ﻧﺎﺷﻲ از آﻟودﮔﻲ
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در ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر ﺑﮫ دﻻﯾل ﻣﺧﺗﻠﻔﯽ از ﺟﻣﻠﮫ ﻣﺷﮑﻼت ﺗﺎﻣﯾن ﻣﻘره
ھﺎی ﺳراﻣﯾﮑﯽ و ﺷﯾﺷﮫ ای و ﺳﺑﮏ ﺗر ﺑودن ﻣﻘره ھﺎی
ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ اﻗﺑﺎل ﻋﻣوﻣﯽ طراﺣﺎن ﺑﮫ ﺳﻣت ﻣﻘره ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ
در ﺣﺎل اﻓزاﯾش اﺳت .در ﺷﺑﮑﮫ اﺳﺗﺎن ﯾزد ﻧﯾز ﭼﻧدﯾن ﺧط ﺑﺎ
ﻧوع ﻣﻘره ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ اﺟرا ﺷده اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺟﻧس ﻣﻘره ھﺎی
ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ )ﺟﻧس راد از ﻧوع  ECRو ﺟﻧس ﭼﺗرک ھﺎ از ﻧوع
ﺳﯾﻠﯾﮑون و ﻣﻘداری اﻓزودﻧﯽ ( ،ﻣوﺿوع اﺳﺗﻘﺎﻣت اﯾن ﻧوع ﻣﻘره
ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ راد ﻣﻘره  ،وﺿﻌﯾت ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ ﻣواد ھﺎ در ﻣﻧﺎطق ﺑﺎ ﺗﻌداد روز ﺑﺎﻻی آﻓﺗﺎﺑﯽ و ﺷدت ﺗﺎﺑش ﺑﺎﻻی
ﺑﮫ راد و ﻧﻔوذ رطوﺑت ﺑﮫ روﯾﮫ ﭼﺗرک ﻣﻘره ھﺎی ﻧﺻب ﺷده از ﺧورﺷﯾد ھﻣواره ﻣورد ﺑﺣث ﺑوده اﺳت .دﺳﺗﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت
ﮐﻧوﻧﯽ ﻣﻘره ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﻧﺻب ﺷده در ﺷﺑﮑﮫ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
اھداف اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .در ﭘﺎﯾﺎن ﭘروژه ﮔزارﺷﯽ اراﺋﮫ
ﺧواھد ﺷد ﻣﺑﻧﯽ ﺑر اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣوﻧﮫ ھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﯽ از ﺧطوط ﻣﺧﺗﻠف ﺑرای ﺗﻌوﯾض در ﺻورت ﻧﯾﺎز و ﯾﺎ اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾری ﺑرای طراﺣﯽ
ﺟﻧس و ﭘرﻓﯾل ﻣﻘره در ﭘروژه ھﺎی آﺗﯽ در اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ﻣورد
ﺑﺎ ھر ﻧوع ﺑرﻧد در ﭼﮫ وﺿﻌﯾﺗﯽ از ﭘﺎﯾداری ھﺳﺗﻧد و آﯾﺎ اﺷﻌﮫ
 UVﺧورﺷﯾد در اﺳﺗﺎن ﯾزد ) ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل در طول  10ﺳﺎل ﻧظر اﺳت .ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷدت ﺗﺎﺑش ﺧورﺷﯾد در اﺳﺗﺎن ﯾزد در
ﺻورﺗﯾﮑﮫ ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﻓوق ﺑﮫ درﺳﺗﯽ اﻧﺟﺎم ﻧﮕردد ﺣوادث روی
ﺑررﺳﯽ ﻣﯾزان آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻣﻘره ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﻧﺻب ﺷده ﮔذﺷﺗﮫ( ﺑﮫ ﺧﺎﺻﯾت آﺑﮕرﯾزی ﻣﻘره ) (Hydrophobicآﺳﯾب
اﯾن ﻣﻘره ھﺎ ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣوﺟب ﻓروﭘﺎﺷﯽ ﻣﻘره و اﻋﻣﺎل
در اﺳﺗﺎن ﯾزد در اﺛر ﺗﺎﺑش اﺷﻌﮫ  UVو ﺗﺧﻣﯾن ﻋﻣر ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده وارد ﻧﻣوده اﺳت؟ ﻋﻼوه ﺑر اﯾن ﺗﺧﻣﯾن ﻋﻣر ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده ﻣﻘره ﺑﺎ
ﺧﺎﻣوﺷﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣدت و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﻧﺷده ﺑﮫ ﻣﺷﺗرﮐﯾن ﮔردد.
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﺿﻌﯾت ﮐﻧوﻧﯽ آن ﻧﯾز ﻣورد اﻧﺗظﺎر اﺳت .دراﯾن
ﺗوﺿﯾﺢ اﯾن ﻣوﺿوع اﯾﻧﮑﮫ :در اﮐﺛر ﻣواﻗﻊ ﻣﻘره ھﺎی ھﺎی
ﭘروژه اﺑﺗدا ﺗﻌدادی از ﻣﻘره ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﮭﺎی ﻧﺻب و
ﺳﺎزﻧده ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت اﻧﺗﺧﺎب ﻣﯽ ﺷوﻧد و ﺑرای ﺑرﺳﯽ وﺿﻌﯾت ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻧد ﻣﻘره ھﺎی ﺷﯾﺷﮫ ای آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ واﺿﺢ ﻗﺎﺑل
ﻣﺷﺎھده )از ﭘﺎﯾﯾن ﺧط( را ﻧدارﻧد و ﻓروﭘﺎﺷﯽ در آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ
آﻧﮭﺎ ﺗﺳﺗﮭﺎی ﻣﺧﺗﻠف طﺑق اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ ﺑر روی آﻧﮭﺎ اﻧﺟﺎم ﻣﯽ
ﺷود و ﻧﺗﺎﯾﺞ ﺗﺳﺗﮭﺎ و ﻣﯾزان ﺧراﺑﯽ و ﻋﻣر ﺑﺎﻗﯾﻣﺎﻧده آﻧﮭﺎ از اﯾن دﻓﻌﮫ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺗد .ﻣوﺿوع ﺗﻌرﯾف ﺷده ﺑرا ﺑررﺳﯽ
آﺳﯾب دﯾدﮔﯽ ﻣﻘره ھﺎی ﺳﯾﻠﯾﮑوﻧﯽ ﺑرای ﻣﺣوده اﺳﺗﺎن ﯾزد اﺳت
طرﯾق ﺣدس زده ﻣﯽ ﺷود
و ﺑﺎ ﭘروژه ای ﮐﮫ ﺑرای اﺳﺗﺎن ھرﻣزﮔﺎن ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ﺑدﻟﯾل
ﺗﻔﺎوت ﺷدﯾد آب و ھواﯾﯽ دو اﺳﺗﺎن ﺗﻔﺎوت دارد .در اﺳﺗﺎن ﯾزد
در ﺗﺎﺑﺳﺗﺎن اﺷﻌﮫ  UVﺑﺳﯾﺎر زﯾﺎد اﺳت و دﻣﺎی ھوا ﻧﯾز ﺑﺳﯾﺎر
ﺑﺎﻻ ﻣﯽ رود و ھوا ﻧﯾز ﺧﺷﮏ اﺳت وﻟﯽ در ھرﻣزﮔﺎن ﺑدﻟﯾل
رطوﺑت زﯾﺎد ھوا و ﺷرﺟﯽ ﺑودن ،ﻣﯽ ﺗواﻧد اﺛرات ﺧورﺷﯾد در
ان ﻣﺗﻔﺎدت ﺑﺎﺷد .ﻟذا ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺷراﯾط آب و ھواﯾﯽ دو اﺳﺗﺎن
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺟزا ﺑرای اﺳﺗﺎن ﯾزد ھم ﻣﯽ ﺑﺎﺷد
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ﺗﺣﻘﯾق در ﺧراﺑﯽھﺎی ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺳط
ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و اراﺋﮫ راه ﺣلھﺎی اﺟراﯾﯽ

در اﯾن ﭘروژه اﺑﺗدا ﻣروری ﺑر ﺧراﺑﯽھﺎ و ﻋواﻣل آنھﺎ در
ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ در ﻣﻘﺎﻻت ،ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﮫ و ﮔزارﺷﺎت ﻣوﺟود
ﺻورت ﻣﯽﮔﯾرد و ﺳﭘس ﺑﮫ ﺻورت ﺗﺣﻠﯾل اﯾن ﻋواﻣل ارزﯾﺎﺑﯽ
و دﺳﺗﮫ ﺑﻧدی ﻣﯽﺷوﻧد .در ﻣرﺣﻠﮫ ﺑﻌد طرحھﺎی ﺟدﯾد ﺑﺎ
ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣﮭﻧدﺳﯽ و ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن در ﺑﺧشھﺎی طراﺣﯽ
ﻋﺎﯾﻘﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺳط ،ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻔﺎظت ،ﺷراﯾط ﻣﺣﯾطﯽ ،دﺳﺗرﺳﯽ
و اﯾﻧﺗرﻻک ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ ،طرح اﺳﮑﻣﺎﺗﯾﮏ
ﻣدارات ،ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده و ﻣدارات ﻓرﻣﺎن ،ﺷراﯾط رؤﯾت ﭘذﯾری و
ﺣﺿور در طرحھﺎی اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﭘﺳت اﻧﺟﺎم ﻣﯽﺷود .در اداﻣﮫ
ﮐﻠﯾﮫ اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣوﺟود در ﺳطﺢ ﮐﺷور)
ﺗواﻧﯾر( ﻣورد ﺑررﺳﯽ و ﺑﺎزﺑﯾﻧﯽ ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد و ﻧﺳﺧﮫ ﺑﮫ روز
اﯾن ﻣﺳﺗﻧدات ﺑرای اﺳﻧﺎد ﺧرﯾد و ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ،اﺳﻧﺎد طراﺣﯽ و
اﺣداث و اﺳﻧﺎد ﺑﮭره ﺑرداری و ﻧﮕﮭداری اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود .اﯾن
ﭘروژه در ﺑﺧشھﺎی ﺑﮭﺑود طراﺣﯽ ،اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن،
اﻓزاﯾش زﻣﺎن رﻓﻊ ﻋﯾب ) ،(MTTRﮐﺎھش ﺧراﺑﯽھﺎ
) (MTBFو ﺑﮭﺑود ﺑﮭره ﺑرداری در ﮐﻠﯾﮫ ﺑﺧشھﺎی ﻓﺷﺎر
ﻣﺗوﺳط ،ﻓرﻣﺎن و ﮐﻧﺗرل ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت .ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻧﮭﺎﯾﯽ اﯾن
ﭘروژه ﻣﺳﺗﻧدات زﯾر ﺧواھد ﺑود ﮐﮫ ﻗﺎﺑل اراﺋﮫ ﺑرای ﺗواﻧﯾر و
ﮐﻠﯾﮫ ﺷرﮐتھﺎی ﺑرق ﻣﻧطﻘﮫ ای ﺧواھد ﺑود - .ﮔزارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از
ﺧراﺑﯽھﺎ و اﺷﮑﺎﻻت ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ در دھﮫ اﺧﯾر در ﺳطﺢ
ﮐﺷور ) ﺑﮫ ﻋﻧوان ﺑﺎﻧﮏ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑرای ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﯾن ﭘروژه و
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت دﯾﮕر(  -ﻣﺳﺗﻧدات طراﺣﯽ ﺗﻔﺻﯾﻠﯽ و دﻗﯾق در
ﺑﺧشھﺎی طراﺣﯽ ﻋﺎﯾﻘﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺳط ،ﺳﯾﺳﺗم ﺣﻔﺎظت ،ﺷراﯾط
ﻣﺣﯾطﯽ ،دﺳﺗرﺳﯽ و اﯾﻧﺗرﻻک ھﺎی ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ و اﻟﮑﺗرﯾﮑﯽ،
طرح اﺳﮑﻣﺎﺗﯾﮏ ﻣدارات ،ﮐﻧﺗرل ﮐﻧﻧده و ﻣدارات ﻓرﻣﺎن،
ﺷراﯾط رؤﯾت ﭘذﯾری و ﺣﺿور در طرحھﺎی اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﭘﺳت -
ﻧﺳﺧﮫ ﺑﺎزﻧﮕری ﺷده اﺳﺗﺎﻧداردھﺎ و دﺳﺗوراﻟﻌﻣلھﺎی ﻣرﺗﺑط ﺑﺎ
ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎزﻧﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺳط در ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ ﺑرای اﺳﻧﺎد
ﺧرﯾد و ﻣﻧﺎﻗﺻﮫ ،اﺳﻧﺎد طراﺣﯽ و اﺣداث و اﺳﻧﺎد ﺑﮭره ﺑرداری

ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ﻧﻘش ﺑﺳﯾﺎر ﻣؤﺛری ﺑر ﮐﺎھش ﺗﻠﻔﺎت و آزاد
ﺳﺎزی ظرﻓﯾت ﺗﺟﮭﯾزات ،ﺗراﻧﺳﻔورﻣﺎﺗور و ﺧطوط ﻓوق ﺗوزﯾﻊ
دارﻧد وﻟﯽ ﺑﮫ آنھﺎ اھﻣﯾت ﮐﻣﯽ داده ﻣﯽﺷود .ﺑر اﺳﺎس ﺳواﺑق
ﻣوﺟود ،ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ﻓﺷﺎر ﻣﺗوﺳط در ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ
ﻣﯾزان ﺧراﺑﯽ زﯾﺎدی دارﻧد و ﻣدت زﻣﺎن ﺧﺎرج از دﺳﺗرس ﺑودن
آنھﺎ از ﺑﻘﯾﮫ ﺗﺟﮭﯾزات ﭘﺳتھﺎ ﺑﺳﯾﺎر ﺑﯾﺷﺗر اﺳت .ﺑرﺧﯽ از اﯾن
ﻣﻌﺎﯾب ﺑﮫ ﻋﻠت طراﺣﯽ ﻓﯾوز و اﺳﺗراﮐﭼر آن و ﺧراﺑﯽ ﮐﻧﺗرل
ﮐﻧﻧده ھﺎی آن اﺳت .ھﻣﭼﻧﯾن ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺣرﻓﮫ ای ﺑرای اﯾن
ﺧﺎزنھﺎ وﺟود ﻧدارد و ﺑﮫ ﺣﻔﺎظت ﻓﯾوزی و ﺣﻔﺎظت ﻋدم ﺗﻌﺎدﻟﯽ
ﺑﯾن دو ﺑﺎﻧﮏ اﮐﺗﻔﺎ ﺷده اﺳت ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی ﭼﻧد دھﮫ اﺧﯾر،
ﻻزم اﺳت طرحھﺎی ﭼﻧد دھﮫ ﻗﺑل ﮐﻧﺎر ﮔذاﺷﺗﮫ ﺷود و ﻣطﺎﻟﻌﺎت
ﺟدﯾدی ﺑرای طرحھﺎی ﺣﻔﺎظﺗﯽ ﺗﺧﺻﺻﯽ ﺑرای ﺧﺎزنھﺎ اﻧﺟﺎم
ﺷود .اﻓزاﯾش ھﺎرﻣوﻧﯾﮏھﺎ و ﺷراﯾط ﮐﺎھﻧده ﮐﯾﻔﯾت ﺗوان در
ﺷﺑﮑﮫ ھﺎی ﺑرق ﻧﯾز در ﭼﻧد دھﮫ اﺧﯾر ﻧﯾز ﻋﺎﻣل دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﺧراﺑﯽ و ﮐﺎھش ﻋﻣر ﺧﺎزنھﺎ ﻣﯽﺷود .ھﻣﭼﻧﯾن در ھﻧﮕﺎم
ﺳﻔﺎرش و ﺧرﯾد ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ﺑﮫ داﺷﺗن ﺗﺳتھﺎی ﻧوﻋﯽ
) (Type Testﺗوﺟﮫ ﻧﻣﯽﺷود و ﺑﺎﻋث ﻣﯽﺷود اﺷﮑﺎﻻت
ﺳﺎﺧﺗﺎری در طراﺣﯽ ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ وﺟود داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد و
ﺑرﺧﯽ از ﺧراﺑﯽ آنھﺎ ﺑﮫ اﯾن دﻟﯾل ﺑﺎﺷد .ھﻣﭼﻧﯾن زﻣﺎنھﺎی رﻓﻊ
اﯾن ﺗﺟﮭﯾزات ﻧﺳﺑﺗﺎ ً طوﻻﻧﯽ اﺳت .ﻟذا ﺑﮫ ﻧظر ﻣﯽرﺳد ﻻزم اﺳت
ﮐﮫ ﺑرای ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ ﯾﮏ ﺗﺣﻘﯾق ﮐﺎﻣل ﺻورت ﮔﯾرد و
ﺿﻣن ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋواﻣل ﮐﺎھﻧده دﺳﺗرﺳﯽ ) (Availabilityآنھﺎ،
راه ﮐﺎرھﺎی ﻣﮭﻧدﺳﯽ ھﻣراه ﺑﺎ طراﺣﯽ دﻗﯾق اﻧﺟﺎم ﮔﯾرد .ﺳؤال
اﺳﺎﺳﯽ ﮐﮫ ﭘروژه ،ﺑرای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﮫ آن ﺗﻌرﯾفﺷده :ﭼرا ﺑﺎﻧﮏھﺎی
ﺧﺎزﻧﯽ در ﭘﺳتھﺎی ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و اﻧﺗﻘﺎل از ﻧظر ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن
و در دﺳﺗرس ﺑودن ﺑﮫ اﻧدازه دﯾﮕر اﺟزاء ﭘﺳت و ﻣﻌﯾﺎرھﺎی
آنھﺎ ﻧﯾﺳت؟ ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣزﯾت/ﺿرورت اﻧﺟﺎم ﭘروژه :ﺑﮫ روز
رﺳﺎﻧﯽ طراﺣﯽ ،ﻣﺷﺧﺻﺎت ﻓﻧﯽ ،ﺣﻔﺎظت و ﺑﮭره ﺑرداری از
ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ وﺟود ﺑﺎﻧﮏھﺎی ﺧﺎزﻧﯽ در ﭘﺳتھﺎی ﻓوق
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ﺑررﺳﻲ و ﻣطﺎﻟﻌﮫ روﺷﮭﺎی ﻧوﯾن و ﺑﮭﯾﻧﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی
ﻧﮕﮭداری وﺗﻌﻣﯾرات در ﺷﺑﮑﮫ اﻧﺗﻘﺎل و ﻓوق ﺗوزﯾﻊ و ﺑرﻧﺎﻣﮫ
رﯾزی ،طراﺣﯽ و اﺳﺗﻘرارﯾﮑﯽ از روﺷﮭﺎ در ﭼﻧد ﭘﺳت و
ﺧط ﻧﻣوﻧﮫ ﺷﺑﮑﮫ اﻧﺗﻘﺎل و ﻓوق ﺗوزﯾﻊ اﺳﺗﺎن ﯾزد و ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی روش ﻧوﯾن

ھﻣزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗوﺳﻌﮫ ﻓﻧﺎوري و ﭘﯾﺷرﻓت اﻧﺳﺎن در طراﺣﻲ و
ﺳـﺎﺧت ﻣﺣـﺻوﻻت ،ﺗﺟﮭﯾـزات ،ﻣﺎﺷـﯾن آﻻت و اﺑـزار ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ
ﻛﮫ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎ ﭘﯾﭼﯾده ﺗر و ﺑﮫ ﯾﻛدﯾﮕر ﻣرﺗﺑط ﻣﻲ ﺷوﻧد ،ﻧﻘش
ﻧﮕﮭداري و ﺗﻌﻣﯾرات ﻣﺑﺗﻧﻲ ﺑر اﺻول ﻋﻠﻣﻲ و ﺑررﺳﻲ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت
ﻧﮕﮭداري و ﺗﻌﻣﯾرات آﻧﮭﺎ و ﺷراﯾط رﻓﻊ ﺳرﯾﻊ ﻋﯾوب آﻧﮭـﺎ روز
ﺑـﮫ روز اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗري ﭘﯾدا ﻣﯾﻛﻧد  .ﮔرﭼﮫ ﯾﻛﻲ از اھداف
طراﺣﺎن و ﺳﺎزﻧدﮔﺎن ﺗﺟﮭﯾزات و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ  .ﻛﺎھش
ﺗﻌﻣﯾرات ﻧﺎﺧواﺳـﺗﮫ اﺳـت ،ﻟﯾﻛن ﺑﮫ ﻣﻧظور ﺣﺻول ﻗﺎﺑﻠﯾت
اطﻣﯾﻧﺎن در ﺑﮭره ﺑـرداري ،ﻧﮕﮭـداري ﺻـﺣﯾﺢ و اﻋﻣـﺎل ﺑرﻧﺎﻣـﮫ
ھدف - :ﺷﻧﺎﺧت روﺷﮭﺎی ﻧوﯾن ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﺑرای
ﺗﺟﮭﯾزات ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق  -طراﺣﯽ و ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم ﻧوﯾن ھـﺎي ﭘـﯾش ﺑﯾﻧـﻲ و ﭘﯾﺷﮕﯾري ﺗﻌﻣﯾرات ،ﺿرورت ﺑﯾﺷﺗر ﯾﺎﻓﺗﮫ
ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری در ﭼﻧد ﭘﺳت و ﺧط ﻧﻣوﻧﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻧﯽ و اﺳت  .ﺑﮫ ﻋﺑﺎرت دﯾﮕر در ﻓرھﻧﮓ ﺟدﯾد ﺻﻧﻌﺗﻲ ،ﻧﮕﮭداري و
ﺗﻌﻣﯾـرات ﻣﻧﺎﺳب ﺟزء ﻻﯾﻧﻔك ﻣدﯾرﯾت ﺑﮭره ﺑرداري ﺻﺣﯾﺢ و
اﻗﺗﺻﺎدی روش ﺟدﯾد ﻣراﺟل اﺟرا - :ﻣطﺎﻟﻌﺎت اوﻟﯾﮫ ﺑرای
اﻗﺗﺻﺎدي ﺗﺟﮭﯾزات و ﻣﺎﺷﯾن آﻻت و ﺧطوط ﺗوﻟﯾد اﺳت .
ﺷﻧﺎﺧت روش ھﺎی ﻧوﯾن ﺗﻌﻣﯾر و ﻧﮕﮭداری ﺗﺟﮭﯾزات ﺑرق و
روﺷﮭﺎﯾﯽ اﺳﺗﻔﺎده در ﺻﻧﻌت ﺑرق در دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎ  -طراﺣﯽ اﻗﺗﺻﺎدي ﻛردن و اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت اطﻣﯾﻧﺎن ﺑﮭره ﺑرداري ھﻣـواره
و ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای اﺳﺗﻘرار روش ﺑﮭﯾﻧﮫ در ﭼﻧد ﭘﺳت و ﺧط از اھداف اﺻﻠﻲ و ﻣﮭم ﻣدﯾران ھﺎ ﺑوده اﺳت ،ﻛﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎي
ﻧﮕﮭداري و ﺗﻌﻣﯾرات ﺗﺟﮭﯾزات و ﺑﮭره ﺑرداري ﻋﻘﻼﯾﻲ از آن ھﺎ
ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق اﺳﺗﺎن ﯾزد  -اﺟرای ﻧﻣوﻧﮫ و ﺟﻣﻊ آوری ﻧﺗﺎﯾﺞ و
از ﻣﮭم ﺗرﯾن ﻋواﻣل ﻣوﺛر در اﯾن ﻣﺳﺋﻠﮫ ﻣﻲ ﺑﺎﺷد ،ﺑدﯾن ﻟﺣﺎظ
ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل آﻧﮭﺎ از ﻟﺣﺎظ ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی)ﻣﯾزان ﺻرﻓﮫ
ﺟوﯾﯽ( و ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ روش ﺟدﯾد ﺑﺎ روش ﻗﺑﻠﯽ  -ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﺑرای ﻓﻌﺎﻟﯾت ھﺎي ﺑﺳﯾﺎري در ﺳطﺢ ﺟﮭﺎن ﺑراي اﻓزاﯾش ﻗﺎﺑﻠﯾت
اطﻣﯾﻧﺎن و ﻛﺎھش اﯾن ھزﯾﻧﮫ ھﺎ ﺻورت ﮔرﻓﺗـﮫ اﺳـت و ﺛﻣـره
اﺟرای ﮔﺳﺗرده ﺗر طرح در ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق اﺳﺗﺎن ﯾزد ﻣﺣﺻول
ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺗﺣﻘﯾق ،رﺳﯾدن ﺑﮫ روش ﻧوﯾن ﺗﻌﯾﻣر و ﻧﮕﮭداری ﺗﺟﮭﯾزات اﯾـن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﮭﺎ اﻧواع روﺷﮭﺎي ﻧﮕﮭداري و ﺗﻌﻣﯾرات ﻣﯾﺑﺎﺷد .
اھﻣﯾت ﻧﮕﮭداري و ﺗﻌﻣﯾرات ﺻﺣﯾﺢ و ﻋﻠﻣﻲ ﺑراي ھﯾﭻ از ﯾك
ﺷﺑﮑﮫ ﺑرق اﺳت ﮐﮫ ﺟﺎﯾﮕزﯾن روش ھﺎی ﻓﻌﻠﯽ ﺧواھد ﺷد.
ﺻﺎﺣب ﻧظـران ﭘوﺷـﯾده ﻧﯾـﺳت  .ﻟـﯾﻛن از ﺟﮭـت ﯾﺎدآوري ﺑﮫ
ﺑرﺧﻲ از آﻧﮭﺎ اﺷﺎره ﻣﯾﺷود  (1 :ﺑﺎﻻﺑردن و ﺑﮭره وري ﺑﯾﺷﺗر
 (2اﻓزاﯾش اﯾﻣﻧﻲ ﻛﺎر و ﻣﺣﺻول  (3ﺟﻠوﮔﯾري از ﺿﺎﯾﻌﺎت
ﺟﺑران ﻧﺎﭘذﯾر ﻣﺎدي و ﻣﻌﻧوي  (4ﻛﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎي ﺑﮭره
ﺑرداري  (5اﻓزاﯾش ﻋﻣر دﺳﺗﮕﺎھﮭﺎ ،ﺗﺟﮭﯾزات و ﻣﺎﺷﯾﻧﺂﻻت ﭘﯾش
ﻧﯾﺎز ﻋﻣﻠﻛرد ﻣطﻠوب و ا ﺻوﻟﻲ در ﻣدﯾرﯾت ﻋﺎﻟﻲ ﻧﮕﮭداري و
ﺗﻌﻣﯾرات ،وﺟود ﯾك ﺧـط ﻣـﺷﻲ و اﺳـﺗراﺗژي واﺿﺢ ،روﺷن و
دﻗﯾق اﺳت ،ﻧﻛﺎت زﯾر ﻣﯾﺗواﻧد در اﯾن زﻣﯾﻧﮫ ﻣطرح ﺷود  • :ﺑﮫ
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ھدف- :ﮐﺎھش ﻣﺻرف اﻧرژی ﻓﺳﯾﻠﯽ ﺑرای ﮔرم ﮐردن اب
ﺑﺧﺻوص در ﻣﻧﺎطق ﮔرﻣﺳﯾر ﺑﺎ ﺗﺎﺑش ﺑﺎﻻی ﺧورﺷﯾد ﻣﺎﻧﻧد
اﺳﺗﺎن ﯾزد  -ﮐﺎھش ﺗوﻟﯾد ﮔﺎزھﺎی ﮔﻠﺧﺎﻧﮫ ای  -اﻓزاﯾش درآﻣد
ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﮐﺎھش ﻣﺻرف ﺳوﺧت ھﺎی ﻓﺳﯾﻠﯽ ﻣﺣﺻول ﻧﮭﺎﯾﯽ:
ﺳﺎﺧت ﻧﻣوﻧﮫ آﺑﮕرﻣﮑن ﺧورﺷﯾدی ﺑﺎ ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺎﻻ و ﺗﺳت ﻋﻣﻠﯽ
آن و در ﻧﮭﺎﯾت ﺗﺟﺎری ﺳﺎزی ﻣﺣﺻول ﻣراﺣل آﻧﺟﺎم ﮐﺎر-1 :
طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت آﺑﮕرﻣﮑن ﺧورﺷﯾدی ﺟدﯾد در راﺳﺗﺎی ﺑﮭﯾﻧﮫ
ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان" آﺳﯾب ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋدم ﺗوﺳﻌﮫ
ﺳﺎزی اﺑﮕرﻣﮑن ھﺎی ﺧورﺷﯾدی ﻣوﺣود
آﺑﮕرﻣﮑن ھﺎی ﺧورﺷﯾدی و راھﮑﺎرھﺎی رﻓﻊ آﻧﮭﺎ" و اﻧﺟﺎم
ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺟدﯾد ﺑرای اﻧواع ﺗﮑﻧوﻟوژی ھﺎی ﺳﺎﺧت آﺑﮕرﻣﮑن
ﺧورﺷﯾدی در ﺟﮭﺎن  -2ﺑررﺳﯽ ﻓﻧﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺳﺎﺧت
آﺑﮕرﻣﮑن ﺧورﺷﯾدی  -3طراﺣﯽ و ﺳﺎﺧت ﻧﻣوﻧﮫ و ﺗﺳت و
ارزﯾﺎﺑﯽ آن و اﻧﺟﺎم اﺻﻼﺣﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز  -4ﺗﺟﺎری ﺳﺎزی
ﻣﺣﺻول

اﺳﺗﻔﺎده از ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧرژی ﺗﺟدﯾدﭘذﯾر و ﺗﻣﯾز ﻣﺎﻧﻧد اﻧرژی
ﺧورﺷﯾدی ﯾﮑﯽ از ﻧﯾﺎزھﺎی ﺣﺎل و آﯾﻧده ﺑﺷر اﺳت و ﮐﺷور
اﯾران ﺑﺎ ﻣﺗوﺳط ﺳﺎﻻﻧﮫ  2850ﺳﺎﻋت آﻓﺗﺎﺑﯽ از ﭼﻧﯾن ﭘﺗﺎﻧﺳﯾﻠﯽ
ﺑرﺧوردار اﺳت در ﺣﺎﻟﯽ آﺑﮕرﻣﮑن ھﺎی ﺧورﺷﯾدی ﮐﮫ ﺳﺎده
ﺗرﯾن ﻣﺑدل اﻧرژی ﺧورﺷﯾدی  -ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻧد در اﯾران
ﺗروﯾﺞ ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ اﻧد .در ﺳﺎل  93ﭘروژه ﺗﺣﻘﯾﻘﺎﺗﯽ ﺑﺎ ﻋﻧوان" آﺳﯾب
ﺷﻧﺎﺳﯽ ﻋدم ﺗوﺳﻌﮫ آﺑﮕرﻣﮑن ھﺎی ﺧورﺷﯾدی و راھﮑﺎرھﺎی رﻓﻊ
آﻧﮭﺎ" اﻧﺟﺎم ﺷد و اﺷﮑﺎﻻت آﺑﮕرﻣﮑن ھﺎی ﺧورﺷﯾدی ﻣوﺟود ﮐﮫ
ﺑﺎﻋث ﻋدم اﻗﺑﺎل ﻋﻣوﻣﯽ در اﺳﺗﻔﺎده از آﻧﮭﺎ ﮔردﯾده اﺳت
اﺳﺗﺧراج ﺷد .ﺑرای اﺳﺗﻔﺎده از ﻧﺗﺎﯾﺞ ﭘروژه ﻗﺑﻠﯽ ،اﯾن ﻋﻧوان
ﺗﻌرﯾف ﺷده اﺳت ﺗﺎ آﺑﮕرﻣﮑن ﺧورﺷﯾدی ﺟدﯾدی طراﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷود ﮐﮫ از ﺗﺟﺎرب ﺗﻣﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻧدﮔﺎن داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
ﺑﮭره ﺟﺳﺗﮫ و ﻣﺷﮑﻼت آﺑﮕرﻣﮑن ھﺎی ﻣوﺟود را ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد
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ھوﺷﻣﻧدی ﺳﺎزی ﻓرآﯾﻧد ﺗﻌﻣﯾرات و ﻧﮕﮫ داری ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از
ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی داده ﮐﺎوی

ﯾﮑﯽ از ﻣﮭمﺗرﯾن و ﺑﮫروزﺗرﯾن ﭘﯾﺷرﻓتھﺎی  ITدر ﺣوزه
ﻓرآﯾﻧدھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی آنھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﻣﻧظور از
ھوﺷﻣﻧد ﻧﻣودن ﻓرآﯾﻧدھﺎی اﺗوﻣﺎﺳﯾون ﺷده اﻣﮑﺎن اﺧذ ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت
ﻣﺑﺗﻧﯽ ﺑر داﻧش اﯾﺟﺎد ﺷده ﺑر ﭘﺎﯾﮫ اطﻼﻋﺎت وﺳﯾﻊ ﺑﯾﻣﮫای در
ﻧوآوری و ﺗﻐﯾﯾر دو ﻋﻧﺻر اﺻﻠﯽ ﺑرای ﻣﮭﻧدﺳﯽ ﻣﺟدد ﻓراﯾﻧد ھﺎ
ﺳﯾﺳﺗمھﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷد دﻟﯾل اﻧﺟﺎم ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺿر ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﮑرد
و اﯾﺟﺎد روﯾﮫ ای ﺑﮭﯾﻧﮫ در اﺟرای ﻓراﯾﻧدھﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر ﻣﯽ
ﻋﻣﻠﮑرد ﺳﯾﺳﺗم ﺗﻌﻣﯾرات و ﻧﮕﮫ داری در ﺷرﮐت اﺳت ﺗﺎ ﺑﺎ
ﺑﺎﺷد .اﻣروزه ﺑرای ﻣواﺟﮭﮫ ﺑﺎ اﯾن ﺗﻐﯾﯾرات و ﻣﺳﺎﯾل ﭘوﯾﺎ و
اﺳﺗﻔﺎده از ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺧودﮐﺎر ،در ﮐﻣﺗرﯾن زﻣﺎن ﻣﻣﮑن اﺳت.
ﺳﺎﺧﺗﺎر ﻧﯾﺎﻓﺗﮫ ،در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ،ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑﮫ
از آﻧﺟﺎﮐﮫ داده ﮐﺎوی ﻓراﯾﻧد ﯾﺎﻓﺗن و اﺳﺗﺧراج اطﻼﻋﺎت ﭘﻧﮭﺎن،
ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد ﭘﺎﺳﺧﮕو ﺑﺎﺷد.اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ﻋﻣوﻣﺎ ﺑرای ﺷراﯾط و
اﻟﮕوھﺎ و رواﺑط ﻣﺷﺧص در ﺣﺟم اﻧﺑوھﯽ از دادهھﺎ ﺑﺎ ھدف
ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﺳﺎﺧﺗﺎر ﯾﺎﻓﺗﮫ ﮐﺎرﺑرد دارد .ﺑرای ﭘﺎﺳﺧﮕوﯾﯽ ﺑﮫ
ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ روﯾدادھﺎ و ﻧﺗﺎﯾﺞ آﺗﯽ اﺳت داده ﮐﺎوی ،ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ و
ﺗﻐﯾﯾرات ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﮐﺳب و ﮐﺎر و ﺑرای ﺑﮭﯾﻧﮫ
ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﺣﺟﯾم دادهھﺎ را ﺑرای ﮐﺷف و اﺳﺗﺧراج ،ﻣورد ﺗﺣﻠﯾل
ﺳﺎزی ﻓراﯾﻧدھﺎی ﻣوﺟود در ﺷرﮐﺗﮭﺎ ،ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﯾﺳﺗم
ﻗرار ﻣﯽدھد .اﯾن اﻣر ﮐﻣﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣدﯾرﯾت ﺗﻌﻣﯾر و
ﺧودﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐﮫ ھﻣﺎن ،ﺳﯾﺳﺗم ﻣدﯾرﯾت ﮐﺳب وﮐﺎر ھوﺷﻣﻧد
ﻧﮕﮭداری ﺧواھد ﻧﻣود .دﻟﯾل اﺻﻠﯽ اﺳﺗﻔﺎده از داده ﮐﺎوی اﻓزاﯾش
ﺑوده و در ﺻدد ﺧودﮐﺎر ﺳﺎزی ھرﭼﮫ ﺑﯾﺷﺗری ﻓراﯾﻧدھﺎی
ﺳﺎﻟﯾﺎﻧﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣورد ﻧﯾﺎز اﯾن ﺳﯾﺳﺗم ھﺎﺳت ﮐﮫ ﻣﺳﺗﻠزم
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﻓﻧﺎوری اطﻼﻋﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .ﻓﻧﺎوری
ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی اﺳت .ﻣﮭمﺗرﯾن ﻣزاﯾﺎی ھوﺷﻣﻧد ﻧﻣودن و
اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ھﺎﯾﯽ را ﺗﻌرﯾف ﻣﯽ ﮐﻧد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯾﻠﮫ ی آن
ﻣﮑﺎﻧﯾزاﺳﯾون ﻓرآﯾﻧدھﺎ ﻋﺑﺎرﺗﺳت از • :ﺗﺳرﯾﻊ در اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و
در ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت و اﻓزاﯾش ﺳرﻋت ﻋﻣﻠﮑرد ﻓراﯾﻧد ھﺎ ﻣوﺛر ﻣﯽ
ﮐﺎھش زﻣﺎن ﻓرآﯾﻧدھﺎ • اراﺋﮫ ﺳروﯾس ھﺎی ﺑدون ﺗﻌطﯾﻠﯽ •
ﺑﺎﺷد .ﺑﺎ ﮐﻣﮏ ﺑﯾﮓ دﯾﺗﺎ اﯾن ھوﺷﻣﻧدﺳﺎزی ﻣﻣﮑن ﻣﯽ ﺷود.
ﮐﺎھش ھزﯾﻧﮫ ھﺎی ﻧﯾروی اﻧﺳﺎﻧﯽ • اﯾﺟﺎد ﭘﺎﯾﮕﺎه ھﺎی داﻧش ﺑﮫ
ﻣﻧظور آﻣوزش و ﺗوﺳﻌﮫ ﺳرﻣﺎﯾﮫ ھﺎی اﻧﺳﺎﻧﯽ • ﺷﻔﺎﻓﯾت ﻓراﯾﻧدھﺎ
اﯾن ﻋﻧوان ﺑر اﺳﺎس اوﻟوﯾت -1-5ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ﻣدﯾرﯾت ﻓﻧﺎوری
اطﻼﻋﺎت از ﻣﺟﻣوﻋﮫ اوﻟوﯾﺗﮭﺎی ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﺻﻧﻌت ﺑرق ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
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اﻣﮑﺎن ﺳﻧﺟﯽ ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی روﯾﮑرد ﯾﺎدﮔﯾری ﺣﯾن ﻋﻣل و
ﻣﻧﯾﺗورﯾﻧﮓ در آﻣوزش ھﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

دﻟﯾل ﺿرورت اﻧﺟﺎم اﯾن ﺗﺣﻘﯾق در ﺷرﮐت ،ﺗﺎﺛﯾرات اﺛﺑﺎت ﺷده
و ﺗﺟرﺑﮫ ﺷده ﺷرﮐت ھﺎی دﻧﯾﺎ در زﻣﯾﻧﮫ ﯾﺎدﮔﯾری ﺣﯾن ﻋﻣل
ھدف اﺻﻠﯽ ﯾﺎدﮔﯾری در ﻋﻣل ،ﯾﺎدﮔﯾریﻧﺣوه ﭘرﺳﯾدن ﺳؤاﻟﮭﺎی
اﺳت .ﯾﺎدﮔﯾری در ﻋﻣل ﯾك راھﺑرد ﺑﺎ ﻛﺎرﺑردھﺎی ﮔوﻧﺎﮔون اﺳت
ﻣﻧﺎﺳب در ﺣﯾن وﻗوعﻋﻣل اﺳت ،ﻧﮫ ﯾﺎﻓﺗن ﭘﺎﺳﺧﮭﺎﯾﯽ ﻛﮫ ﻗﺑﻼ
ﻛﮫ ﺑرای ﯾﺎﻓﺗن و ﺣل ﻣﺳﺎﺋل وﭘرداﺧﺗن ﺑﮫ ﻣوﺿوﻋﺎتﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
ﺗوﺳط دﯾﮕران ﺗوﺻﯾف ﺷدهاﻧد .در اﯾن روش ،ﻋﻣل ﺑﺎ ﻧﮕرش
ﻣورد اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﯽﮔﯾرد .در ﺣﻘﯾﻘت ﺑﮫﻋﻧوان راھﺑردی واﻗﻌﯽ
ﺟدﯾد ھﻣﺳو ﻣﯽ ﺷود ،ﻧﮫ اﯾن ﻛﮫ ﻓﻛر در ﻣﺳﯾر ﻋﻣل ﻗرار ﮔﯾرد.
در ﺟﮭت ﺑﮭﺑود و ﭘﯾﺷرﻓت ﺳﺎزﻣﺎن و ﻋﺎﻣل اﯾﺟﺎد وﺗﻘوﯾت
ﭼون ﯾﺎدﮔﯾری درﻋﻣل ﺑر ﺣل ﻣﺳﺎﺋل در زﻣﺎن ﻣﻧﺎﺳب آﻧﮭﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﮭﺎی ﻓردی و ﺗﯾﻣﯽ و ﺗﺎﻣﯾن ﻛﻧﻧده ﻧﯾﺎزھﺎی آﯾﻧده ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮫ
ﺗﺎﻛﯾددارد ،اﺑزار ﻗدرﺗﻣﻧدی ﺑرای اﯾﺟﺎد ﺳرﻣﺎﯾﮫ ﻓﻛریﺟﮭت
ﺣﺳﺎب ﻣﯽآﯾد .ﺑﮫﻋﺑﺎرت دﯾﮕر ،ﯾﺎدﮔﯾری در ﻋﻣل ،ﺑرﯾﺎﻓﺗن و ﺣل
ﺑرآوردن ﺗﻌﮭدات ﺳﺎزﻣﺎﻧﮭﺎی ﯾﺎدﮔﯾرﻧده ﭘرورش اﻓراد ﺑرای
ﻣﺷﻛﻼت و ﻣﺳﺎﺋل واﻗﻌﯽ در ﺣﯾن وﻗوع ﺗﺎﻛﯾد ﻣﯽﻛﻧد ،و اﯾن ﻧوع
زﻣﺎن ﺣﺎل و آﯾﻧده اﺳت .ﺷﯾوه ﯾﺎدﮔﯾري در ﻋﻣل در ﺣﯾن ﻛﺎر و
ﯾﺎدﮔﯾری ﺑﮫﻋﻧوان راھﺑرد رﺷد ﺑرای آن دﺳﺗﮫ ازﮔروھﮭﺎی ﺷﻐﻠﯽ
ﺑراي اﯾﺟﺎد ﯾﺎ ﺗﻘوﯾت داﻧش و ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎ و ﺗواﻧﺎﯾﯾﮭﺎي ﻛﺎرﻛﻧﺎنﻣورد
ﺑﮫﻛﺎر ﻣﯽرود ﻛﮫ در آﻧﮭﺎ ﺣﺻول ﺑﮫ ﻧﺗﺎﯾﺞ ﻛﺎر و ﺗوﺳﻌﮫ
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﻣﻲﮔﯾرد .ﭼون ﯾﺎدﮔﯾري درﻋﻣل ﻣﻌﻣوﻻ در ﺗﯾﻣﮭﺎ و
ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی واﻗﻌﯽ و ارزﺷﻣﻧد ﻣورد ﺗﺎﻛﯾد اﺳت .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾل
ﮔروھﮭﺎﯾﻲ ﺑﺎ وظﺎﯾفﻣرﺗﺑط ﺑﺎ ھم ﻣﻌﻣول ﻣﻲﺷود ﺑﮫ ارﺗﻘﺎي
ﻣﮭم ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ ﭘﯾﺷﻧﮭﺎد اﯾن ﺗﺣﻘﯾق ،اوﻟوﯾت ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت در ﻣﺣور
آﮔﺎھﻲﻣﺷﺎرﻛتﻛﻧﻧدﮔﺎن از ﺳﺎﯾر ﺑﺧﺷﮭﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯾزﻛﻣك ﻣﻲﻛﻧد.
ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻣوزﺷﯽ وﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ در ﺻﻧﻌت ﺑرق
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.

15

اھداف و ﭘرﺳش¬ھﺎی ﭘروژه :ھدف ﮐﻠﯽ :ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾزان
ﺗﻌﺟﯾل و ﺗﺎﺧﯾر ﭘرﺳﻧل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓردی و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ
آﻧﮭﺎ اھداف وﯾژه :ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾزان ﺗﻌﺟﯾل و ﺗﺎﺧﯾر ﭘرﺳﻧل ﺑﺎ
ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓردی آﻧﮭﺎ ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾزان ﺗﻌﺟﯾل و ﺗﺎﺧﯾر
ﭘرﺳﻧل ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ  .1ﺗﺎ ﭼﮫ ﺣد ﺑﺎ
اﺳﺗﻔﺎده از داده ﮐﺎوی ﻣﯽ ﺗوان ﻣﯾزان ﺗﻌﺟﯾل و ﺗﺎﺧﯾر ﭘرﺳﻧل
ﺳﺎزﻣﺎن را ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﮐرد؟  .2ﻋواﻣل ﻣوﺛر ﺑر ﺗﻌﺟﯾل و ﺗﺎﺧﯾر
ﮐداﻣﻧد؟  .3ﮐدام وﯾژﮔﯽ ھﺎی ﻓردی ﭘرﺳﻧل ﺑر ﻣﯾزان ﺗﻌﺟﯾل و
ﺗﺎﺧﯾر آﻧﮭﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯾر دارد ؟  .4ﮐدام وﯾژﮔﯽ ھﺎی
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭘرﺳﻧل ﺑر ﻣﯾزان ﺗﻌﺟﯾل و ﺗﺎﺧﯾر آﻧﮭﺎ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﺛﯾر
دارد ؟ روش اﻧﺟﺎم ﭘروژه :اﯾن ﭘژوھش از ﻧظر ھدف ﮐﺎرﺑردی،
از ﻧظر اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑراﺳﺎس روشھﺎی ﻣﯾداﻧﯽ ﻣﯽ¬ﺑﺎﺷد .ﺷﯾوه
ﺗﺣﻠﯾل آن ﺑراﺳﺎس روشھﺎی داده ﮐﺎوی اﺳت .ﺗﺣﻘﯾق روی اﯾن
ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾزان ﺗﺎﺧﯾر و ﺗﻌﺟﯾل ﭘرﺳﻧل ﺷرﮐت ﺑرق
دادهھﺎ ﺟﮭت ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻧﺗﺎﯾﺞ و اﻟﮕوھﺎی ﻣﻔﯾد در راﺑطﮫ ﺑﺎ
ﻣﻧطﻘﮫ¬ای ﯾزد ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺣﻠﯾل ﺧﺻوﺻﯾﺎت ﻓردی و
ﺑﮫ دﺳت آوردن ﻧﺗﺎﯾﺞ و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯾزان ﺗﻌﺟﯾل و ﺗﺎﺧﯾر و
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ آن¬ھﺎ در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی  E-HRMﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از داده
ﻋﻣﻠﮑرد ﮐﺎرﮐﻧﺎن از اھداف داده ﮐﺎوی ﻣﯽﺑﺎﺷد .ﺳﺳﭘس ﺑﺎ
ﮐﺎوی
اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرم اﻓزار  SQLدادهھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ اطﻼﻋﺎت
ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺷﺎﻏل در ﺷرﮐت ﺑرق ﻣﻧطﻘﮫ ای ﯾزد در ﺳﺎﻣﺎﻧﮫ ھﺎی
 E-HRMرا ﺟﻣﻊ آوری ﻣﯽﮐﻧﯾم و ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از دادهﮐﺎوی و ﺑﮫ
ﮐﻣﮏ ﻧرم اﻓزار رﭘﯾدﻣﺎﯾﻧر ﻣدلﺳﺎزی و ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ اﻧﺟﺎم
ﻣﯽ¬دھﯾم و اطﻼﻋﺎت ﺑدﺳت آﻣده را ﻣورد ﺗﺟزﯾﮫ وﺗﺣﻠﯾل ﻗرار
ﻣﯽدھﯾم .درﻧﮭﺎﯾت ﺗﻼش ﻣﯽ¬ﮐﻧﯾم ﻣﯾزان ﺗﻌﺟﯾل و ﺗﺎﺧﯾر ﭘرﺳﻧل
را ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﮐﻧﯾم .اﯾن ﭘژوھش ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از روش ھﺎی داده
ﮐﺎوی اﻧﺟﺎم ﺧواھد ﮔرﻓت و ﭘﯾش ﺑﯾﻧﯽ ﻣﯽ ﺷود ﺗﮑﻧﯾﮏ ھﺎی داده
ﮐﺎوی ﺷﺎﻣل اﻧواع روش ھﺎی ﺧوﺷﮫ ﺑﻧدی ﻣﺛل درﺧت ﺗﺻﻣﯾم و
ھﻣﭼﻧﯾن روش ھﺎی ﻧزدﯾﮏ ﺗرﯾن ھﻣﺳﺎﯾﮫ و دو ﻣرﺣﻠﮫ ای
اﺳﺗﻔﺎده ﺷود .ﺑﮫ اﯾن ﻣﻧظور ﭘس از آﻣﺎده ﺳﺎزی داده ھﺎ و ﭘﯾش
ﭘردازش آﻧﮭﺎ )ﺣذف داده ھﺎی از دﺳت رﻓﺗﮫ و داده ھﺎی ﭘرت(
ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻧرم اﻓزار  Rapid Minerﺗﺣﻠﯾل ھﺎی ﻣذﮐور

ﺑرﺧﯽ ﻣﺣﻘﻘﺎن ﺑر اﯾن ﺑﺎورﻧد ﮐﮫ اھﻣﯾت اﯾﺟﺎد ﺗﻌﮭد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ
دﻟﯾل ارﺗﺑﺎط آن ﺑﺎ رﻓﺗﺎرھﺎی ﮐﺎری ﻣﺛل ﻏﯾﺑت ،ﺗرک ﺧدﻣت ،
رﺿﺎﯾت ﺷﻐﻠﯽ  ،ﻋﺟﯾن ﺷدن ﺑﺎ ﮐﺎر  ،ﻋﻣﻠﮑرد و رواﺑط
ﺳرﭘرﺳت ﺑﺎ زﯾر دﺳﺗﺎن اﺳت .ﻣطﺎﻟﻌﺎت اﻧﺟﺎم ﺷده راﺑطﮫ
ﻣﻌﻛوس ﺑﯾن ﺗﻌﮭد ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﺗﺄﺧﯾر ﻛﺎرﻣﻧدان را ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دھد.
ﯾﻌﻧﻲ اﻓراد ﻣﺗﻌﮭدﺗر ﺳﻌﻲ ﻣﻲ¬ﻛﻧﻧد ﺑﮫ ﻣوﻗﻊ ﺳرﻛﺎرﺷﺎن ﺣﺎﺿر
ﺷوﻧد .ﻣطﺎﻟﻌﮫ اﻧﺟل و ﭘري ﻧﺷﺎن ﻣﻲ دھد ﻛﮫ ﺗﻌﮭد ﺑﮫ طور ﺧﯾﻠﻲ
ﺷدﯾدي ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯾر ﻛﺎرﻣﻧدان راﺑطﮫ ﻣﻌﻛوس دارد .ﻣﻧظور از
ارزﺷﯾﺎﺑﻲ ﻋﻣﻠﻛرد ،ﻓراﯾﻧدي اﺳت ﻛﮫ ﺑوﺳﯾﻠﮫ آن ﻛﺎرﻛﻧﺎن در
ﻓواﺻل ﻣﻌﯾﻧﻲ و ﺑطور رﺳﻣﻲ ،ﻣورد ارزﯾﺎﺑﻲ ﻗرار ﻣﻲ ﮔﯾرﻧد.
ﺷﻧﺎﺧت ﻛﺎرﻛﻧﺎن ﻗوي و اﻋطﺎي ﭘﺎداش ﺑﮫ آﻧﮭﺎ و از اﯾن طرﯾق ،
اﯾﺟﺎد اﻧﮕﯾزه ﺑراي ﺑﮭﺑود ﻋﻣﻠﻛرد آﻧﺎن و ﺳﺎﯾر ﻛﺎرﻛﻧﺎن ،از ﺟﻣﻠﮫ
ﻋﻠل اﺻﻠﻲ ارزﯾﺎﺑﻲ ﻋﻣﻠﻛرد اﺳت .در ﮔذﺷﺗﮫ ،ﻣدﯾران ﻛﻼﺳﯾك
ارزﯾﺎﺑﻲ ﻋﻣﻠﻛرد را ﻓﻘط ﺑﮫ ﻣﻧظور ﻛﻧﺗرل ﻛﺎر ﻛﺎرﻛﻧﺎن اﻧﺟﺎم
ﻣﻲ¬دادﻧد ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﮫ اﻣروز ﺟﻧﺑﮫ راھﻧﻣﺎﯾﻲ و ارﺷﺎدي اﯾن
ﻋﻣل ،اھﻣﯾت ﺑﯾﺷﺗري ﯾﺎﻓﺗﮫ اﺳت .ھدف اﺻﻠﻲ از ارزﯾﺎﺑﻲ
ﻋﻣﻠﻛرد اﯾن اﺳت ﻛﮫ اطﻼﻋﺎت ﺿروري در ﺑﺎره ﻧﯾروھﺎي
ﺷﺎﻏل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻣﻊ آوري ﮔردد و در دﺳﺗرس ﻣدﯾران ﻗرار
ﮔﯾرد ﺗﺎ آن¬ھﺎ ﺑﺗواﻧﻧد ﺗﺻﻣﯾﻣﺎت ﺑﺟﺎ و ﻻزم را در ﺟﮭت
ﺑﺎﻻﺑردن ﻛﻣﯾت و ﻛﯾﻔﯾت ﻛﺎر ﻛﺎرﻛﻧﺎن اﺗﺧﺎذ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻣﯾزان ﺗﻌﺟﯾل
و ﺗﺎﺧﯾر ﮐﺎرﮐﻧﺎن در طول ﺳﺎل ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از وﯾژﮔﯽ¬ھﺎی ﻓردی
ﻣﺎﻧﻧد ﺳن ،ﺗﺟرﺑﮫ ،ﻣﯾزان ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻣﯾزان ﺗﺣﺻﯾﻼت و
وﯾژﮔﯽ¬ھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ¬ﺗواﻧد در ﺗﺻﻣﯾم ﮔﯾری ارزﯾﺎﺑﻲ
ﻋﻣﻠﻛرد و ﻣﯾزان ﺗﻌﮭد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﻣدﯾران ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﻗﺎﺑل
اﺳﺗﻔﺎده ﻗرار ﮔﯾرد .ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺗورھﺎی ﮐﻠﯾدی ﺑرای ﯾﮏ ﮐﺳب و
ﮐﺎر ﻣوﻓق ،ﻣدﯾرﯾت ﻣﻧﺎﺑﻊ اﻧﺳﺎﻧﯽ اﺳت و اﯾن ﻓراﯾﻧد ﺗﺣت ﺗﺎﺛﯾر
ﺗﮑﻧوﻟوژی اطﻼﻋﺎت ﻣﮭم اﺳت .ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی اطﻼﻋﺎت ﻣﻧﺎﺑﻊ
اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻣﻊ آوری ،ﺛﺑت ،ذﺧﯾره
ﺳﺎزی ،ﺗﺟزﯾﮫ و ﺗﺣﻠﯾل و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ داده ھﺎی ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﻣﻧﺎﺑﻊ
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ﻣطﺎﻟﻌﮫ و ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮭﺎرﺗﮭﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ
روﯾﮑرد آﯾﻧده ﺻﻧﻌت ﺑرق و اﺟرای ﭘﺎﯾﻠوت

ﺑﺎ ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﺗﺣوﻻت اﺳﺎﺳﯽ در ﻓﻧﺎوری ،ﺑﯾش از ﯾﮏﺳوم )ﺣدود
٣۵درﺻد( ﻣﮭﺎرتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ اﻣروز در ﻧﯾروی ﮐﺎر ﻣﮭم ﺑﮫ ﻧظر
ﻣﯽرﺳﻧد ،دﭼﺎر ﺗﻐﯾﯾر ﺧواھﻧد ﺷد .ﺗﺎ ﺳﺎل  ،٢٠٢٠اﻧﻘﻼب
ﺻﻧﻌﺗﯽ ﭼﮭﺎرم ﺻﻧﺎﯾﻊ روﺑﺎﺗﯾﮏ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ھوش ﻣﺻﻧوﻋﯽ ،ﻣواد
ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ،ﺑﯾوﺗﮑﻧوﻟوژی و ژﻧﺗﯾﮏ را ﺑرای دﻧﯾﺎ ﺑﮫ ارﻣﻐﺎن ﺧواھد
دﻻﯾل اﺻﻠﯽ ﺿرورت ﺗﺣﻘﯾق ﺣﺎﺿر :ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﮭﺎرت ھﺎی
آورد .اﯾن ﺗﺣوﻻت ﻣوﺟب ﺗﻐﯾﯾر در ﺷﯾوه زﻧدﮔﯽ و روشھﺎی
آﯾﻧده ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺻﻧﻌت ﺑرق ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ رﯾزی ﭘﯾﺎده ﺳﺎزی آﻣوزش
اﻧﺟﺎم ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن ھﺎ ﺧواھد ﺷد .ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﺎﻏل ﻧﺎﭘدﯾد
ھﺎی ﻣﮭﺎرﺗﯽ ،اﺟرای ﻣﮭﺎرت ھﺎی ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺻﻧﻌت ﺑرق و
ﺧواھﻧد ﺷد ،ﺑرﺧﯽ دﭼﺎر رﺷد و ﺗوﺳﻌﮫ ﻣﯽﺷوﻧد و ﻣﻣﮑن اﺳت
ﺑوﻣﯽ ﺳﺎزی اﯾن ﻣﮭﺎرت ھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺗﺎرھﺎی ﻣوﺟود ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
ﺑرﺧﯽ ﻣﺷﺎﻏﻠﯽ ﮐﮫ اﻣروز وﺟود آﻧﮭﺎ ﻏﯾرﻋﺎدی ﺑﮫ ﻧظر ﺑرﺳد،
ﻣﺣﺻول ﻧﮭﺎﯾﯽ ﻟﯾﺳﺗﯽ از ﻣﮭﺎرت ھﺎ و اﺟرای ﭘﺎﯾﻠوت ﺑرای ﯾﮑﯽ
اﻣری ﻋﺎدی در ﺟﺎﻣﻌﮫ ﺑﮫﺷﻣﺎر آﯾﻧد .آﻧﭼﮫ ﻣﺳﻠم اﺳت آﻧﮑﮫ ﻧﯾروی
از ﺑﺧش ھﺎی ﺷرﮐت ﺧواھد ﺑود.
ﮐﺎر آﯾﻧده ﻧﯾﺎز ﺟدی ﺑﮫ ﺑﮫروزرﺳﺎﻧﯽ ﺳرﯾﻊ ﻣﮭﺎرتھﺎی ﺧود
ﺧواھد داﺷت .ﺻﻧﻌت ﺑرق ﺑﮫ ﻋﻧوان ﯾﮏ ﺻﻧﻌت ﭘﯾﺷرو ،ﻗطﻌﺎ
ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﭼﻧﯾن ﺗﻐﯾﯾراﺗﯽ ﺧواھد ﺑود و در ﺻورت ﻋدم
ﺷﻧﺎﺳﺎﯾﯽ و ﯾﺎدﮔﯾری ﻣﮭﺎرت ھﺎی آﯾﻧده ﺗوﺳط ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺳﺎزﻣﺎن،
ﻋﻣﻠﮑرد ﺷرﮐت اﻧﺗﻘﺎل دﭼﺎر ﻣﺧﺎطره ﺧواھد ﺷد.

