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 چىیذُ :
اسبسی تطیي ّسف سیستن ّبی لسضت تساٍم تبهیي اًطغی الىتطیىی است. زض زیگط سَی زلیل هؼبیت ٍ ذطاثی ّبی احتوبلی زض تدْیعات 

ًوی تَاى اًتظبض زاشت وِ ّوَاضُ ایي اًطغی زض زستطس ثبشس. شطایط هحیطی یىی اظ هْوتطیي ػَاهل ثِ وبض ضفتِ زض سیستن ّبی لسضت، 

زض هطبلؼبت لبثلیت اطویٌبى است. شطایط هحیطی ثیشتطیي تبثیط ذَز ضا هستمیوب ضٍی ًطخ ذطاثی ٍ هست ظهبى تؼویطات ٍ هتمبثال ضٍی 

لبثلیت اطویٌبى سیستن ّبی لسضت ثِ صَضت همَلِ ایی ثسیبض هْن هططح هی گطزز. لبثلیت اطویٌبى سیستن هی گصاضز اظ ایي ضٍ اضظیبثی 

ثطای ایي هٌظَض ثبیس ظهبى اًدبم هبًَض وبّش ٍ لبثلیت هبًَض شجىِ ضا افعایش زاز. زض ایي همبلِ ثِ ووه شجىِ َّشوٌس ذَز تطهین هی 

ٍ زیگط حبلت ّبی غیط طجیؼی شجىِ ضا ثِ سطػت تشریص ٍ  تَاى هحل ذطب، هشىالت ویفیت تَاى، ٍلتبغ، ًبپبیساضی ّبی زیٌبهیىی

اصالح ًوَز ٍ ثب هطبلؼِ هَضزی صَضت گطفتِ هشرص شس وِ ٍخَز یه سیستن ذَز تطهین زض لبلت شجىِ َّشوٌس ثبػث هی شَز وِ زض 

سض ثبًَیِ تغصیِ گشتِ ٍ تب تطهین صَضت ٍلَع ػیت زض فیسض تغصیِ اٍلیِ، ػالٍُ ثط تغصیِ سطیغ ثبضّب ثسٍى تدطثِ ذبهَشی ثتَاًٌس اظ فی

 وبهل لسوت آسیت زیسُ اظ اًطغی الىتطیىی استفبزُ ًوبیٌس
 

  .GISشثىِ ّای َّشوٌذ، لاتلیت اطویٌاى، خَد ترهین،  ّای ولیذی :ٍاشُ
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 همذهِ -1

تَلییس، اًتمیب ،   سیستن ّبی لسضت هسضى یه سیستن پیچیسُ ثَزُ وِ ذَز ثِ چٌسیي ظیط سیستن تمسین هیی شیًَس >   

فَق تَظیغ، تَظیغ ٍ هصطف. ػوَهب یه سیستن لسضت اظ چٌس صس غًطاتَض وِ تَسط سیستن اًتمب  ثِ ّین هتصیل شیسُ    

اًس تشىیل شسُ است. سیستن تَظیغ زاضای یه تَپَلَغی سبزُ ثَزُ، ٍلی تؼساز ظیبزی اظ هصطف وٌٌسگبى ثِ آى هتصل 

ثِ یه زضذت ثَزُ وِ شبهل فیسضّب)تٌیِ زضذیت ، شیبذِ ّیبی خیبًجی       هی ثبشٌس. سیستن تَظیغ زاضای سبذتبض شجیِ

ثب پیشطفت ػلن ٍ اهىبى زستطسی ثیِ فٌیبٍضی ویبهتیَتطی ٍ     92;3[. زض زِّ 3)شبذِ ّب  ٍ ثبضّب )ثطي ّب  هی ثبشٌس]

GISتىٌَلَغی الظم ثطای وبض ثب زازُ ّبی هىبًی، سیستن اطالػبت خغطافیبیی یب )
سضت تدعییِ ٍ   ، ثطای فطاّن آٍضزى لی 3

تحلیل حدن ّبی ثعضي زازُ ّبی خغطافیبیی شىل گطفیت. زض زّیِ ّیبی اذییط ثیِ سیجت گسیتطو تىٌَلیَغی ّیبی          

وبهتیَتطی سیستن ّبی اطالػبت خغطافیبیی اهىبى ًگْساضی ثِ ضٍظ زازُ ّبی هطخغ ٍ ًیع اهىبى تطوییت هدوَػیِ زازُ   

زض استفبزُ اظ ضٍیِ ّبی فبصلِ ای ٍ آهیبضی خْیت    GISاصلی ّبی هرتلف ضا ثِ طَض هَثط فطاّن سبذتِ اًس. ًمطِ لَت 

 آًبلیع ٍ تحلیل هشرصِ ّب ٍ اطالػبت خغطافیبیی هی ثبشس.  

[. 2ًتیدِ ًْبیی تحلیل هی تَاًس ثِ صَضت اطالػبت هشتك شسُ، اطالػبت زضٍى یبثی یب اطالػبت اٍلَییت ثٌیسی ثبشیس ]   

GIS ،شذیطُ، زست وبضی ٍ ًوبیش اطالػبت خغطافیبیی هی ثبشیس، زازُ   یه سیستن وبهتیَتطی ثب تَاًبیی اسوجل وطزى

  یه اثعاض ثط پبیِ وبهتیَتط خْت GISّب ثب تَخِ ثِ هحلشبى َّیت شٌبسی هی شًَس. یه سیستن اطالػبت خغطافیبیی )

ییه   ًمشِ ثطزاضی ٍ تحلیل آى چیعّبیی است وِ زض ضٍی ظهیي ٍخَز زاضز ٍ حَازثی وِ ضٍی ظهییي اتفیبق هیی افتیس.    

GIS  ٍ ّطگع ثِ تٌْبیی ًوی تَاًس ٍخَز زاشتِ ثبشس ثلىِ ًیبظهٌس ثِ ٍخَز سبظهبى هٌسدوی اظ ًیطٍی اًسبًی، تدْیعات

 ضا ثِ ػْسُ گیطز، GISتسْیالت هی ثبشس تب هسئَلیت پیبزُ سبظی ٍ ًگْساضی 

ٍ ًمش آى زضافیعایش   GISز سیستن زض شجىِ ّبی تَظیغ ثطق زض ایي همبلِ ثِ وبضثط GISلصا ثب تَخِ ثِ استمطاض سیستن 

، 87;3لبثلیت اطویٌبى زض یه شجىِ تَظیغ ًوًَِ اشبضُ ای هی گطزز. ثؼیس اظ ٍلیَع ذبهَشیی شیوب  آهطیىیب زض سیب        

صٌؼت ثطق خْت ثْجَز ٍاضتمبی سطح ثْطُ ثطزاضی سیستن، استفبزُ اظ وبهتیَتط ٍ في آٍضی ّبی هربثطاتی ضا زض زستَض 

ایي ظهبى ثَز وِ پبیش ٍ وٌتط  ثٌْگبم سیستن لسضت هططح گطزیس. ثؼس اظ گصشت چٌیسیي سیب    وبض ذَز لطاض زاز. زض 

ثِ تسضیح سیستن وٌتط  ًظبضتی ٍ خوغ آٍضی زازُ ّب، تَسؼِ زازُ شس ٍ زض ًْبیت ثرشیی اظ سیسیتن هیسیطیت اًیطغی     

ه فیي آٍضی ّیبی ًیَیي،    فؼلی گطزیس. اگطچِ سیستن لسضت اظ گصشتِ تبوٌَى پیشطفت ّیبی ظییبزی ًویَزُ ٍ ثیب ووی     

ثسیبضی اظ هشىالت پیش ضٍی ذَز ضا ثطزاشتِ است، اهب ٌَّظ ًیبظ ثِ ثبظثیٌی ٍ ثْجَز زض ثطذی اهیَض زاضز. یىیی اظ اییي    

هَاضز ثِ حسالل ضسبًسى زٍضُ ٍ تؼساز زفؼبت ذبهَشی ثطای هشتطیبى هی ثبشس. اگیط شیجىِ فؼلیی ثتَاًیس تَاًیبیی ذیَز       

زض صَضت ثطٍظ ػیت زض یىی اظ ػٌبصیط سیسیتن ثیِ سیطػت آى ضا شٌبسیبیی ًویَزُ ٍ ثطیَض        تطهیوی زاشتِ ثبشس، آًگبُ 

ذَزوبض تصویوبت اصالحی خْت ثطططف وطزى آى ضا ذَاّس گطفت. هجحث ذَز تطهیوی زض شجىِ تَظیغ ثسیبض ظیؼیف  

یی ذیَز تطهیویی زض شیجىِ    ثَزُ ٍ ًیبظ ثِ الساهبت ثطًبهِ ضیعی شسُ ای زض ایي ظهیٌِ هی ثبشس. الظهِ زستیبثی ثِ تَاًیب 

تَظیغ ایدبز اتَهبسیَى زض آى هی ثبشس. ثٌبثطایي ثبیس ثستط هریبثطاتی ٍ اًیساضُ گییطی الظم خْیت ّویبٌّگی تدْییعات       

حفبظتی ٍ یه پبضچِ سبظی هٌبثغ تَلیس پطاوٌسُ زض سطح سیستن تَظیغ ایدبز شَز. زض سیستن تَظیغ فؼلی اهىبى ػیت 

ز ًساضز ٍ تٌْب ضاُ آگبّی ثْطُ ثطزاض اظ ثطٍظ ػیت زض شجىِ تَظیغ، اطالع ضسبًی اظ ططف یبثی ذَزوبض زض سطح شجىِ ٍخَ

هشتطیبى هی ثبشس. لصا هوىي است زضهٌبطمی وِ ػجَض ٍ هطٍض ون هی ثبشس ٍ یب زض سبػبتی اظ شت وِ هحل ثیطٍظ ػییت   

یٌطٍ یىی اظ ثعگتطیي چبلش ّیبی شیجىِ   ذلَت هی ثبشس ذطبی ضخ زازُ تب سبػت ّب اظ زیس ثْطُ ثطزاض پٌْبى ثوبًس. اظ ا

 [.5،6،7ٍ8، 4تَظیغ فؼلی ضا هی تَاى زض وبفی ًجَزى سطح اتَهبسیَى آى زاًست]

                                                 
1
 Geospatial Information System 



 

4 

 … افسایش قابلیت اطمیىان شبکٍ تًزیع از طریق خًد

 یازیاسپاولً ، محمد رضا و یرضاعل ی،ممشل یَاو

 در شثىِ ّای تَزیع ترق GISسیستن  -2

زض ثیشتط شطوت ّبی تَظیغ ثطق ثِ ػٌیَاى ثبًیه اطالػیبتی هیَضز اسیتفبزُ لیطاض        GISزض چٌس سب  اذیط سیستن ّبی 

گطفتِ است. گعاضشگیطی اظ توبهی ػبضظِ ّبی شجىِ تَظیغ، ایدبزثستط هٌبست خْت اًدبم هحبسجبت الىتطیىی شیجىِ،  

تطویي ٍ ... اظ خولیِ  ططاحی ذطَط، اضائِ ثطًبهِ ظهبى ثٌسی ثبظزیس ٍ سطٍیس شجىِ، ًوبیش پبضاهتط ّبی هطثَط ثِ هشی 

سیسیتن   GIS[. زض ٍالیغ سیسیتن   4زض اذتییبض ویبضثطاى لطاضهیی گییطز]     GISاهىبًبتی است وِ ثِ هسز ثبًیه اطالػیبت   

هىبًیعاسیَى شجىِ ّبی تَظیغ، ثب اهىبى اضائِ گعاضو ّبی خبهغ ٍ ًوبیش هرتصیبت خغطافییبیی هیی ثبشیس. ٍ ثیط پبییِ       

زض ثطزاشت ٍ ثجت اطالػبت، ذطبی ایي سیستن لبثل چشن پَشی ًرَاّس ثَز. لصا سرت افعاض، ًطم افعاض ٍ ًیطٍی اًسبًی 

 زض صَضت استفبزُ اظ سرت افعاض هٌبست هی تَاى ذطبی سیستن ضا ثِ حسالل هوىي وبّش زاز.

 GIS تَسط ًرم افسار  عیشثىِ تَز ٌاىیاطو تیلاتل شیافسا -3

ت اطویٌبى اسیت. شیطایط هحیطیی ثیشیتطیي تیبثیط ذیَز ضا       شطایط هحیطی یىی اظ هْوتطیي ػَاهل زض هطبلؼبت لبثلی

هستمیوب ضٍی ًطخ ذطاثی ٍ هست ظهبى تؼویطات ٍ هتمبثال ضٍی لبثلیت اطویٌبى سیستن هی گصاضز. ضٍو ّبی هرتلفیی  

ثطای هحبسجِ ی تغییط ًطخ ذطاثی تدْیعات ثب تَخِ ثِ شطایط هحیطی ٍخَز زاضز. اهب ثب تَخِ ثِ ٍخَز اطالػبت ذطاثیی  

وبفیست ثتَاى ثیي هٌبطك هرتلف آة ٍ َّایی تفبٍت ایدبز وطز. اییي تمسیین ثٌیسی هیی تَاًیس ثیط        GISدْیعات زض ت

اسبس ًَع پَشش هٌطمِ )ًمشِ ّبی اللین شٌبسی سبظهبى ًمشِ ثطزاضی  ٍ یب تَسیط ًیَع آة ٍ ّیَا هتیساٍ  هٌطمیِ      

ًمشیِ ٍ شیجیِ سیبظی هحیطیی،     )تفىیه هٌبطك تَسط ًمشِ ّبی آة ٍ َّایی  صَضت گیطز. الجتِ تطویت ایي زٍ ًَع 

  ًوًَِ اظ ػىس ّبی آة ٍ َّایی هٌطمِ ایطاى هی ثبشس. ٍخَز ایي ًیَع اطالػیبت   3ثْیٌِ تطیي حبلت هی ثبشس. شىل )

ویلیَ ٍلیت شیجىِ     42هی تَاًس زض هسیطیت شجىِ زض شطایط ثحطاى ًیع هَثط ثبشس. ایي هَظَع ثطای یىی اظ فیسض ّیبی  

اظ ًمشِ ّبی آة ٍ َّایی، ٍظؼیت شطایط خَی زض ثرش ّبی هرتلف فیسض ًویبیش زازُ     ثب استفبز4ُتَظیغ زض شىل )

ایي اهىبى ضا فطاّن هی سبظز وِ تؼساز ٍ اطالػبت ذبهَشی تدْیعات ضا ثطای ّطفیسض ٍ هٌطمِ  GISشسُ است. ًطم افعاض 

ًطخ ذطاثی اسیتفبزُ هیی شیَز،     آة ٍ َّایی استرطاج ًوَز. ثٌبثطایي خبهؼِ آهبضی ذبهَشی تدْیعات وِ ثطای هحبسجِ

 زاضای شطایط یىسبى ثَزُ ٍثِ ایي ٍسیلِ هی تَاى لبثلیت اطویٌبى شجىِ ضا ثطای ّط هٌطمِ آة ٍ َّایی هحبسجِ ًوَز.

 

 : ًمشِ آب ٍ َّایی  هٌطم1ِىل ش
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 خَد ترهیوی -4

ٍ هَفك ثطهجٌبی یه سیستن لسضت سبلن ٍ وبض آهس ایدبز ذَاّس شس. اییي هطلیت ٌّگیبم    ثسٍى شه یه خبهؼِ شىَفب 

ثطٍظ ذبهَشی ّبی سطاسطی وِ ثِ ػلت ظیط سبذت ظؼیف ٍ یب ًبتَاى سیستن لسضت یه وشَض ثِ ٍخَز هی آییس لبثیل   

تیدیِ آى ثْجیَز تَاًیبیی    تبییس هی ثبشس. اهب اهطٍظُ ضاُ وبضّبی فٌی ظیبزی ثطای تمَیت سیستن لسضت ٍخیَز زاضز ویِ ً  

سیستن زض شٌبسبیی ٍ ثطططف وطزى تٌش ّبی ٍاضز ثِ شجىِ هی ثبشس. في آٍضی ّبی ثیِ ضٍظ هیی تَاًٌیس شیجىِ ضا زض     

همبثل چبلش ّبی هتؼسزی وِ ثب آى زست ثِ گطیجبى است، همبٍم وٌٌس. هفَْم ذَز تطهیوی زض شجىِ ّبی َّشوٌس ثِ 

هَخت ذَاٌّس شس تب تدْیعات ٍ ػٌبصط آسیت زییسُ شیجىِ الىتطیىیی ثیسٍى      ططاحی ضاّىبض ّبیی اطالق هی شَز وِ

ووتطیي زذبلت ًیطٍی اًسبًی شٌبسبیی، ایعٍلِ ٍ ثبظیبثی شًَس. زض حمیمت ذَز تطهیوی، سیستن ایوٌی شجىِ َّشوٌس 

سیتن ایوٌیی   هی ثبشس وِ ّسف آى ثِ حسالل ضسبًسى هیعاى ٍلفِ زض تحَیل ذسهبت اًطغی الىتطیىی هی ثبشس. یه سی

لَی، شجىِ ضا لبزض هی سبظز تب ثب اضظیبثی ّبی پیَستِ ٍ ذَزوبض، هشىالت ثِ ٍخَز آهسُ ضا شٌبسیبیی ًوبییس. ّوچٌییي    

ایي سیستن ثبیس ثتَاًس هشىالتی وِ زض آیٌسُ هوىي است ضخ زّس ضا ًیع ثطضسی ًوَزُ ٍثْتطیي پبسد ّبی اصیالحی ضا  

 ّس.زض ووتطیي ظهبى ثطای ضفغ هشىل اضائِ ز

 هشخصِ ّای خَد ترهیوی شثىِ َّشوٌذ -5

هحتویل ضا   بیی ضخ زازُ ٍ طاتییی تغ سیتن، یس یطیی اًیساظُ گ  یگسیتطزُ   یثب اسیتفبزُ اظ زازُ ّیب   یَتطیوبهت یثطًبهِ ّب

اظ  ،یطیی گ نیثِ ضًٍس تصیو  سىی. سطػت ثرشٌسیًوب یه یطیگ نیتصو یذَاٌّس ًوَز ٍ ثِ طَض ذَزوبض ٍ فَض  ییشٌبسب

 ،یهٌبست ٍ زاضا ثیَزى ظهیبى ویبف    طیاثطات هرطة آًْب ضا وبّش ذَاّس زاز. زض شطا بیٍ  یطیثعضي خلَگ ثطٍظ هشىالت 

ٍذَزوبض ثط اذتالالت فیبئك   یزٌّس وِ ثتَاًس ثِ طَض زست یثْطُ ثطزاض لطاض ه یضٍ شیضا پ ییّب ّب اًتربة  تنیالگَض يیا

 طیتحیت شیطا   ستن،یس یضٍ شیپ یّب سیٍ تْس یذططات احتوبل یٍ ثطضس لیتحل ،یویتطه ذَز  ستنیس يی. ّوچٌسیآ

  ضا اًدبم ذَاّس زاز. یٍ ًگْساض طاتیتؼو  یٍزٍضُ ّب یثْطُ ثطزاض یػبز

وٌتط  شیجىِ لیسضت ازغیبم     ستنیثب س یَّشوٌس هتؼسز یٍ حس گط ّب یهربثطات عاتی> تدْشیپب یهشرصِ ّب 7-3 

اضظاى َّشیوٌس،   یٍ حس گط ّب شطفتِیپ یهربثطات یّب یفي آٍض یطیثٌْگبم، ثىبضگ یزازُ ّب یذَاٌّس شس. خوغ آٍض 
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ثٌْگیبم ٍ اسیتفبزُ اظ    یحدن زازُ ّیب  شی. افعااشتثِ ّوطاُ ذَاٌّس ز ستنیس یضا ثطا سیهف یاظ زازُ ّب یویػظ حدن 

وویه   ستنیاطالػبت پطزاظو شسُ ثِ ثْطُ ثطزاض س یطیزض آٍضزى تصَ شیپطزاظو زازُ ّب ٍ ثِ ًوب شطفتِیپ  یضٍو ّب

  ثِ زست آٍضز.  یاًطغ لیٍ ضًٍس تحَ ستنیسالهت س تیاظ ٍظؼ غیثطزاشت سط هی ذَاّس ًوَز تب 

 طیثب شیطا  كیٍ تطج یهطوع ستنیاضتجبط ثب س یثطلطاض تیثب لبثل شطفتِیپ یوٌتط  ٍ حفبظت> ضلِ ّب یهشرصِ ّب 7-4  

اضسب  اطالػبت ثیب سیطػت ثیبال ثیِ سیطػت       ییذط ثب تَاًب بىیخط یلیفطاًسیز یشس. ضلِ ّب ثٌْگبم شجىِ ًصت ذَاٌّس 

اظ ذطیَط   یتط ٌبىیّب ثبػث حفبظت اهي ٍ لبثل اطو یي في آٍضیذَاٌّس شس. استفبزُ اظ ا یاهتساًس یضلِ ّب  يیگعیخب

پطاوٌیسُ شیسُ زض    یاظ پطزاظشیگط ّیب   یبزیی تؼیساز ظ  نیشجىِ ذَز تیطه  یٍ هربثطات یهحبسجبت یّب ستنیس ذَاّس شس. 

 فیتؼط یظهبً یلسضت وِ ثبثت ّب ستنیس یوٌتطل یّب ثط اسبس ثبظُ ّب ستنیس يیذَاّس گطفت. ا ضا ثِ ذسهت  ستنیس

  ػول ذَاٌّس ًوَز> ثبشٌس  یه طیزض ظ شسُ

  .سیًوب یه یهَخَز اًتمب  ضا ثطس تیٍ ظطف سیهٌبثغ تَل تیسبػتِ وِ وفب هیچطذِ   • 

  .سیًوب یه تیطیضا هس یٍ ثبظزّ ٌبىیاطو تیوِ لبثل مِیزل 7چطذِ   • 

  زّس. یضا اًدبم ه یوِ وٌتط  حبلت هبًسگبض ًَاح یا ِیثبً 4چطذِ   • 

  .ٌسیًوب یٍ ثطططف ه ییضا شٌبسب ستنیهشىل سبظ س یّب یساضیوِ ًبپب ِیثبً یلیه 322چطذِ   • 

   یسیبظ  طُیس،خعیی شیَز)حصف ثیبض، ویبّش تَل    یَّشوٌس زض آى اًدبم ه یوِ الساهبت حفبظت ِیثبً یلیه 32چطذِ   • 

[9،:ٍ;.] 

 دٍ طرح تازیاتی شثىِ -6

زض ایي لسوت یه هطبلؼِ هَضزی ثط ضٍی ػولىطز ذَز تطهیوی شجىِ تَظیغ ثب زٍ ضٍیىطز هتفبٍت صَضت گطفتِ اسیت.  

  غیط فؼب  فطض شسُ است. زض حبلت زٍم ّوبى شجىِ ثِ صَضت 5زض حبلت اٍ  شجىِ تَظیغ ًشبى زازُ شسُ زض شىل )

تط  اظ ضاُ زٍض هی ثبشیٌس فیطض شیسُ اسیت. ثیبض ّیبی       یه شجىِ تَظیغ فؼب  وِ زاضای ولیس ّبی ذَزوبض ثب لبثلیت وٌ

اظ هسییط تغصییِ      اظ فیسض اٍلییِ تغصییِ شیسُ ٍ ثیبض        ٍ    تمسین شسُ اًس. ثبض ّبی    ٍ    ،   شجىِ ثِ سِ گطٍُ 

هطثَط ثِ ییه     هطثَط ثِ یه ًبحیِ هسىًَی شْطی، ثبض    ثبًَیِ تغصیِ هی شَز. زض ایي شجىِ فطض شسُ است ثبض 

شبهل یه شْطن صٌؼتی ثب ثبض ّبی حسبس ٍ تؼسازی ثبض هسىًَی غیط حسیبس هیی       یِ هسىًَی ضٍستبیی ٍ ثبضًبح

ثبشس. ثِ هٌظَض اطویٌبى اظ تغصیِ پیَستِ ثبض ّبی حسبس، تؼیسازی زییع  غًطاتیَض پشیتیجبى ًییع زض شیْطن صیٌؼتی        

ًصت شسُ است. ًبحیِ تَظیغ ّط ثبض زاضای تؼساز هتفبٍتی تطاًسفَضهبتَض هی ثبشس ٍ ّط تطاًسفَضهبتَض هتٌبست    ثبضّبی

ثب ظطفیت ذَز هدوَػِ ای اظ ثبض ّبی هسىًَی ٍ یب صٌؼتی ضا تغصیِ هی ًوبیٌس. زض هیَضز شیجىِ تَظییغ غییط فؼیب ، اظ      

ٍ ثیبض     ثِ غًطاتَض ّبی پشتیجبى آًْیب هیی شیَز. ثیبض        س زست ضفتي اتصب  اٍلیِ ثبػث اًتمب  ذَزوبض ثبض ّبی حسب

یه ذبهَشی هَلت ضا تدطثِ ذَاٌّس وطز. ثِ هحط آگبُ وطزى شطوت ثطق اظ ثطٍظ ذبهَشیی، ویِ      ّبی غیط حسبس 

اغلت تَسط یه یب چٌس هشتطی صَضت هی پصیطز، گطٍُ ثبظیبثی ثِ هحیل حبزثیِ اػیعام هیی شیًَس. گیطٍُ ثبظییبثی ویِ         

زاضًس، پس اظ هشبّسُ هیعاى ثبضّب زض ًمبط هرتلف، ططح ثبظیبثی ذَز ضا ثطای ثطططف وطزى هشىل  5ثِ شىل زستطسی 

شبهل ثبض ّبی حسبس ًیع هی ثبشس، تٌْب ططح ثبظیبثی هوىي ثطای شجىِ ثستي ولییس     اضائِ هی زٌّس. اظ آًدبییىِ ثبض 

تب ظهبى ثبثی ذط تغصییِ     ذَاّس شس. ثبض    هدسز ثبض  هی ثبشس وِ ثبػث تغصیِ 6ٍ  5حبلت ػبزی ثبظ ثیي شیي ّبی 

 اٍلیِ ثسٍى ثطق ذَاٌّس هبًس.

ثِ هٌظَض استفبزُ ثیشیٌِ اظ زاضایی ّبی شجىِ ثب حسالل هیعاى ػسم لطؼیت، اًساظُ گیطی ثٌْگبم وٌتَض ّبی َّشوٌس 

وٌٌسُ ّب اضسب  شسُ ٍ پطٍفیل ثبض ظطٍضی هی ثبشس. زازُ ّبی اًساظُ گیطی سیستن اًساظُ گیطی َّشوٌس ثِ هتوطوع 
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 تطاًسفَضهبتَضّبی شجىِ ٍلتبغ پبییي ضسن ذَاّس شس.

 

 هَرد هطالعِ 11KV: شثىِ تَزیع 3شىل 

ثب ثطٍظ ذطب زض هسیط تغصیِ اٍلیِ شجىِ، پیبهی ثِ طَض ذَزوبض هجٌی ثط ضذساز یه اذتال  زض شیجىِ ثیِ هطویع وٌتیط      

سیستن ثبظیبثی ٍ ذَز تطهیوی شجىِ َّشوٌس پطٍفیل ثبض زض ظهیبى حبزثیِ ٍ    اضسب  هی گطزز. ثِ هحط زضیبفت ّشساض،

  6)ازُ ّبی ذَز زضیبفیت هیی وٌیس. شیىل     یه پیش ثیٌی چٌس سبػتِ اظ ثبض ّبی ًبحیِ تحت تبثیط حبزثِ ضا اظ ثبًه ز

حٌی ثبض ثطاسیبس زازُ ّیبی   هٌحٌی ثبض ّبی ًبحیِ حبزثِ زیسُ ضا زض هحسٍزُ ظهبًی ثطٍظ پیشبهس ًشبى هی زّس. ایي هٌ

ثجت شسُ چٌس سبػتِ لجل اظ حبزثِ ٍ پیش ثیٌی ثبض چٌس سبػت ثؼس اظ ثطٍظ حبزثِ هی ثبشس. زض ًْبیت سیستن تصیوین  

گیطی ثبظیبثی شجىِ، پس اظ ثطضسی ٍظؼیت ولیسّب، ذطَط ٍ زض ًظط گطفتي هٌحٌی ثبضّب، ططح ثبظییبثی ضا ثیِ سیطػت    

ضا صبزض هی ًوبیس. ثط ایي اسبس فطهبى ّبیی ثِ ولیس ّبی شیجىِ اضسیب  هیی گیطزز تیب      اًتربة ًوَزُ ٍ زستَضات الظم 

غًطاتَض ّبی پشتیجبى ٍ ذط تغصیِ ثبًَیِ زض حساوثط تَاى ذَز ثىبض گطفتِ شًَس. زض حمیمت ثِ هحیط اظ زسیت ضفیتي    

   ٍ    ضا صبزض ًوَزُ ٍثبض ّیبی   NOPذط تغصیِ اٍلیِ، سیستن ثبظیبثی زستَض ثستِ شسى زٍ ولیس زض حبلت ػبزی ثبظ 

سیگٌبلی ثِ غًطاتَض ّبی پشیتیجبى   22>;ضا اظ ططیك ذط تغصیِ ثبًَیِ ٍ ثب ووتطیي تبذیط تغصیِ ذَاٌّس ًوَز. زض سبػت 

 ;3الی  ;اضسب  ذَاّس شس، چطا وِ ثب تَخِ ثِ پطٍفیل ثبض، هیعاى هصطف زض سبػت    ثِ هٌظَض تغصیِ ثبض ّبی حسبس 

   س یبفت ٍ ظطفیت ذط تغصیِ ثبًَیِ ثطای تبهیي ثبضّب وبفی ًرَاّس ثَز. زض ایي حبلت ّوچٌبى ثیبض ّیبی   افعایش ذَاّ

ثِ ذط تغصیِ ثبًَیِ هحیَ      غًطاتَض پشتیجبى شسُ ٍ ثطق ضسبًی ثبض  ;3ثسٍى ٍلفِ تغصیِ ذَاٌّس شس. زض سبػت    ٍ 

 شجىِ ثِ ٍظؼیت اصلی ذَز ثطذَاّس گشت.ذَاّس شس. ثِ هحط ثبظیبثی ٍ تطهین ذط تغصیِ اٍلیِ، آضایش 
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، )ت(:    صٌعتی ، )ج(: هٌحٌی تار شْرن   ، )ب(: هٌحٌی تار    : هٌحٌی تار شثىِ هَرد تررسی )الف(: هٌحٌی تار 4شىل

   ،    ٍ    هٌحٌی ول تار ّای 

ثب تَخِ ثِ هطبلؼِ هَضزی صَضت گطفتِ، هشبّسُ گطزیس وِ ٍخَز یه سیستن ذیَز تیطهین زض لبلیت شیجىِ َّشیوٌس      

اییي ثبضّیب ثیسٍى تدطثیِ        ٍ    ثبػث هی شَز زض حبلت ثطٍظ ػیت زض فیسض تغصیِ اٍلیِ، ػالٍُ ثط تغصیِ سطیغ ثبض ّبی 

بهل لسوت آسیت زیسُ اظ اًطغی الىتطیىی استفبزُ ًوبیٌیس. اهیب   ذبهَشی ثتَاًٌس اظ فیسض ثبًَیِ تغصیِ گشتِ ٍ تب تطهین و

زض همبثل، زض سیستن تَظیغ غیط فؼب  ظهبى لبثل تَخْی صطف ذَاّس شس تب گطٍُ ثبظیبثی شجىِ ثیِ هحیل حبزثیِ اػیعام     

ٌس، گشتِ ٍ پس اظ تصوین گیطی ولیس ّب ضا ثِ طَض زستی ثبظ یب ثجٌسًس. ّوچٌیي زض حبلیت شیجىِ تَظییغ غییط َّشیو     

 ثبظیبثی ذَاّس شس.   ثبظیبثی ثطَض ثْیٌِ صَضت ًوی گیطز ٍتٌْب ثبض 

 ًتایج ٍ پیشٌْادّا  -7

ثب تَخِ ثِ اّویت هسیطیت هصطف ٍ حفظ لبثلیت اطویٌبى شجىِ ّبی تَظیغ، هسیطیت اًطغی فطٍذتِ شسُ ثِ هشتطویي 

ّویي هٌظَض هطبلؼیبت لبثلییت اطویٌیبى زض    ٍ وبّش ظیبى ّبی ًبشی اظ ذبهَشی ثبض زاضای اّویت ظیبزی هی ثبشس. ثِ 

شجىِ ّبی تَظیغ زض چٌس سب  اذیط اظ اّویت ثسعایی ثطذَضزاض شسُ است.یىی اظ هشىالت اصلی زض ایي ًَع هطبلؼیبت  

 GISحدن ظیبز اطالػبت ٍ پطاوٌسگی ایي اطالػبت زض ًطم افعاض ّبی هرتلف هی ثبشس. ثٌبثطایي ثب پیبزُ سبظی ًیطم افیعاض   

ّبی تَظیغ ثطق ٍ اضتجبط ثِ ٌّگبم ایي ًطم افعاض ثب سبیط ًطم افعاض ّبی زیگط ثستط هٌبسجی خْت اًدبم ایٌگًَِ زض شطوت 

زض ایي همبلِ ثب ضٍیىطز ذَز تطهیوی زض سطح شجىِ، اهىبى ػیت یبثی ذَزوبض یىی اظ هعایبی هطبلؼبت تجسیل شسُ است.

یٌیبى سیسیتن لیسضت شیسُ هیَضز ثحیث لیطاض گطفتیِ اسیت.          َّشوٌس سبظی شجىِ لسضت، وِ ثبػث اضتمبی لبثلیت اطو
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ایي ثبضّب ثسٍى تدطثِ ذبهَشی ثتَاًٌیس     ٍ    زضصَضت ثطٍظ ػیت زض فیسض تغصیِ اٍلیِ، ػالٍُ ثط تغصیِ سطیغ ثبض ّبی 

ض سیستن اظ فیسض ثبًَیِ تغصیِ گشتِ ٍ تب تطهین وبهل لسوت آسیت زیسُ اظ اًطغی الىتطیىی استفبزُ ًوبیٌس. زض همبثل، ز

تَظیغ ثِ صَضت زستی ثؼلت ًجَز سیستن وٌتط  ذَزویبض ٍ اظ ضاُ زٍض ولییسّب زض صیَضت ثیطٍظ لطؼیی ثیطای هصیطف        

وٌٌسگبى ٍ یب زچبض ًمص شسى یىی اظ اخعای شجىِ تَظیغ تب ظهبى یبفتي هىبى ػیت ٍ اػعام گطٍُ، ایي ضًٍس ثسیبض ٍلیت  

 هشتطیبى ذَاّس شس. گیط ثَزُ ٍ ثبػث تبذیط ظیبزی زض ثطلساض شسى هدسز

ػیت یبثی شجىِ تَظیغ > ایي هَضز یىی اظ ثبضظتطیي هعایبی ایي همبلِ است.زض صَضت ثطٍظ ذطب زض شجىِ، هطوع وٌتیط    •

 یب اپطاتَض هطوع اتفبلبت ّط ًبحیِ، هی تَاًس زض وَتبّتطیي ظهبى اظ ػلت ثطٍظ ذطب ٍ هرتصبت هحل هطلغ گطزز.

استفبزُ اظ گعاضو گیطی زض خٌجِ ّیبی   GISافعایش سطح ویفی گعاضو ّب> یىی اظ اّساف پیبزُ سبظی سیستن ّبی  •

 هرتلف سیستن تَظیغ هی ثبشس.
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