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چکیذٌ
مطکل اوزصی امزيسٌ یکی اس مطکالت اساسی تمامی کطًرَای جُان بخصًظ کطًرَای در حال تًسعٍ است .بیطتز کطًرَای دویا بزوامُزیشی
گستزدَای بزای تامیه اوزصی مًرد ویاس خًد اس طزیك اوزصیُای وً اوجام دادَاوذ .اس طزفی سبالُُای ضُزی عاليٌ بز آلًدگی ًَا ي خاک ،بٍ سبب
تًلیذ گاس متان باعج افشایص گاسَای گلخاوُای ي پذیذٌ گزم ضذن سمیه میطًوذ .یکی اس راَحلُایی کٍ امزيسٌ پیطىُاد میگزدد استفادٌ اس
اوزصیُای تجذیذپذیز ي حل مطکالت سیست محیطی ي التصادی حاصل اس سبالُُای ضُزی ي بُبًد مذیزیت استفادٌ اس پسماوذَا ي سبالُُای ضُزی
بزای تًلیذ اوزصی است .بیًگاس یکی اس ایه اوزصیُای تجذیذپذیز است کٍ عاليٌ بز تًلیذ اوزصی باعج افشایص سطح بُذاضت عمًمی جامعٍ ي یک
راَحل مىاسب بزای دفع مًاد سائذ جامذ اس محیط سیست میباضذ.
ريش پضيَص در ایه کار پضيَطی مطالعٍ مًردی ي مزيری – تحلیلی استَ .مچىیه بٍ مىظًر جمعآيری بخطی اس اطالعات ،اس ريش میذاوی در
لالب تًسیع بیص اس  150پزسطىامٍ در جامعٍ آماری استفادٌ ضذٌ است .وتیجٍ بزرسی فىی ي التصادی احذاث یک ویزيگاٌ  600کیلً ياتی تًلیذ
بزق با استفادٌ اس  130ته سبالٍ در ضُزستان ضُزکزد وطان میذَذ کٍ احذاث ایه ویزيگاٌ تًجیٍ التصادی دارد.

وّیذ ٚاص-ٜثیٌٛبسٔ ،ذیزیت پغٕب٘ذ ؽٟزی ،ؽٟزوزد

ٔمذٔٝ

ٔٛجت ٌزدیذ ٜاعت تب عیبعتٍذاراٖ  ٚثز٘بٟٔزیشاٖ
ثخؼ ا٘زصی ثب ا٘جبْ ٔغبِؼبت عبختبری  ٚحزوت ث ٝعٛی

در عبِٟبی اخیز ر٘ٚذ ر ٚث ٝرؽذ ٔقزف ا٘زصی ،پذیذٜ

عٛختٟبی پبن ،ا٘زصیٟبی تجذیذپذیز را در راط

ثحزاٖ ا٘زصی را در جٟبٖ ثٚ ٝجٛد آٚرد ٜاعتٔ .قزف رٚ

ثز٘بٟٟٔبی وبری خٛد لزار دٙٞذ ].[1

ث ٝرؽذ ا٘زصی حبفُ اس عٛختٟبی فغیّی اٌزچ ٝرؽذ
التقبدی جٛأغ ٔختّف را ثٕٞ ٝزا ٜداؽت ٝأب ثٚ ٝاعغٝ
ا٘تؾبر آالیٙذٟٞبی حبفُ اس احتزاق عٛختٟبی فغیّی
 ٚافشایؼ دی اوغیذ وزثٗ در اتٕغفز  ٚپیبٔذٞبی ٘بؽی
اس آٖ ،جٟبٖ را ثب تغییزات تٟذیذآٔیشی رٚثز ٚعبختٝ
اعت .اس دیٍز عٛی ٔحذٚدیت ٔٙبثغ فغیّی ،غیز لبثُ
تجذیذپذیز ثٛدٖ ایٗ ٔٙبثغ  ٚپیؼ ثیٙی افشایؼ لیٕتٟب

أزٚس ٜثیٔٛبط (سیغت تٛد )ٜث ٝػٛٙاٖ ثشرٌتزیٗ ٔٙجغ
ا٘زصی تجذیذپذیز در ٔمبیغ ٝثب عبیز ٔٙبثغ ا٘زصی
تجذیذپذیز ،در تبٔیٗ ا٘زصی اِٚی ٝجٟبٖ ؽٙبختٔ ٝی

-
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 2008ث ٝوٕه

ٔٙبثغ ا٘زصی تجذیذپذیز فزا ٓٞؽذ ٜاعتٙٔ .بثغ سیغت

تٛد ٜثز اعبط ٕٞیٗ آٔبرٌیزی  ٚثزآٚرد در عبَ

2008

ٕ٘بیذ .اس عزف دیٍز ،یىی اس پزعؾٟبی ٕٟٔی و ٝپیؼ

حذٚد  4درفذ اس وُ ا٘زصی اِٚی ٝجٟبٖ را فزإٛ٘ ٓٞدٜ

رٚی ٔذیزاٖ ؽٟزی در وؾٛر لزار دارد ،ایٗ اعت و ٝآیب

اعت ] .[2یىی اس ا٘ٛاع تزویجبت سیغت تٛد ،ٜسثبِٟٟبی

ثب تٛج ٝث ٝحذف یبراٟٟ٘ب ٚ ٚالؼی ؽذٖ ثٟبی ا٘زصی ثٛیضٜ

ؽٟزی یب پغٕب٘ذ ٔی ثبؽذ .پغٕب٘ذ ثٛٔ ٝاد جبٔذٔ ،بیغ ٚ

اِىتزیغیتٔ ،ٝقزفىٙٙذٌبٖ ثزق در حٛس ٜفٙؼتی،

ٌبس (غیز اس فبضالة) ٌفتٔ ٝیؾٛد و ٝث ٝعٛر ٔغتمیٓ یب

وؾبٚرسی ٔ ٚقزفىٙٙذٌبٖ رٚعتبیی ٕٞچٙبٖ لبدر ثٝ

غیزٔغتمیٓ حبفُ اس فؼبِیت ا٘غبٖ ثٛد ٚ ٜاس ٘ظز

ادأ ٝفؼبِیت خٛد خٛاٙٞذ ثٛد؟  ٚثب تٛج ٝث ٝؽزایظ

تِٛیذوٙٙذ ٜسائذ تّمی ٔیؾٛد ].[3

و٘ٛٙی آیب ٔذیزاٖ ؽٟزی ثٛیض ٜدر ؽٟزداریٟبی وؾٛر
لبدر خٛاٙٞذ ثٛد سٔی ٝٙعزٔبیٍٟذاری  ٚاحذاث وبرخب٘- ٝ

تِٛیذ ا٘زصی اس پغٕب٘ذٞبی ؽٟزی در عغح جٟبٖ در

ٞبی تِٛیذ ا٘زصی را ثب تٛج ٝث ٝجٕؼأٚری ،تفىیه ٚ

حبَ تٛعؼٔ ٝیجبؽذ .ایٗ أز ثذِیُ افشایؼ ثبسیبفت

ا٘تمبَ سثبِٟٟبی ؽٟزی ٟٔیب ٕ٘بیٙذ؟ پزٚاضح اعت

ا٘زصی ،وبٞؼ دفٗ ،ایجبد درآٔذ ثزای ٔذیزیت پغٕب٘ذ،

ای ٍٝ٘ٛٙعزٔبیٍٟذاری ٞب در د٘یب ا٘جبْ ؽذ ٜاعت ٔ ٚی

تٛٙع ثخؾی ثٙٔ ٝبثغ تِٛیذ ا٘زصی ،افشایؼ أٙیت ػزضٝ

تٛاٖ پظ اس ثزرعیٟبی فحیح ػّٕی  ٚافِٛی آٟ٘ب را در

ا٘زصی ٔ ...ٚیجبؽذٕٞ .چٙیٗ ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝتبعیغبت

ؽٟزٞبیی ٘ظیز ؽٟزوزد اجزا ٕ٘ٛد .أب ٔغئّ ٝافّی ایٗ

ٔذیزیت پغٕب٘ذٞب خٛد اس اعتفبدٞىٙٙذٌبٖ ا٘زصی

اعت و ٝدر فٛرت ػذْ تٛج ٝث ٝایٗ ٔٔ ٟٓؾىُ تِٛیذ،

ٞغتٙذ ،تِٛیذ ا٘زصی در ٔحُ ثبػج وبٞؼ تّفبت ؽجىٝ
ثزق ؽذ ٚ ٜث ٝعیغتٓ ا٘زصی اِىتزیىی وٕه ؽبیب٘ی ٔی-
وٙذ .اس جّٕٔ ٝشایبی ٔٙحقز ث ٝفزدی و ٝثبػج ٔیؾٛد

فزفت ٕٟٔی را در اعتفبد ٜاس ایٗ پغٕب٘ذ ثزای تجذیُ ثٝ
ا٘زصی اس ؽٟزٞب عّت ٔیٕٙبیٙذ ،ثبػج آِٛدٌی ٌغتزدٜ

در ٔجحج تِٛیذ ا٘زصی اس سثبِٟٟبی ؽٟزی اس رٚػ ثیٌٛبس

ٔحیظ سیغت  ٚتحٕیُ ٞشیٟٟٙبی ٌشاف دیٍزی ٘یش ٔی -

اعتفبد ٜؽٛد ،وبرایی احجبت ؽذ ٜایٗ رٚػ ثزای تِٛیذ
ا٘زصی اس تٕبٔی ٔٙبثغ پغٕب٘ذ اػٓ اس جبٔذ ٔ ٚبیغ ٔی

ػذْ تفىیه  ٚتخّی ٝغیزافِٛی سثبِٞ ٝب ػال ٜٚثز ایٙىٝ

-

ٌزدد.

ثبؽذِ .ذا ثب ثٟز ٜثزداری اس ایٗ فٙبٚری ٔیتٛاٖ ضٕٗ حُ

ٞذف پضٞٚؼ

پغٕب٘ذٞبیی و ٝدارای ثبر آِی ٔی ثبؽٙذ را ٘یش حُ ٕ٘ٛد.

ٔغبثك آٔبر ؽٟزداری ،عبال٘ٞ ٝشیٌ ٝٙشافی فزف جٕغ -

ثحزاٖ ػظیٓ سثبِٟٟبی خبٍ٘یٔ ،ؼضُ فبضالثٟب  ٚعبیز

آٚری سثبِ ٝاس عغح ؽٟز ٔیؾٛد و ٝثبیغتی ٞشیٝٙ

ثیبٖ ٔغئّٝ

پزداسػ ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚدفغ ایٗ ٔٛاد ٘یش ث ٝآٖ اضبفٝ
ٌزددِ .ذا ثیٌٛبس حبفُ اس سثبِٔ ٝیتٛا٘ذ یه راٞحُ

أزٚس ٜحجٓ سثبِٟٟبی ؽٟزی ،جٕؼیت ر ٚث ٝافشایؼ
ؽٟزٞبٔ ،حذٚدیت ٔحُ  ٚدفٗ غیزافِٛی سثبِ ٝث ٝیىی اس
ٔؼضالت ػٕذ ٜتجذیُ ؽذ ٜاعت .ث٘ ٝظز ٔیزعذ ارائٝ

ٔیشاٖ ایٗ فزفٟجٛیی ثز اعبط خقٛفیبت  ٚظزفیت
٘یزٌٚبٔ ٚ ٜیشاٖ عزٔبیٍٟذاری در ایٗ ثخؼ ٔیتٛا٘ذ

یه راٞحُ ٔذیزیتی ػّٕی  ٚػّٕی ٕٞزا ٜثب ٔالحظبت

ٔتفبٚت ثبؽذ .اس عزفی اجزای ایٗ پزٚصٔ ٜیتٛا٘ذ اس ٘ظز

التقبدی ،یىی اس ٕٟٔتزیٗ ٘یبسٞبی ٔٙغم ٝثزای ا٘جبْ
ثز٘بٟٔزیشی ؽٟزی در راعتبی ثٟجٛد ٔذیزیت پغٕب٘ذٞبی
ؽٟزی احغبط ٔی ؽٛد .اس عزف دیٍز ٔؾىالت سیغت

سیغت ٔحیغی ثغیبر ٔفیذ ثبؽذ  ٚث ٝجبی دفٗ سثبِٚ ٝ
رٞب ؽذٖ ٌبس ٔتبٖ تِٛیذ ؽذ ٜث ٝجٔ ،ٛیتٛاٖ اس سثبِ ٝدر
جٟت تِٛیذ ا٘زصی پبن ثٟزٌ ٜزفت .ایٗ ٔمبِ ٝثب تٛج ٝثٝ

ٔحیغی ٞ ٚشیٟٟٙبی اجتٕبػی ا٘تؾبر ٌبسٞبی آالیٙذٚ ٜ
ٌّخبٟ٘بی حبفُ اس احذاث ٘یزٌٚبٟٞبی فغیّی در اعزاف
ؽٟزٞب أزٚس ٜیىی اس ِٔٛفٟٟبی تبحیزٌذار در ػذْ

خقٛفیبت الّیٕیٔ ،یشاٖ ٛ٘ ٚع سثبِٟٟب ٔ ٚحذٚدیتٟبی
ؽٟزی  ٚالتقبدی ،ؽزایظ فٙی  ٚالتقبدی تِٛیذ ثزق اس
ثیٌٛبس حبفُ اس پغٕب٘ذ ؽٟزی را ثزرعی ٔیٕٙبیذ.

تٛعؼ ٝایٗ ٘یزٌٚبٟٞب در ایزاٖ  ٚجٟبٖ ثٛد ٜو ٝایٗ أز
ٔؼضالت ٔ ٚؾىالت ٔذیزیت ؽٟزی را د ٚچٙذاٖ ٔی

ٔٙبعت ثزای فزفٟجٛیی در ثخؾی اس ٞشیٟٟٙب ثبؽذ.

-

ثزرعی  ٚؽٙبخت ثیٌٛبس حبفُ اس
پغٕب٘ذٞبی ؽٟزی

در ایٗ رٚػ اثتذا ثبیذ ارسػ ٔجبِغ ٞشیٟٟٙبی پزٚص ٜرا وٝ
عزٔبیٍٟذار در آیٙذٔ ٜتحُٕ ٔیؾٛد ٕٞ ٚیٙغٛر ارسػ
وُ درآٔذٞبی آیٙذ ٜپزٚص ٜرا وٚ ٝی در عبِٟبی آتی

در ایٗ رٚػ ،سثبِ ٝپظ اس تفىیه خزد ؽذ ٚ ٜثب ؽیزاث،ٝ

دریبفت خٛاٞذ ٕ٘ٛد ،ث ٝارسػ فؼّی (ارسػ حبَ) در ٔجذا

ِجٗ فبضالة ٔ ... ٚخّٛط ؽذ ٚ ٜدر ٔخبس٘ی در دٔبی

پزٚص(ٜعبَ پبی )ٝتجذیُ ٌزدد .ثذیٗ تزتیت خبِـ ارسػ

ثبالتز اس ٔحیظ ثقٛرت ثیٟٛاسی (ٞیچ ٛٞائی ٚارد عیغتٓ

فؼّی پزٚص ٜلبثُ ٔحبعجٔ ٝیجبؽذ  ٚثزای ایٗ ٔٙظٛر اس

ٕ٘ی ؽٛد) ٞضٓ ؽذٌ ٚ ٜبس تِٛیذی پظ اس پبالیؼ ثٝ
عیغتٓ ص٘زاتٛر ٔٙتمُ ؽذ ٚ ٜث ٝتِٛیذ ثزق ٔیپزداسد.
ٞشی ٝٙایٗ عیغتٕٟب وٕتز اس سثبِٟغٛسی اعت .در فزآیٙذ
ٞضٓ ثیٟٛاسی تزویجبت آِیِٛٔ ،ىِٟٛبی درؽت س٘جیز
ؽىغت ٝؽذ ٚ ٜثِٛٔ ٝىِٟٛبی عبد ٜتز تجذیُ ٔیٍزد٘ذ.
حبفُ ٟ٘بیی ایٗ فزآیٙذٌ ،بسی اعت لبثُ اؽتؼبَ وٝ
ثیٌٛبس ٘بْ دارد .ایٗ ٌبس ؽبُٔ د ٚجشء ػٕذٔ ٜتبٖ  ٚدی
اوغیذ وزثٗ ثٕٞ ٝزأ ٜمبدیز جشئی ٘بخبِقی ٘ظیز
عِٛفیذ ٞیذرٚصٖ ،ثخبر آةٌ ،بس ٘یتزٚصٖ ٔ ... ٚیجبؽذ.
ایٗ ٔخّٛط ٌبسی دارای ارسػ حزارتی ٍٔ 20بص َٚث ٝاساء
ٞز ٔتز ٔىؼت ثٛد ٚ ٜدر فٛرت تجذیُ ث ٝثزق ٔیتٛاٖ -2
 1/5ویّٚ ٛات ثزق اس ٞز ٔتز ٔىؼت آٖ اعتحقبَ ٕ٘ٛد.
عیغتٓ ٞبضٓ ٞبی ثی ٛٞاسی ثزای سائذات فٙبیغ  ٚسثبِٝ
ٞبی ؽٟزی  ٚفضٛالت دأی ٔیجبؽذ ،ث٘ ٝحٛی و ٝفذٞب
ٍٔب ٚات در ارٚپب  ٚآٔزیىب اس ایٗ عیغتٕٟب جٟت تِٛیذ
ثزق  ٚحزارت ٘قت ؽذ ٜاعت .در ٔٛرد پغٕب٘ذٞبی

فزِٟٔٛب  ٚرٚاثظ ریبضی سیز اعتفبدٔ ٜیؾٛد ].[5
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در راثغٔ PWA ،)3 ( ٝیتٛا٘ذ ٔجٕٛع ارسػ حبَ ٔجبِغ
ٞشی ٝٙیب درآٔذٞبی پزٚص ٜثبؽذ ،ثٙبثزایٗ

ٕ٘ :Aiبیبٍ٘ز

ٔجّغ ٞشی ٝٙیب درآٔذ عبِیب٘ ٝپزداختی٘ : r ،زخ تٙشیُ ٚ
 :nع َٛػٕز پزٚص ٜاعت .ثذیٟی اعت ثب اعتفبد ٜاس رٚاثظ
ٔذوٛر تجذیُ ارسػ حبَ ٔجبِغ ٞشی ٝٙیب درآٔذٞبی
یىٛٙاخت پزداختی عی دٚر ٜآیٙذ( ٜاس اثتذا تب پبیبٖ ػٕز
عزح) ثب تٛج ٝث٘ ٝزخ تٙشیُ ٔؼیٗ لبثُ ٔحبعج ٝاعت.

ؽٟزی در عبِٟبی اخیز تٛج ٝسیبدی ث ٝآٖ ؽذ ٜاعت.

در راثغ 3 ٝاٌز ث ٝجبی ٕ٘ Aبد  :Rدرآٔذٞبی عبِیب٘ٝ

تؼذاد لبثُ تٛجٟی اس ایٗ ٘ٛع ٘یزٌٚب ٜثٚ ٝیض ٜدر ارٚپب

پزٚص ٜرا جبیٍشیٗ وٙیٓ ،آٍ٘بٔ PWR ٜجٕٛع ارسػ حبَ

٘قت ؽذ٘ ٚ ٜقت ایٗ عیغتٕٟب ثزای تِٛیذ ثزق اس

درآٔذٞبی حبفُ اس پزٚص ٜدر عبِٟبی آیٙذ ٜثذعت ٔی -

پغٕب٘ذٞب در حبَ رؽذ اعت.

آیذ  ٚاٌز ث ٝجبی ٕ٘ Aبد ٞ :Cشیٞ ٝٙبی عبِیب٘ ٝپزٚص ٜرا

رٚػ پضٞٚؼ
ثزای ثزرعی التقبدی پزٚصٔ ،ٜغبِؼ ٚ ٝارسیبثی عزحٟبی

جبیٍشیٗ ٕ٘بییٓ ،آٍ٘بٔ PWR ٜجٕٛع ارسػ حبَ وُ
ٞشیٟٟٙبی حبفُ اس پزٚص ٜدر عبِٟبی آیٙذ ٜثذعت
خٛاٞذ آٔذ.

فٙؼتی  ٚا٘تخبة ثٟتزیٗ ٌشی ٝٙاس تىٙیىٟب  ٚرٚؽٟبی

حبَ چٙب٘چ ٝارسػ فؼّی درآٔذٞب یب ػبیذی ٞب (  )PWRاس

ٔختّف ٔؼزٚف التقبد ٟٔٙذعی اعتفبد ٜثؼُٕ ٔیأیذ وٝ

ارسػ فؼّی ٞشیٟٟٙب (  )PWCدر ع َٛدٚر ٜػٕز ٔفیذ

ٔیتٛاٖ ثز اعبط ٘تبیج حبفّ ٝاس ارسیبثی  ٚدر فٛرت

پزٚص ٜثیؾتز ثبؽذ ،پزٚصٛٔ ٜرد ٘ظز اس ِحبػ التقبدی

داؽتٗ تٛجی ٝالتقبدی ،تقٕیٓ ٌیزی  ٚالذاْ ث ٝعزٔبی-ٝ

لبثُ اجزا اعت  ٚدر غیز ایٗ فٛرت تٛجی ٝالتقبدی

ٌذاری ٕ٘ٛدِ .ذا ثزای ارسیبثی التقبدی پزٚص ٜاحذاث

٘ذاؽت ٚ ٝلبثُ اجزا ٘خٛاٞذ ثٛدِ .ذا خبِـ ارسػ فؼّی

وبرخب٘ ٝتِٛیذ ثیٌٛبس در ؽٟزوزد ،اس رٚػ خبِـ ارسػ

پزٚص ٜاس راثغ ٝسیز ٔحبعجٔ ٝیؾٛد.

حبَ یب فؼّی ( )NPWاعتفبدٔ ٜیؾٛد ].[4

راثغ :)4( ٝخبِـ ارسػ فؼّی پزٚصNPW = PWR - PWC ٜ

اٌز 𝐶𝑊𝑃 >  PWRآٍ٘ب NPW > 0 ٜیؼٙی ارسػ فؼّی
ٞشیٟٟٙب وٕتز اس ارسػ فؼّی درآٔذٞب ثٛدِ ٜذا پزٚصٜ

جذ : 1 َٚآ٘بِیش فیشیىی سثبِٞ ٝبی ؽٟزوزد

تٛجی ٝالتقبدی داؽت ،ٝچ ٖٛدارای عٛد ٔخجت اعت ٚ

٘ٛع ٔٛاد جذاعبسی

درفذ ٚس٘ی

ٔمذار ٚس٘ی اجشا (تٗ

ؽذ ٜسثبِٝ

اجشا

در رٚس)

اجزای آٖ تٛفیٔ ٝیؾٛد.

ٔٛاد آِی

70/1

78/3914

پالعتیه

16/8

18/7871

وبغذ

6/05

6/7656

فّشات

0/87

0/9729

ؽیؾٝ

2/28

2/5497

پبرچٙٔ ٚ ٝغٛجبت

3/2

3/5785

چٛة

0/4

0/4473

ِجٗ  ٚخبوغتز

0/3

0/3355

راثغ :)5 ( ٝراثغٔ ٝیشاٖ سثبِٟٟبی تفىیه ؽذ ٜدر
خب٘ٛادٟٞب )𝑡(

در ایٗ راثغٝ

𝑗𝑖𝑃 )𝑡(

𝑗𝐹)𝑡(

𝑤
𝑗𝑖𝑄 𝑗 =1

ℎ
𝑖=1

= )Rij (t

ٔ ، Rijمذار ٔٛاد جذاعبسی ؽذ ٜتٛعظ

خب٘ٛارٞبی ٔختّف در سٔبٖ  tاعتٔ Qij .جٕٛع سثبِٟبی
و ٝتٛعظ خب٘ٛارٞب تِٛیذ ٔیؾٛد.

ٕ٘ iبیٙذٞ ٜز خب٘ٛار

اعت  j ٚعجم ٝثٙذیٟبی ٔختّف سثبِٟٟب اعتٕٞ .چٙیٗ
 Fjدرفذ لجبَ جذاعبسی ا٘ٛاع سثبِٟٟب اعت .

ٌ Pijزایؼ

خب٘ٛارٞب ث ٝجذاعبسی سثبِٟٟباعت ؤ ٝمذار آٖ ثیٗ ففز
تب یه ٔیجبؽذ.

یبفتٟٟبی ٔزثٛط ث ٝآٔبر تٛفیفی حبفُ اس جٕؼأٚری
اعالػبت ایٗ پضٞٚؼ ثؾزح سیز آٔذ ٜاعت:
 70 - ۱درفذ اس افزاد ٔٛرد ٔقبحجٔ ٝتب ُٞثٛد٘ذ.

جبٔؼٛٔ ٝرد ٔغبِؼٝ

 61- 2درفذ اس افزاد ثیؼ اس  8عبَ عبثم ٝالبٔت

در ایٗ ٔمبِ ٝؽٟزعتبٖ ؽٟزوزد جبٔؼٛٔ ٝرد ٔغبِؼٔ ٝی
ثبؽذ و ٝثز اعبط عزؽٕبری ٔزوش آٔبر ایزاٖ جٕؼیت
ؽٟزوزد در عبَ  1390ثبِغ ثز ٘ ۱59،755فز ٔیجبؽذ.

در ٔحُ را داؽتٙذ.
 76- 3درفذ اس افزاد ٔقبحجٟؾ٘ٛذ ٜدر ٔغىٗ
ؽخقی عى٘ٛت داؽتٙذ  ٚفبحت خب٘ ٝثٛد٘ذ.
 59- 4درفذ اس افزاد ثخبعز فز ًٙٞثبالی

یبفتٟٟبی پضٞٚؼ

ٕٞغبیٍبٖ ثٔ ٝحُ خٛد ػاللٕٙذ ثٛدٔ ٚ ٜبیُ ثٝ

ثز اعبط ا٘جبْ ٔغبِؼبت ٔیذا٘ی در خقٛؿ سثبِٟٟبی
ؽٟزی ؽٟزوزد  ٚچٍبِی ٔحبعج ٝؽذٔ ٜزثٛط ث ٝسثبِ ٝدر
ایٗ ؽٟز ،عزا٘ ٝتِٛیذ رٚسا٘ ٝسثبِٝ
سثبِ ٝتِٛیذی در ؽٟزوزد ثب جٕؼیت

ٌ 700زْ اعتِ .ذا
٘ ۱59،755فزی،

رٚسا٘ ٝثبِغ ثز  111828ویٌّٛزْ ثزآٚرد ٔیؾٛد و ٝدر ایٗ
ٔغبِؼ ،ٝسثبِٟٟبی تِٛیذی ثٔ ٝیشاٖ تمزیجی  111تٗ ٔٛرد
ٔغبِؼ ٝلزار ٌزفت ٝاعت .ثز اعبط تحمیمبت ا٘جبْ ؽذٜ
آ٘بِیش فیشیىی سثبِٟٟبی ؽٟزوزد در ٔحُ دفٗ ث ٝؽزح
جذ َٚؽٕبر 1 ٜآٔذ ٜاعت.

جبثجبیی ٘یغتٙذ.
 81- 5درفذ خب٘ٛارٞب درآٔذ ٔبٞیب٘ ٝحذٚد

800

ٞشار تٔٛبٖ دار٘ذ.
 69- 6درفذ افزاد فزد ٔؼتٕذ ٔحُ خٛد را ٔی

-

ؽٙبعٙذ.
 67- 7درفذ اس خب٘ٛارٞب دارای پذری ثب عٗ ثیؾتز
اس  46عبَ ٞغتٙذ (و٘ ٝؾبٖ دٙٞذ ٜحضٛر افزاد
٘غجتب ٔغٗ در ایٗ ٔٙغم ٝاعت).
 86- 8درفذ اس افزاد اػالْ داؽتٙذ وٞ ٝزٌش ٘بٖ را
در عغُ سثبِٕ٘ ٝیزیش٘ذ  ٚآٖ را ث ٝرٚؽٟبی
ٔٙبعت دیٍز دفغ ٔیٕٙبیٙذ (و ٝاػتمبد ثٝ
ثبٚرٞبی ٔؼٛٙی  ٚفزٍٙٞی در افزاد ٔٛرد ٔغبِؼٝ
اعت).
٘ىت ٟٓٔ ٝدر ایٗ پضٞٚؼ آٖ اعت و ٝچٟبر ػبُٔ ا َٚاس
ػٛأُ ٔ ٚ ٟٓتبحیزٌذار در فز ًٙٞتفىیه سثبِ ٝثٛد ،ٜوٝ
٘ؾبٖ دٙٞذ ٜپتب٘غیُ ٔٙبعت فزٍٙٞی ٔٙغم ٝثزای

تفىیه سثبِ ٝاعت .یىی اس ٘ىبت ٔ ٟٓدر ٔٛفمیت عزح

جذٔ : 2 َٚیشاٖ ثیٌٛبس  ٚوبٔپٛعت تِٛیذی ثزای  70 ٚ 60 ، 40تٗ
سثبِ ٝآِی در رٚس

ٞبی تفىیه سثبِ ٝاس ٔجذا در ؽٟز ِیذس اٍّ٘غتبٖ ،حضٛر
افزاد ٔؼتٕذ در ٔحالت ثٛد .عجك ایٗ پضٞٚؼ اوخز ٔزدْ
ؽٟزوزدٔ ،ؼتٕذیٗ ٔحُ را ٔیؾٙبعٙذ٘ .ىت ٝدیٍز در
ایٗ پضٞٚؼ ٔٛلؼیت التقبدی خب٘ٛارٞب در ایٗ ٔٙغمٝ
اعت .اس آ٘جبییىٚ ٝضؼیت التقبدی ٔٙبعت یىی اس

ردیف

سثبِ ٝآِی ؽٟزی تِٛیذی

1

(تٗ در رٚس)
ثیٌٛبس تِٛیذی (ٔتزٔىؼت

2

در رٚس)

ػٛأُ ٔ ٟٓدر ٌزایؼ افزاد ث ٝتفىیه سثبِ ٝاعت ،ایٗ
ٔغئّٔ ٝی تٛا٘ذ تفىیه سثبِ ٝدر ٔجذا را ثب چبِؼ رٚثزٚ
ٕ٘بیذ .اس عزف دیٍز فبحجخب٘ ٝثٛدٖ اوخز خب٘ٛارٞب ٔی -
تٛا٘ذ تب حذٚدی حجبت ٚ ٚضؼیت التقبدی ٔتٛعغی را در

اِىتزیغیتٛٔ ٝرد ٘یبس

3

(ویّٚ ٛات)
تٛاٖ حزارتی ٔٛرد ٘یبس

4

(ویّٚ ٛات)
جٟت ادارٍٟ٘ ٚ ٜذاری

5

ؽذ در ؽٟزعتبٖ ؽٟزوزد رٚسا٘ ٝحذٚد

تِٛیذ ٔی ؽٛد .ثز اعبط جذ 1 َٚحذٚد  70/1درفذ اس
ایٗ سثبِٞ ٝب را سثبِٞ ٝبی آِی تؾىیُ ٔیذٙٞذ .ثز اعبط
راثغٔ 5 ٝیتٛاٖ درفذ لبثُ ا٘تظبر اس سثبِٞ ٝبی آِی

فضبی ٔٛرد ٘یبس (ٞىتبر)

6

وبٔپٛعت جبٔذ خزٚجی

7

(تٗ در رٚس)
وٛد ثیٔ ٛبیغ خزٚجی (تٗ

8

در رٚس)

ارعبِی ث ٝوبرخب٘ ٝثیٌٛبس فزضی ؽٟزوزد را تخٕیٗ سد.
ثب فزك ٔؾبروت  90درفذی ٔزدْ ( ٌ 700 ٚ )Pزْ عزا٘ٝ
سثبِ ٝتِٛیذی ٞز فزد (  ٚ )Qلبثُ تفىیه ثٛدٖ  100درفذ
سثبِٞ ٝبی آِی (ٔ )Fیشاٖ سثبِٟٟبی آِی در دعتزط رٚسا٘ٝ
 70تٗ خٛاٞذ ثٛد.

8000

12000

14000

50

75

150

220

87/5
/6
256

1

1

1

(٘فز)

ٔجذا ث ٝعزس ٔٙبعجی أىبٖ پذیز اعتٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛوٌ ٝفتٝ
 111تٗ سثبِٝ

40

60

70

افزاد ٔٛرد ٘یبس عیغتٓ

ایٗ ٔٙغم ٝتزعیٓ ٕ٘بیذ٘ .تیجٔ ٝغبِت فٛق ٘ؾبٖ ٔیذٞذ
و ٝأىبٖ اعتفبد ٜاس پتب٘غیُ ٔزدٔی در تفىیه سثبِ ٝاس

ٔؾخقبت

ظزفیت پیؼ ثیٙی ؽذٜ

/525

0/35

0/45

24

36

42

6

9

10/5

0

ثز اعبط ٔحبعجبت ا٘جبْ ؽذ ٜچٙب٘چ ٝیه تٗ سثبِ ٝتٕبٔب
اس فضٛالت ٌبٚی تٟی ٝؽٛد ،أىبٖ اعتحقبَ

ٔ 820تز

ٔىؼت ثیٌٛبس ٚجٛد دارد درحبِیى ٝثزای یه تٗ سثبِ ٝاس
٘ٛع چٛة أىبٖ اعتحقبَ ٔ 757تز ٔىؼت ٌبس ٚجٛد

ثٙٔ ٝظٛر رٚؽٗ ؽذٖ اثؼبد ٔٛضٛع  ٚا٘جبْ ٔغبِؼٝ

دارد .سثبِٟٟبی ؽٟزی ثذِیُ تٛٙع ٔٛاد آِی در آٖ،

تغجیمی ،اعالػبت فٙی یىی اس ؽزوتٟبی فؼبَ ارٚپب وٝ

ثیٌٛبسی ثٔ ٝزاتت وٕتز اس ارلبْ فٛق تِٛیذ ٔیىٙٙذ .در

عبثم ٝعٛال٘ی در عبخت وبرخبٟٟ٘بی ثیٌٛبس دارد در

ؽٟزوزد ٔغبثك ٔحبعجبت فٛرت ٌزفتٔ 153 ٝتزٔىؼت

جذ 2 َٚآٔذ ٜاعت.

در ٞز تٗ سثبِ ٝپتب٘غیُ تِٛیذ ثیٌٛبس ٚجٛد دارد.

ثزرعی التقبدی عزح احذاث ٘یزٌٚبٜ
ثیٌٛبس ؽٟزوزد
احذاث ٘یزٌٚب ٜثیٌٛبس ؽٟزوزد ثز اعبط ٔفزٚضبت سیز
ٔٛرد ارسیبثی لزار ٌزفت ٝاعت:


ػٕز ٔفیذ ٘یزٌٚب ٜثزای ثٟز ٜثزداری  15عبَ ٚ
ارسػ اعمبط در پبیبٖ دٚرٔ ٜؼبدَ ففز فزك
ؽذ ٜاعت.



سٔبٖ احذاث  ٚثٟز ٜثزداری ٘یزٌٚب 1 ٜعبَ اػالْ

ثزاثز ثب ٔ 446تز ٔىؼت در عبػت خٛاٞذ ثٛد .ثب تٛج ٝثٝ

ؽذ ٚ ٜخغٛط ا٘تمبَ ٘یز ٚدر ٔجبٚرت ٘یزٌٚبٜ

ایٗ ظزفیت ِٔٛذ ؽٕبرٙٔ 4 ٜبعت خٛاٞذ ثٛد.

لزار دارد.


لیٕت ٔٛاد اِٚیٔ ٚ ٝحقٛالت ثٙٔ ٝظٛر ثزآٚرد
ٞشیٞ ٝٙب  ٚدرآٔذٞبی پزٚص ٜعی ػٕز ٔفیذ حبثت
فزك ؽذ ٜاعت.

ث ٝعٛر خالف ٚ ٝثز اعبط ٔؾخقبت فٙی تجٟیشات
ؽزوت سٚري ،ثزآٚرد ٞشیٟٟٙبی السْ جٟت احذاث ٚ
ثٟز ٜثزداری ٘یزٌٚب ٜثیٌٛبس ؽٟزوزد ثب ظزفیت ٚرٚدی 70
تٗ ٔٛاد آِی در رٚس در جذ 5 َٚآٔذ ٜاعت.

ث ٝایٗ ٔٙظٛر ٞشیٟٟٙبی احذاث وبرخب٘ ٝثیٌٛبس عجك
ثزآٚرد ؽزوت اٚوزایٙی سٚري در جذ 3 َٚآٔذ ٜاعت.

جذ : 5 َٚؽزح ٞشیٟٟٙبی احذاث  ٚثٟز ٜثزداری وبرخب٘ ٝثیٌٛبس
حبفُ اس پغٕب٘ذ ؽٟزی

جذٞ : 3 َٚشی ٝٙاحذاث وبرخب٘ ٝتِٛیذ ثیٌٛبس
ؽزح الالْ ٞشیٞ ٝٙب
ظزفیت
ٔٛاد آِی
ثز حغت
تٗ در رٚس

لیٕت ثز حغت یٛرٚ
ٔغتٙذ
عبسی

تجٟیشات

عزاحی

احذاث

ٔجٕٛع

40

90000

50000

900000

1100000

60

105000

50000

1300000

1400000

2755000

70

112500

50000

1500000

1550000

3212500

(ٔغبِؼ،ٝعزاحی ،تجٟیشات،

ٕٞچٙیٗ ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝیىی اس اٞذاف ایٗ پضٞٚؼ
تِٛیذ ثزق اس ثیٌٛبس تِٛیذی ٔی ثبؽذٞ ،شی ٝٙیه دعتٍبٜ
ص٘زاتٛر در ٔحبعجبت التقبدی ِحبػ ٌزدیذ ٚ ٜدر جذَٚ

ٞشی ٝٙخزیذ ِٔٛذ  CHPثب
ظزفیت ٔ 446تزٔىؼت در
ٞشی ٝٙحُٕ ٘ ٚمُ ٘ ٚقت
197725

6327/2

ٞبی ردیف  1تب ) 2
ٞشی ٝٙتؼٕیز دیٛار ٜفٛالدی
داخُ ٔخشٖ ثیٌٛبس (ٞز  5عبَ

100000

3200

یىجبر)

ٞ 4شیِٛٔ ٝٙذ تِٛیذ اِىتزیغیت ٝو ٝعبخت ؽزوت جٙزاَ
اِىتزیه اعت آٔذ ٜاعت.

داخُ ٔخشٖ (ٞز  2عبَ یىجبر)

ردیف

(ویّٚ ٛات)

742000

23744

عبػت

ٞشی ٝٙرً٘ سدٖ دیٛار ٜفٛالدی

جذ : 5 َٚلیٕت عیغتٓ ٛٔ CHPرد ٘یبس ثزای تِٛیذ ثزق اس ثیٌٛبس

3212500

102800

عبخت )...ٚ

تٛرثیٗ (ٔؼبدَ  5درفذ ٞشیٝٙ

اِىتزیىی

(یٛر)ٚ

(ٔیّی ٖٛریبَ)

ٞشیٞ ٝٙبی عزٔبیٌ ٝذاری

2140000

تٛاٖ

ٔجبِغ ارسی

ٔؼبدَ ریبِی

80

ٞشی ٝٙعبال٘ ٝجٕغ آٚری  ٚحُٕ
سثبِ ٝآِی ث ٝوبرخب٘ ٝثیٌٛبس (ٞز

22995

ویّ 900 ٛریبَ)

تٛاٖ

ثیٌٛبس ٔٛرد

حزارتی

٘یبس (ٔتز

لیٕت

(ویّٛ

ٔىؼت در

(یٛر)ٚ

ٚات)

عبػت)

1

526

245

222

540000

2

635

662

272

600000

3

834

905

358

660000

4

1063

1081

445

742000

عجك ثزرعیٟبی ثؼُٕ آٔذٔ ٜیشاٖ ثیٌٛبس لبثُ اعتحقبَ
اس ٞز تٗ سثبِ ٝدر ؽٟزوزدٔ 153 ،تز ٔىؼت اعتِ .ذا ثب
تخٕیٗ  70تٗ سثبِ ٝآِی در رٚسٔ ،یشاٖ ٌبس تِٛیذی در رٚس
ثزاثز ثب ٔ 10570تز ٔىؼت در رٚس  ٚثب تمغیٓ ثز  24عبػت

ٞشی ٝٙعبال٘ ٝتبٔیٗ  50ویّٛ
ٚات تٛاٖ اِىتزیىی ٘یزٌٚبٜ
(تبٔیٗ اس خٛد ٘یزٌٚب)ٜ
ٞشی ٝٙعبال٘ ٝتبٔیٗ تٛاٖ
حزارتی  75ویّٚ ٛاتی ٘یزٌٚبٜ
(تبٔیٗ اس خٛد ٘یزٌٚب)ٜ
پزداخت حمٛق  ٚثیٕ ٝعبال٘1 ٝ
وبرٌز فٙی ثزای ادار٘ ٜیزٌٚبٜ



* 24* 1130;494
50* 365
* 24* 530;58
) 75÷6(* 365
130

ردیفٟبی  1تب  4ثزٌزفت ٝاس ؽزوت اٚوزایٙی
سٚري  ٚردیفٟبی  5تب  9یبفتٞ ٝبی پضٞٚؼ



ٞز یٛرٔ ٚؼبدَ  32000ریبَ فزك ؽذ ٜاعت

جذ : 6 َٚؽزح درآٔذٞبی ٘بؽی اس احذاث  ٚثٟز ٜثزداری وبرخب٘ٝ
ثیٌٛبس در ؽٟزوزد

ٔجٕٛع ارسػ حبَ وُ ٞشیٞ ٝٙبی حبفُ اس پزٚصٜ

(ٔیّی ٖٛریبَ)

تِٛیذ  1063ویّٚ ٛات تٛاٖ اِىتزیىی در

(٘ )PWCیش در ع َٛػٕز ٔفیذ ثب اعتفبد ٜاس تزویت رٚاثظ

* 0/9;37126

عبػت ث ٝثٟبی ٔتٛعظ ٞز ویّٚ ٛات

3ٚ1

365* 24* 4430

عبػت  4430ریبَ (ثب فزك ضزیت

𝑛)(1 + 0.14

*1063

ظزفیت )% 90
تِٛیذ  1081ویّٚ ٛات تٛاٖ حزارتی در
عبػت ث ٝثٟبی ٔتٛعظ ٔؼبدَ ٞز ٔتز
ٔىؼت  530ریبَ
تِٛیذ رٚسا٘ 42 ٝتٗ وٛد جبٔذ (جذ) 2 َٚ
ثب ثٟبی ٞز ویّ 1000 ٛریبَ (ثب فزك ثٟزٜ
جٕغ وُ درآٔذٞبی ػبیذی عبِیب٘ٝ

𝑛)0.14(1+0.14

𝑖𝐶

𝑛=15
𝑖=1

PWC= 𝐼0 +

* 24* 530;836
) 1081÷6(* 365

آیذ.

/9* 1000;13797

در ٟ٘بیت ثب تٛج ٝث ٝراثغٝ

(  NPW = PWR – PWC )4و

جبیٍشیٙی ارسػ حبَ درآٔذٞب ٞ ٚشیٞ ٝٙبی وبرخب٘ٝ
ثیٌٛبس رثبط وزیٓٙٔ ،بفغ خبِـ یب خبِـ ارسػ حبَ ایٗ

51759

وبرخب٘ ٝثیٌٛبس در عبَ ا َٚثٟز ٜثزداری

𝑖𝐶 +

−1

𝑛 1+0.14

 ٚػذد ٌذاری ٔؼبدَ ٔ 222/63یّیبرد ریبَ ث ٝدعت ٔی

42000* 365* 0

ثزداری )%90

وبرخب٘ ٝتِٛیذ ثیٌٛبس ؽٟزوزد ٔؼبدَ
ریبَ ثزآٚرد ٔی ؽٛد.

درآٔذ عبِیب٘ٝ

ؽزح الالْ درآٔذی

ٔ 317/94یّیبرد

پزٚص ٜدر عبَ پبی )1393 ( ٝثزاثز ثب ٔ 95/31یّیبرد ریبَ
ٔی ؽٛد .ایٗ ثذیٗ ٔؼٙی اعت و ٝػال ٜٚثز ایٗ و ٝایٗ
پزٚص ،ٜعزٔبیٌ ٝذاری اِٚیٞ ٚ ٝشیٞ ٝٙبی ػّٕیبتی را در

ثب تٛج ٝثٔ ٝفزٚضبت التقبدی پزٚص ٚ ٜپیؾجیٙیٟبی

عی دٚر ٜتبٔیٗ ٕ٘ٛد ٜاعت ،حذٚد ٔ 95/31یّیبرد ریبَ

ٔزثٛع ،ٝدرآٔذٞبی حبفُ اس ٘یزٌٚب ٜثیٌٛبس ؽٟزوزد
ثزای یه عبَ ثؾزح جذ َٚؽٕبر 6 ٜثزآٚرد ؽذ ٜاعت.

٘یش ث ٝػٛٙاٖ عٛد خبِـ ث ٝارسػ حبَ (لیٕت أزٚسی)
ػبیذ عزٔبیٌ ٝذار ٔی ٕ٘بیذِ .ذا احذاث ایٗ پزٚصٜ

اس آ٘جبییى ٝػٕز ٔفیذ عیغتٓ  15عبَ اعت پظ درآٔذ

تٛفیٔ ٝی ٌزدد سیزا دارای تٛجی ٝالتقبدی ثٛد ٚ ٜثزای

حبفُ اس فزٚػ ثزای عبِٟبی ثؼذ ٘یش لبثُ ثزآٚرد اعت.

عزٔبیٌ ٝذاری ثغیبر ٔغّٛة اعت.

حبَ ثب تٛج ٝث ٝآٔبر  ٚاعالػبت ٔزثٛط ث ٝجذا َٚؽٕبر5 ٜ
 ٚ 6 ٚاعتفبد ٜاس رٚػ خبِـ ارسػ حبَ ،وُ ٞشیٞ ٝٙب ٚ
درآٔذٞبی وبرخب٘ ٝثیٌٛبس ؽٟزوزد عی دٚرٜ

 15عبِٝ

٘تیجٌ ٝیزی
ؽٟزعتبٖ ؽٟزوزد ثب تِٛیذ  111تٗ سثبِ ٝؽٟزی در رٚس اس

ػٕز پزٚصٔ ٜحبعج ٚ ٝث ٝارسػ حبَ تجذیُ ٔیٍزدد .در

ٔزاوش ثشري تِٛیذ سثبِٔ ٝحغٛة ٔی ؽٛد .ایٗ پضٞٚؼ

ایٗ خقٛؿ ثز حغت ٔٛرد ،اس رٚاثظ  3 ٚ 2 ٚ 1ارائ ٝؽذٜ

٘ؾبٖ ٔی دٞذ ػال ٜٚثز ایٙى ٝاحذاث ٘یزٌٚب ٜتِٛیذ ثزق

اعتفبدٔ ٜی ٕ٘بئیٓ .در راثغ 3 ٝثجبی  Aiدرآٔذ عبِیب٘ٝ

اس ثیٌٛبس در ؽٟزوزد ثب اعتفبد ٜاس

 70تٗ سثبِ ٝآِی در

پزداختی  ٚثجبی ٘ rزخ تٙشیُ ٔؼبدَ  14درفذ  ٚثجبی n

رٚس التقبدی اعت ،وٕه ؽبیبٖ تٛجٟی در راعتبی جٕغ

ػٕز ٔفیذ پزٚصٔ ٜؼبدَ  15عبَ را لزار ٔی دٞیٓ٘ .زخ

آٚری افِٛی  ٚػّٕی پغٕب٘ذٞب  ٚثٟجٛد ٔذیزیت سثبِٝ

تٙشیُ در ایٗ راثغ ٝثز اعبط اػالْ ثب٘ه ٔزوشی

14

تٛج ٝثٔ ٝغبِؼ ٚ ٝثزرعی ٞبی فٙی  ٚالتقبدی ثؼُٕ آٔذٜ

درفذ ٔالن ػُٕ لزار ٌزفت ٝاعت.
ٔجٕٛع ارسػ حبَ وُ درآٔذ
𝑛 1+0.14

− 1
𝑛 0.14 1+0.14

𝑛=15
𝑖𝐴 𝑖=1

در ایٗ پضٞٚؼٔ ،یشاٖ عٛد حبفُ اس ایٗ پزٚص ٜتب پبیبٖ

ٞبی حبفُ اس پزٚصٜ

( )PWRرا در ع َٛػٕز ٔفیذ ثب اعتفبد ٜاس راثغٝ

3

=  ٚ PWRػذد ٌذاری ث ٝجبی

ٕ٘بدٞبی  Ai ٚ nارسػ حبَ وُ درآٔذٞبی حبفُ اس

ٞبی ؽٟزی ثٔ ٝذیزاٖ ؽٟزداری ٔٙغمٔ ٝی ٕ٘بیذ .ثب

ػٕز ٔفیذ ثبِغ ثز ٔ 95یّیبرد ریبَ ٔحبعجٌ ٝزدیذ .ایٗ در
حبِی اعت و ٝدر ایٗ ثزرعی ٔیشاٖ ٔٙبفغ ٔغتمیٓ
حبفُ اس ػذْ آِٛدٌی ٔحیظ سیغت  ٚػذْ تِٛیذ ٌبسٞبی
ٌّخب٘ ٝای ٘یش ٔحبعج٘ ٝؾذ ٜاعت  ٚدر فٛرت ٔحبعجٝ

د ٚػبُٔ فٛق ٔیشاٖ عٛددٞی افشایؼ یبفت ٚ ٝثخؾی اس
ٔؼضالت ٔذیزیت پغٕب٘ذ ؽٟزی حُ خٛاٞذ ؽذ.
در ٔجٕٛع ثب تٛج ٝث ٝعٛد ٔ 95یّیبرد ریبِی ،ایٗ پزٚصٜ
التقبدی ثٛد ٚ ٜاجزای آٖ تٛفیٔ ٝی ٌزدد .ضٕٗ ایٙىٝ
اس ِحبػ ٔذیزیت پغٕب٘ذ ؽٟزی ٘یش ثٟجٛد حبفُ خٛاٞذ
ؽذ.
ٔٙبثغ

] [1عبسٔبٖ ا٘زصی ٞبی ٘ ٛایزاٖ ،عب٘ب ،لبثُ دعتزط در
WWW.SUNA.ORG.IR
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