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تزرطی راْکارْای 

جذیذ تزای اجزایی ػذٌ 

يمزرات يهی  11يثذج 

طاختًاٌ در ػٓز 

ًْذاٌ ٔ َمغ آٌ در 

کاْغ يـزف اَزژی 

 تزق در طاختًاٌ

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

يطانؼات 

کالٌ 

اَزژی, 

التـادي 

 ٔ يذیزیتي

يطانؼات 

 يـزف اَزژي

ْذف ػًذِ ارائّ 

راْکارْای فُی اطت، در 

ضًٍ راْکارْای دمٕلی 

ٔ يذیزیتی تا يیشاٌ 

احزگذاری تاال َیش تزرطی 

گزدد. السو اطت در ارائّ 

راْکارْا اتؼادی َظیز : 

يذاطثّ يیشاٌ تهفات تٕاٌ 

َاػی اس ػذو اجزای يثذج 

، يذاطثّ يمذار ؿزفّ 11

جٕیی، تاحیز راْکار تز 

دِ، التـاد يهی ٔ خإَا

تاحیز راْکار تز يیشاٌ 

يـزف اَزژی ٔ رفاِ 

يذیطی، تاحیز راْکار در 

اطتٓالک طیظتًٓای 

طزيایغ ٔ گزيایغ ٔ... 

تزرطی ػٕد. در ضًٍ در 

ارائّ راْکار يی تایظت 

ػزایط الهیًی اطتاٌ ًْذاٌ 

ٔ تزآٔردِ ػذٌ اطتاَذارْا 

 نذاظ گزدد.

تا تؼزیف پزٔژِ ْاي تٓیُّ 

ا طاسي طیظتى ْا ٔ رٔع ْ

كّ يٕجة تغییز یا اؿالح در 

طزادي، ػًهكزد ٔ تٓزِ 

تزداري اس یک طاختًاٌ 

يیگزدد يـزف اَزژی 

 کاْغ يییاتذ.
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طزادی ٔ پیادِ طاسی 

طیظتى پایغ َیزٔگاِ 

ْای خٕرػیذی يمیاص 

کٕچک اس َظز 

التـادی)کیهٕٔاتی( در 

 ططخ اطتاٌ 

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

 ٕسیغت

ْٕػًُذطاسي 

ٔ اتٕياطیٌٕ 

 ْاي تزق  ػثكّ

جًغ آٔری نذظّ ای 

 -اطالػات ػثکّ 

يَٕیتٕریُگ يُاتغ تٕنیذ 

تٕطؼّ طیظتى  -پزاکُذِ 

 -ْای يذیزیت اَزژی 

 -کاْغ تهفات اَزژی 

افشایغ لاتهیت اطًیُاٌ 

 ػثکّ

تا تٕطؼّ ػثکّ ْای ْٕػًُذ 

تزق ٔ تٕنیذ پزاکُذِ، يؼًاری 

ػثکّ ْای تزق اس ػکم 

طُتی خارد ػذِ ٔ اس طاختار 

تٕنیذ يتًزکش تّ تٕنیذ تٕسیغ 

ػذِ تثذیم ػذِ اطت. يٕنذیٍ 

خٕرػیذی در َماط يختهف 

ػثکّ تزق پزاکُذِ تٕدِ ٔ 

ْزیک لادر تّ تايیٍ تخؼی 

یا تًاو اَزژی يٕرد َیاس 

ی تاػُذ. تّ يؼتزکیٍ ي

يُظٕر يذیزیت تٓیُّ اَزژی، 

نشٔو پایغ ٔ تزرطی آَالیٍ 

ٔضؼیت ػثکّ ٔ يٕنذیٍ تٕنیذ 

پزاکُذِ تّ خٕتی ادظاص يی 

 ػٕد.
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ػُاطایی ػٕايم يٕحز 

تز کارکزد َايطهٕب ٔ 

خزاتی اتـاالت کاتم 

 خٕدَگٓذار

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

 تٕسیغ

افشایغ لاتهیت 

  اطًیُاٌ ػثكّ

ْاي تٕسیغ 

 تزق

کاْغ ْشیُّ تؼًیزات ٔ 

تٓثٕد لاتهیت  -َگٓذاری 

 اطًیُاٌ

افشایغ اطتفادِ اس کاتم 

خٕدَگٓذار در ػثکّ تٕسیغ ٔ 

نشٔو تزرطی دلیك تز طٕل 

ػًز کاَکتٕرْای خٕدَگٓذار 

جٓت تزَايّ ریشی تؼًیزات 

 پیؼگیزاَّ
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يذاطثّ ارائّ رٔع 

ضزیة تٓزِ تزداری 

تٓیُّ تزای پظت ْای 

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

 تٕسیغ

پایغ ٔ كاْغ 

  تهفات ػثكّ

ْاي تٕسیغ 

ارایّ دطتٕرانؼًم يذاطثّ 

ضزیة تٓزِ تزداری تٓیُّ 

تّ يُظٕر کاْغ تهفات 

اَتخاب يُاطة ظزفیت تزاَض 

تز اطاص يُذُی تار يُطمّ ٔ 

در َظز گزفتٍ تهفات طانیاَّ 

1311 



 عنىان تحقيق ردیف
شرکت 

 هدف

محىر 

 اصلي
 زیرمحىر

اهداف مىرد انتظار و 

 محصىل نهایي طرح
 سال دالیل اولىیت داشتن

تٕسیغ در راطتای 

 کاْغ تهفات

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

تزاَض اس اًْیت ٔیژِ ای در  اَزژی تزق

کاْغ تهفات ػزکت ْای 

تٕسیغ تزخٕردار اطت. ْذف 

اس ایٍ پزٔژِ ارائّ رٔع 

يذاطثّ ضزیة تٓزِ تزداری 

تٓیُّ ْز تزاَض تا در َظز 

گزفتٍ ْشیُّ طزيایّ گذاری 

ات اَزژی طاالَّ أنیّ ٔ تهف

 يی تاػذ.

5 

ارسیاتی فُی ٔ 

التـادی اطتفادِ اس 

پظت ْای کى ظزفیت 

در يُاطك تفکیکی 

جذیذ ٔ ًََّٕ ايٕر تزق 

 ًْذاٌ 1

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

 تٕسیغ

يطانؼات ٔ 

تٕطؼّ تٓیُّ 

ْاي   ػثكّ

 تٕسیغ تزق

تذٔیٍ دطتٕرانؼًم اطتفادِ 

اس پظت ْای کى ظزفیت 

تا ْذف کاْغ تهفات ٔ 

کاْغ ْشیُّ طزيایّ 

تؼییٍ ظزفیت  -گذاری

 تٓیُّ پظت

تا تٕجّ تّ افشایغ اطتفادِ اس 

تزاَض ْای کى ظزفیت در 

ػثکّ تٕسیغ، تزرطی دلیك 

التـادی ٔ فُی تٕیژِ اس 

دیذگاِ تهفاتتٕاٌ ٔ اَزژی 

 ضزٔری يی تاػذ.
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يطانؼّ ٔ آطیة ػُاطی 

ػهم يٕحز در کاْغ 

طزلت تزق ْای غیز 

يجاس يؼٕٓد ٔ 

َايؼٕٓد ػثکّ تٕسیغ 

 اطتاٌ ًْذاٌ 

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

 تٕسیغ

دفاظت ػثكّ 

ْاي تٕسیغ 

 َیزٔي تزق

ارائّ دطتٕرانؼًم کاْغ 

تهفات غیز فُي َاػي اس 

طزلت تا ػُاطایي جٕاَة 

يختهف آٌ در دٕسِ 

 ػزکت ْاي تٕسیغ

يًٓتزیٍ يٕنفّ تهفات غیز 

فُي تذج طزلت اطت کّ 

تٕاَذ تّ ػیِٕ ْاي يختهفي  يي

اَجاو گزدد. ػُاطایي ٔ ارائّ 

راِ دم ْز یک اس ایٍ يٕارد 

يي تٕاَذ تّ کاْغ دٔچُذاٌ 

کًک ػایاَي ًَایذ. ایٍ تهفات 

پزٔژِ طؼي در ػُاخت ٔ 

تزرطي ػزایط تزق دسدي در 

دٕسِ تٕسیغ اَزژي 

انکتزیکي را دارد. تؼذد 

تجٓیشات يٕجٕد در ػثکّ 

ْاي تٕسیغ طثة گظتزدگي 

ایٍ ػثکّ ْا ٔ پیچیذگي راِ 

ْاي تزق دسدي تٕطط 

يؼتزکیٍ ػذِ کّ ایٍ ايز 

نشٔو يطانؼّ خاؽ ٔ دلیك 

ُؼت تزق در ایٍ تخغ اس ؿ

را تیغ اس پیغ ضزٔري 

 طاختّ اطت. 
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تزرطی ػٕايم 

ارگَٕٕيیکی يٕحز در 

تزٔس دٕادث َاػی اس 

 کار در ارتفاع

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

 ػًٕيی

يطانؼات 

ایًُي، تٓذاػت 

ٔ سیظت 

 يذیطي

افشایغ ضزیة ایًُی 

تکارگیزی رٔػٓای -افزاد

 کاْغ دٕادث-تؼزیف ػذِ

ػٕايم تاحیز گذار در فزایُذ ٔ 

چگَٕگی کار در ػزایط 

 طخت
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تزآٔرد آحاريخثت ٔ 

يُفی سیظت يذیطی 

َیزٔگآْای خٕرػیذی 

َـة ػذِ در اطتاٌ 

 ًْذاٌ

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

  اَزژي

ْاي َٕ ٔ 

 تجذیذپذیز

يطانؼات 

سیظت يذیطي 

ْاي َٕ   اَزژي

 ٔ تجذیذپذیز

يمایظّ يظائم سیظت 

يذیطی ٔ فزطایؼی خاک 

ٔ .. َیزٔگآْای 

خٕرػیذی يُـٕتّ تا 

َیزٔگاِ دزارتی ٔ تذهیم 

ؿزفّ جٕیی در يـزف 

تزرطی ٔ تذهیم در يذذٔدِ 

يگا  7َیزٔگاِ خٕرػیذی  6

ٔاتی تٓزِ تزداری ػذِ در 

اطتاٌ ٔ َیزٔگآْای 

خٕرػیذی يذذٔد تّ ظزفیت 

اَؼؼاب در اطتاٌ ًْذاٌ تا 
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آب ٔ طٕخت فظیهی ٔ 

اَتؼار گاس ْای گهخاَّ ای 

در َیزٔگآْای خٕرػیذی 

تزداری ػذِ ٔ جایاتی تٓزِ 

تٓیُّ ادذاث َیزٔگآْای 

خٕرػیذی تشرگ ٔ 

کٕچک اس َظز سیظت 

 يذیطی در اطتاٌ ًْذاٌ

تٕجّ تّ رطیذٌ اکخز 

جٓیشات َیزٔگآْا دزارتی ت

تّ دٔراٌ پیزی ٔ تالع جٓت 

 ارتماء ٔضغ يٕجٕد

1 

ارائّ انگٕریتى يکاَیاتی 

تٓیُّ جٓت درد 

تجٓیشات يإَری 

)َظیز طکظیَٕزْا، 

ریکهٕسرْا ٔ ... ( در 

 22فیذرْای تٕسیغ 

کیهٕٔنت ػٓزطتاٌ 

 کثٕدرآُْگ 

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

 تٕسیغ

دفاظت ػثكّ 

ْاي تٕسیغ 

 َیزٔي تزق

افشایغ لاتهیت اطًیُاٌ 

ػثکّ، افشایغ ططخ 

رضایتًُذی يؼتزکیٍ، 

کاْغ يیشاٌ اَزژی 

فزٔختّ َؼذِ، کاْغ يذت 

سياٌ خطایاتی ٔ رفغ 

خزاتی، يذیزیت يُاطة 

خزاتیٓا ٔ يُافغ التـادی 

ػـثکّ ْای تٕسیـغ اَـزژی 

انکتزیکـی گظـتزدِ تزیٍ 

ى لـذرت تـّ تخـغ طیظـت

ػـًار يیزَٔـذ. ایـٍ ػـثکّ 

ْا ٔاطـط يیـاٌ يـزف 

کُُـذِ ٔ طیظـتى اَتمـال ٔ 

تٕنیـذ ْظـتُذ ٔ تـّ طـثة 

َشدیکـی تـا يـزف کُُـذِ 

اس دظاطـیت خاؿـی 

تزخٕردارَـذ. یکی دیگز 

اس يظائهی کّ تایظتی پـض 

اس يـکاٌ یاتـی تٓیُـّ 

تجٓیشات يإَری ٔ تُٓگاو 

یک ػـثکّ ٔلـٕع خطـا در 

تٕسیغ ػـؼاػی در َظز 

گزفت ایٍ اطت کّ آیا 

تزاَظٓـا ٔ ْادیٓـا ظزفیـت 

السو تـزای تايیـٍ تـار 

يُاطـك افشٔدِ ػـذِ تّ آَاٌ 

در طـی ػًهیات تاسیاتی 

طـزٔیض َٕادـی خايـٕع 

را خٕاُْذ داػت یا َّ، کّ 

در غیز ایُـٕرت 

ًْچُـاٌ تایـذ تـار ایـٍ 

َٕادی خايـٕع تًاَـذ کّ 

اػج کاْـغ لاتهیـت ت

اطًیُاٌ طیظـتى تٕسیغ ٔ 

افشایـغ سیآَـای يزتثـط 

تـا آٌ اس لثیـم خظـارت 

ٔاردِ تـّ يـزف کُُـذِ 

يیگـزدد. تا تٕجّ تّ 

در  GISاطتمزار طاياَّ 

یکی اس راْکارْـای تٓثـٕد 

لاتهیـت اطًیُـاٌ ػـثکّ ْای 

تٕسیـغ َــة تجٓیـشات 

ْٕػـًُذ جٓـت تاسآرایـی 

فیـذر يؼیٕب ٔ کاْـغ سياٌ 

خايٕػـی اطت. تذنیـم 

طـاختار ػـؼاػی ٔ َیـش تُٕع 

ٔ تؼـذد تجٓیشات تـّ کار 

کّ ْای تٕسیـغ رفتّ، ػـث

تیؼـتزیٍ طـٓى را در ػـذو 

اطًیُـاٌ طیظـتى لـذرت تـّ 

خـٕد اختــاؽ دادِ اَـذ. تّ 

طٕری کـّ آيار ٔ تزرطـیٓا 

 12َؼـاٌ يیذْـذ، تمزیثا %

ْذف تذمیك ارائّ یک 

انگٕریتى يُاطة )َظیز 

انگٕریتًٓای تکايهی ٔ 

سیظتی(، تزاطاص اطالػات 

ٔ  GISيٕجٕد در طاياَّ 

ی ػُٕاٌ ػذِ تزای فاکتٕرْا

افشایغ ػاخـٓای لاتهیت 

اطًیُاٌ ػثکّ ٔ ًْچُیٍ در 

راطتای اْذاف ػزکت يی 

تاػذخايٕػـیٓای يؼـتزکاٌ 

تّ طیظـتى تٕسیـغ يزتـٕط 

يیؼـٕد. تاکُـٌٕ يطانؼـات 

سیـادی در سيیُـّ تٓثـٕد 

لاتهیـت اطًیُـاٌ طیظـتًٓای 

تٕسیـغ ؿـٕرت گزفتـّ 

اطـت. کّ يًٓتزیٍ دٕسِ در 

ٍ سيیُّ يکاٌ یاتی تٓیُّ ای

تجٓیشات دفاظتـی یا يـکاٌ 

یاتی تٓیُّ تجٓیـشات کهیذسَـی 

ٔ کهیذْای لذرت يی تاػذ.ایٍ 

ايز تاػج کاْغ يذت سياٌ 

تاسیافت طیظتى تؼذ اس ٔلٕع 

خطا ػذِ، تؼذاد خايٕػی ْا 

ٔ ًْچُیٍ يذذٔدِ خايٕػی 

را کٕچکتز ًَٕدِ ٔ طثة 

تٓثٕد ٔضؼیت طیظتى اس 
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ططخ ػثکّ تٕسیغ تزق 

ػٓزطتاٌ کثٕدراُْگ ) 

ْى ػثکّ فؼار يتٕطط ٔ 

ْى ػثکّ فؼار ضؼیف( 

اطالػات تًايی تجٓیشات 

رت يکاٌ يذٕر در تـٕ

 GISپایگاِ دادِ طاياَّ 

 يٕجٕد يی تاػذ 

ای لاتهیت نذاظ ػاخؾ ْ

 اطًیُاٌ يی گزدد. . 

12 
تزرطی ػًز يفیذ يمزِ 

 ْای طیهیکَٕی

ػزکت 

تٕسیغ 

َیزٔی 

تزق 

اطتاٌ 

 ًْذاٌ

 تٕسیغ

طزادي، 

  طاخت ٔ تٓیُّ

طاسي 

تجٓیشات 

  انكتزیكي ػثكّ

ْاي تٕسیغ 

 َیزٔي تزق

کاْغ تؼذاد خايٕع ْای 

تی تزَايّ،کاْغ سياٌ 

خايٕػی تا تٕجّ تّ ایُکّ 

ػُاطایی يذم ػیة در 

يمزِ ْای طیهیکَٕی 

دػٕار تز يیثاػذ.کاْغ 

َزر اَزژی تٕسیغ 

َؼذِ،افشایغ ػًز يفیذ 

تجٓیشات در َتیجّ کهیذ 

سَی اس يإَرْا ٔ تزَايّ 

ریشی تزای اؿالح ٔ 

تؼٕیض يمزِ ْای 

 يُـٕتّ

ّ تٕنیذات يمزِ ْای تا تٕجّ ت

طیهیکَٕی کّ تّ ؿٕرت 

گظتزدِ تٕطط تٕنیذکُُذکاٌ 

در دال طاخت اطت ٔ ضؼف 

در اطالػات ٔ ضؼف 

اطتاَذاردْا در تٕنیذ ایٍ َٕع 

يمزِ ْا تاػج ػذِ اطت پیَٕذ 

ْای ضؼیف تیٍ يٕنکٕنٓای 

طیهیکٌٕ ٔ تاحیزات يخزب 

پزتٕ دْی َٕر نذا َیاس اطت 

طی یک پزٔطّ پژْٔؼی 

یذ يمزِ ْا تا تٕجّ تّ ػًز يف

يذم َـة اس َظز آب ٔ 

 ْٕایی تزرطی ػٕد
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