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چکیذُ  -تا تَجِ تِ اّویت ٍیصُ تراًسفَرهاتَرّای ضثکِ تَزیع
ترق چِ از ًظر تعذاد ٍ چِ از لحاظ ّسیٌِ ّای تسیار تاالی هرتَطِ
ّوَارُ کٌترل ٍضعیت ٍ ًگْذاری آًْا از هسائل هْن ٍ هطکل در صٌعت
ترق تَدُ ٍ ّوچٌیي در صَرت صذهِ دیذى تراًسفَرهاتَرّ ،سیٌِ ّای
تاالی رفع عیة ٍ تراًسفَرهاتَر جایگسیي ،اًرشی تَزیع ًطذُ ٍ

 -0همذهِ
تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ ثب اّويت تزيي ٍ گزاى تزيي تزْيش زر ؽجكِ ّبي
تَسيغ ثزق هحغَة ؽسُ ٍ ثِ ػلت ايفبي ًمؼ هْن زر ثْجَز ؽبذقْبي
لبثليت اىويٌبى عيغتن ،ثغيبر حبئش اّويت ّغتٌس .اس آًزب کِ ايي ًَع

خاهَضی تحویل ضذُ طَالًی هذت ،عذم رضایت هطترکیي را تِ دًثال

تزاًغفَرهبتَرّب ثبرّبي هتغيز ٍ هرتلف ذبًگی ،تزبري ،فٌؼتی ،کؾبٍرسي

خَاّذ داضت .ضٌاسایی عیَب ایي تجْیس گراى تْا در چْارچَب

ٍ غيزُ را تغذيِ هی کٌٌس اس يک عَ ثِ لحبً ًساؽتي اپزاتَر زائوی ٍ لزار

هطاّذات کارگاّی ٍ تجسیِ ٍ تحلیل علل ٍ عَاهل ایي خراتیْا تاعث

گزفتي اکخز آًْب زر فنبي ثبس ٍ توبط هغتمين ثب ؽزايو هرتلف هٌبىك آة

تْرُ ترداری تْیٌِ ٍ اصَلی از آًْا خَاّذ ضذ در ایي تحمیك ضٌاسایی

ٍ َّايی زر کؾَرهبى ٍ اس عَي زيگز ثِ زليل ػسم تَرِ ٍ زلت السم زر

عَاهل ترٍز خطا تا تررسی آهاری تعذاد  025تراًسفَرهاتَر تَزیع

هزاحل حول ٍ ًمل تب ًقت ٍ ثْزُ ثززاري ،ػسم رػبيت اعتبًسارزّب ٍ

کٌسرٍاتَری ٍ ّرهتیک آسیة دیذُ هَرد هطالعِ لرار گرفتِ است ٍ

رٍؽْبي فحيح عزٍيظ ٍ ًگْساري ،آعيت زيسى ٍ يب حتی عَذتي

دالیل ترٍز عیة تِ تفکیک عَاهل الکتریکی ٍ هکاًیکی تا ّذف ارائِ

تزاًغفَرهبتَر ثِ ػلتْبي هتؼسز هيتَاًس رخ زّس .زر ايي همبلِ اثتسا ثب تَرِ

رٍضْای ًَیي ،تْرُ ترداری هٌاسة ٍ تعویر ٍ ًگْذاری پیطگیراًِ جْت
ارتماء سطح کیفی ٍ کوی ضثکِ تَزیع ترق تصَرت پیطٌْاداتی عولی
هطرح ضذُ است.

ٍاشُّای کلیذی -تراًسفَرهاتَر تَزیع کٌسرٍاتَری ٍ ّرهتیک  -عَاهل
الکتریکی  -عَاهل هکاًیکی – تْرُ ترداری تْیٌِ – تعویرات پیطگیراًِ

ثِ اىالػبت ٍ آهبر هَرَز زر يک زٍرُ هؾرـ اس لغوت کبرگبُ الكتزيک
ٍ تؼويزات تزاًغفَرهبتَر ؽزکت کَؽؼ ثزق اعتبى اففْبى ػلل آعيت
زيسگی تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ هؾرـ گززيسُ عپظ رٍؽْبي ثْزُ
ثززاري هٌبعت ٍ زعتَرالؼولْبي پيؾگيزي اس ثزٍس حَازث ٍ ّوچٌيي

ؽٌبعبيی ػَاهل ثزٍس ذيب زر تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ رٍغٌی(کٌغزٍاتَري ٍ ّزهتيک) آعيت زيسُ ثب ّسف ثْزُ ثززاري هٌبعت
ؽؾويي کٌفزاًظ هٌيمِاي عيزز –  1396تْزاى ،ايزاى

 )4کيفيت پبييي فيَس ثكبر ثززُ ؽسُ

پيؾٌْبزات هفيس فبيسُ ٍ ػولی ًيش ثيبى هی گززز.

 )5ػسم هحبعجِ ٍ يب اؽتجبُ زر هحبعجِ رزيبى اتقب کَتبُ زر هحل ًقت

 -2تررسی علل ٍ زهیٌِ ّای پیذایص آسیة دیذگی ٍ ی ا س َختي

تزاًغفَرهبتَر

تراًسفَرهاتَرّای تَزیع

 )6رؽس عزيغ زرذتبى زر سيز ٍ هزبٍرت عكَي ًقت تزاًغفَرهبتَر ٍ
ثزٍس اًَاع اتقبليْب،

ثيَر کلی ػَاهل ٍ سهيٌِ ّبي پيسايؼ ٍ گغتزػ آعيت زيسگی ٍ ّوچٌ يي

 )7ثزذَرز فبسّب ثِ ّن زر احز ثبزّبي ؽسيس ٍ ىَفبى

ًَالقی کِ هبًغ اس ػولكزز فحيح ٍ هيوئي تزاًغ فَرهبتَرّبي تَسي غ زر
ؽجكِ هی ؽًَس ثِ زٍ ثرؼ تمغين هی گززز ،ثرؾ ی هزث َه ث ِ ػَاه ل ٍ
ًَالـ الكتزيكی اعت ٍ ثرؼ زيگز هزثَه ثِ ػَاهل ٍ ػيَة هك بًيكی ٍ
غيز الكتزيكی هی ثبؽس.

 -0-2عَاهل ٍ ًَالص الکتریکی
ثب تَرِ ثِ ؽكل( )1لغوت افلی تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ کِ ًمؼ اًتم ب
تَاى را ثِ ػْسُ زارز ،اکتيَ پبرت هی ثبؽس ،اکتيَ پبرت ثِ هزوَػِ ّغ تِ ٍ
ثَثيٌْبي فؾبر لَي ٍ مؼيف گفتِ هی ؽَز .ايي هزوَػِ زر زاذل هرشى پز

ضکل( :)0اکتیَ پارت در تراًسفَرهاتَر

اس رٍغي لزارگزفتِ کِ هرشى ٍظيفِ ًگْساري زر همبث ل ؽ زايو هحيي ی ٍ

 )8هحبعجِ غلو ىَ اعپبى ،ىَ ّبزي ٍ فبفلِ فبسّب

رٍغي ػالٍُ ثز ًمؼ ػبيمی ٍظيفِ تجبز حزارتی ثب هحيو اىزاف را ثز ػْسُ

 )9اتقب حلمِ ًبؽی اس کبّؼ لسرت ػبيمی

زارز .لذا سهيٌِ ّبي پيسايؼ ٍ گغتزػ آعيت زيسگی ّبي تزاًغفَرهبتَر زر
احز ذيبّبي الكتزيكی هزثَه ث ِ رزيبًْ بي اتق ب کَت بُ ٍ ام بفِ ث بر ٍ
ّوچٌيي امبفِ ٍلتبصّبي ًبؽی اس ثزذَرز فبػمِ ٍ کليس سًی هی ثبؽ س ک ِ
زر ازاهِ هَرز ثحج ٍ ثزرعی لزار ذَاّس گزفت.

 -0-0-2عَاهل ایجاد ٍ گسترش جریاًْای اتصال کَتاُ
آه بر ث زٍس ًم ـ ٍ آع يت زي سگی زر اح ز اتق بليْبي ًبذَاع تِ زر
تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ تؼساز لبثل تَرْی زاؽتِ ٍ ّوچٌيي ثِ زليل رؽ س

ضکل( :)2اتصال حلمِ در تَتیي فطار لَی

فشايٌسُ ؽجكِ زر راعتبي تمبم بي هؾ تزکيي ٍ ػ سم تَاً بيی زر ثبسرع ی ٍ

 )11ذَرزگی ّبزيْبي ؽجكِ زر احز فزعَزگی زر هحل اتقبالت

کٌتز ثِ هَلغ تزْيشات ثبػج گززي سُ ت ب اغل تً ،م ـ ث ِ ٍر َز آه سُ

 )11اتقبالت عغت زر روپزّب ،عزکبثلْب ٍ ....

ؽٌبعبيی ًؾَز ٍ ثِ عَذتي ٍ اس رزُ ذبرد ؽسى تزاًغفَرهبتَر هٌزز گززز.

 )12ػسم ًقت فحيح کبثلْبي راثو تزاًغفَرهبتَر

ثب تَرِ ثِ تحميمبت فَرت گزفتِ ٍ ثزرعی تزاًغفَرهبتَرّبي آعيت زيسُ،

 )13ثزٍس اتقبلی زر احز زاذل ؽسى حيَاًبت

ػ َاهلی ک ِ ثي َر هغ تمين ٍ غي ز هغ تمين ع جت ث زٍس ػي ت زر

 )14ليغ کبثلْبي سيز سهيٌی ثَعيلِ لَزر يب ثيل هكبًيكی

تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ زر ًتيزِ اًَاع اتقب کَتبّْب هی ؽَز ػجبرتٌس اس:

 )15پزتبة عين ،سًزيز ٍ  ...ثز رٍي ّبزيْبي ؽجكِ تَعو

 )1آلَزگی ؽسيس َّا ٍ پبًچ اًَاع ايشٍالتَرّب زر ؽجكِ ثرقَؿ زر

 )16ػسم زلت زر ًقت عزکبثل ثز رٍي ثَؽيٌگْبي فؾبر لَي

اثتساي ثبرًسگيْب ٍ ثبرؽْبي کَتبُ هست ٍ ؽسيس (عزکبثلْبي َّايی،

تزاًغفَرهبتَر ٍ اتقبلی هيلِ فبس ثِ ثسًِ .ؽكل()3

ثَؽيٌگْبي تزاًظ ٍ )....

 )17اتقبلی عين پيچ فؾبر مؼيف ٍ فؾبر لَي ًبؽی اس کبّؼ لسرت

 )2ػسم اعتفبزُ اس فيَس ثب آهپزاص هٌبعت

ػبيمی .ؽكل()4

 )3اعتفبزُ اس عين ثزبي فيَس زر ؽزايو ثحزاًی
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ؽٌبعبيی ػَاهل ثزٍس ذيب زر تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ رٍغٌی(کٌغزٍاتَري ٍ ّزهتيک) آعيت زيسُ ثب ّسف ثْزُ ثززاري هٌبعت
ؽؾويي کٌفزاًظ هٌيمِاي عيزز –  1396تْزاى ،ايزاى

 )1ػ سم هحبع جِ زلي ك زر اًتر بة تزاًغ فَرهبتَر ث ب ل سرت هٌبع ت

 )18ػسم اعتفبزُ اس رلِ ثَذْلتظ رْت حفبظت تزاًغ فَرهبتَر زر ثزاث ز

ؽكل()5

اًَاع اتقب کَتبّْب

 )2ػسم اًساسُ گيزي ٍ کٌتز ثبر تزاًغفَرهبتَر
ّ )3وشهبًی ٍ فقلی ثَزى هيشاى هقبرف ذبًگی ٍ هؾتزکيي ثب هق برف
ثبال.
 )4ػسم اػوب مزيت رؽس هٌيمِ زر هحبعجبت .ؽكل()6

ضکل( :)3اتصال هیلِ فاز تِ تذًِ

 )19ػسم ػولكزز فحيح هسار فزهبى ليغ زيضًكتَر
 )21ػسم تٌظ ين ف حيح رل ِ ّ بي رزي بًی ع وت فؾبرهتَع و ٍ کلي س
اتَهبتيک عوت فؾبر مؼيف
ضکل( :)6افسایص دها ٍ کاّص لذرت عایمی ًاضی از
اضافِ تار طَالًی هذت ٍ هتعذد

 )5ػسم رػبيت عبػبت اٍد هقزف تَعو هؾتزکيي
 )6عَء اعتفبزُ ثزذی اس هؾتزکيي ٍ اًؾؼبثبت غيز هزبس
 )7ػسم تؼبز ثبر زر فبسّب ٍ ػسم تٌظين آى
 )8ػسم هحبعجِ فحيح کبثلْبي راثو ،هتٌبعت ثب لسرت تزاًغفَرهبتَر ٍ
افشايؼ زهب
 )9ػسم هحبعجِ فحيح آهپزاص تبثلَّب ،هتٌبعت ثب لسرت تزاًغفَرهبتَر ٍ

ضکل( :)4اتصالی سین پیچْای فطار ضعیف ٍ لَی

آتؼ گزفتي تبثلَ

 -2-0-2عَاهل ایجاد ٍ گسترش جریاًْای اضافِ تار

 )11اػو ب ذبهَؽ يْبي ذَاع تِ ٍ ًبذَاع تِ هك زر ٍ ػج َر رزيبًْ بي

ثيَر کلی ثْزُ ثززاري ثيؼ اس حس تَاى اعوی زر تزاًغفَرهبتَرّبي تَسي غ

ّزَهی .ؽكل()7

پيبهسّبي هرزثی ًظيز پي زي سٍزرط ،ک بّؼ راً سهبى ٍ کيفي ت ،اف شايؼ
زررِ حزارت اس حس هزبس ٍ زر ًتيزِ کبّؼ اعتمبهت الكتزيكی هَاز ػبيمی
هَرز اعتفبزُ زر تزاًغفَرهبتَر ٍ پسيسار ؽسى ؽكغتْبي رشػ ی ٍ کل ی ٍ
 ...را ثِ ّوزاُ ذَاّس زاؽت .لذا ثبيغتی ػَاهل هَحز ٍ سهيٌِ ع بس زر ث زٍس
پسيسُ ًبهيلَة امبفِ ثبر هَرز ؽٌبعبيی ٍ ارسيبثی لزار گيزز .ػَاهل هَحز ٍ
سهيٌِ عبس زر پيسايؼ پسيسُ ًبهيلَة امبفِ ثبر ػجبرتٌس اس:

ضکل( :)7فرٍپاضی کاهل عایمی تراًسفَرهاتَر

 )11ػسم ليغ ٍ ٍفل فيسر ثقَرت عِ فبس (ليغ ٍ ٍفل ک بت اٍتْ ب زر
ى َ ؽ جكِ) ٍ ػج َر رزيبًْ بي ام بفِ ث بر ؽ سيس زٍ ف بس اس

ضکل( :)5افسایص درجِ حرارت ٍ کاّص لذرت عایمی
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ؽٌبعبيی ػَاهل ثزٍس ذيب زر تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ رٍغٌی(کٌغزٍاتَري ٍ ّزهتيک) آعيت زيسُ ثب ّسف ثْزُ ثززاري هٌبعت
ؽؾويي کٌفزاًظ هٌيمِاي عيزز –  1396تْزاى ،ايزاى

تزاًغفَرهبتَر
 )12ػسم ثی ثبر ًوَزى تزاًغفَرهبتَر زر ٌّگبم ليغ ٍ ٍفل ؽ جكِ فؾ بر
هتَعو ٍ ثبرگيزي عزز
 )13زٍ فبس ؽسى ؽجكِ ًبؽی اس ػولكزز تكی حفبظتْبي فيَسي

 -3-0-2عَاهل ایجاد ٍ گسترش زهیٌِ ّای ترٍز ًمص ت ِ عل ت
اضافِ ٍلتاش
افبثت فبػمِ ٍ ػج َر ٍلت بص م زثِ اي اس تزاًغ فَرهبتَر ث ستزيي ذي بي

ضکل( :)9فرٍپاضی سین پیچی فطار هتَسط در اثر ًیرٍی

ذبرری اعت کِ ثب تَرِ ثِ فزکبًظ ث بالي ٍلت بص ف بػمِ زر ايز بز پسي سُ

الکترٍهکاًیکی ًاضی از اصاتت صاعمِ

رسًٍبًظ يب فزٍ رسًٍ بًظ ،اف شايؼ ح زارت رٍغ ي ٍ فزٍپبؽ ی حزارت ی

 -2-2عَاهل ٍ عیَب هکاًیکی ٍ غیر الکتریکی

تزاًغفَرهبتَر را ث ِ زًج ب ذَاّ س زاؽ ت .زر اي ي ؽ زايو ػ سم رػبي ت

ثب ثزرعی آهبري آعيجْبي تزاًغفَرهبتَرّبي هؼيَة ،ػَاهل هكبًيكی ٍ غي ز

اعتبًسارزّبي حفبظتی زر همبثل ام بفِ ٍلتبصّ بي کلي س سً ی ،ف بػمِ ٍ ...

الكتزيكی هَحز زر ثزٍس ًمـ زر تزاًغ فَرهبتَرّبي رٍغٌ ی کٌغ زٍاتَري

هَرجبت ثزٍس ػيت ٍ ذزاثی زر تزاًغفَرهبتَر را فزاّن ذَاّس کزز .ػَاهل

ؽٌبعبيی ؽسُ ٍ زر ايي ثرؼ آٍرزُ ؽسُ اعت.

پيسايؼ ٍ گغتزػ سهيٌِ ّبي ثزٍس ًمـ ثِ ػل ت ام بفِ ٍلت بص زر ربهؼ ِ
آهبري ٍ تزاًغْبي هَرز هيبلؼِ ػجبرتٌس اس:

 -0-2-2زهیٌِ ّای پیذایص ًطت رٍغي ٍ کاّص ل ذرت ع ایمی

 )1افبثت فبػمِ ثِ ؽجكِ ٍ ػسم ػولكزز هٌبعت ثزلگيزّب

تراًسفَرهاتَر

)2

ػسم ثزلزاري فحيح اتقب سهيي ثزلگيز ٍ ثسًِ تزاًغفَرهبتَر

 )1آلَزگی ٍ هيشاى رىَثت ثبالي هحل ًقت تزاًظ ٍ ذَرزگی ٍ سً

 )3ذبهَؽيْبي ذَاعتِ ٍ ًبذَاعتِ هكزر ٍ امبفِ ٍلتبصّبي کليس سًی

سزگی ٍ زر ًْبيت ًؾت رٍغي .ؽكل()11

ّ )4وجٌسي ثغيبر اؽتجبُ اتقب سهيي حفبظتی ٍ الكتزيك ی (زيغ كبًكتَر
ثزلگيز ٍ ًَ تبثلَ) .ؽكل()8

ضکل( :)01درصذ فراٍاًی ًطت رٍغي از لسوتْای
هختلف تراًسفَرهاتَر

ضکل( :)8اتصال سین پیچ فطار ضعیف ٍ ّستِ

ً )2ؾت رٍغي ٍ کبّؼ تجبز حزارت ثب هحيو اىزاف

تراًسفَرهاتَر ًاضی از ترٍز اختالف پتاًسیل تسیار ضذیذ

 )3هؼبيت ثسًِ ٍ ٍرٍز رىَثت ٍ ًبذبلق يْب ٍ ک بّؼ ؽ سيس اع تمبهت

 )5ليغ ؽسى عين ارت ثزلگيز

ػبيمی رٍغي

 )6اًحزاف رزلِ گيزّبي ثَؽيٌگْبي تزاًظ(آرهَتَرّب)

 )4کبّؼ ؽسيس ٍلتبص ؽكغت رٍغي زر اح ز اع يسي ؽ سى آى ًبؽ ی اس

 )7اس کبر افتبزگی ،ػسم ٍرَز ٍ يب هحل ًقت غلو ثزلگيز

ٍرٍز رىَث ت ،آلَزگيْ ب ٍ گبسّ بي لبث ل اؽ تؼب تَلي س ؽ سُ ٍ

 )8ػ سم تؼ َيل ثزلگي ز ػولك ززُ ٍ ػج َر ه َد ٍلت بص م زثِ اس

ذَرزگيْبي زاذلی ٍ تَليس ًبذبلقی .ؽكل()11

تزاًغفَرهبتَر ؽكل()9

 )5افشايؼ چغجٌسگی ٍ کبّؼ رٍاى پذيزي رٍغي ًبؽی اس اعيسي ؽ سى
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ٍ زر ًتيزِ ػسم تجبز حزارت ثب هحيو اىزاف .ؽكل()12

-2-2-2عَاهل ترٍز ًمص در هراح ل اًث ارداری ،حو ل ٍ ًم ل،
ًصة ٍ تْرُ ترداری
زر ثزرعی تزاًغفَرهبتَرّبي هؼيَة ؽسُ زر عبلْبي اثتسايی ثْ زُ ث ززاري
زر زٍراى رَاًوزگی ،ػسم کبرايی گزٍُ ّبي ثْزُ ثززار ثِ ٍمَح هؾ رـ
ثَزُ اعت ثغيبري اس هَارز ثِ ذبىز پبييي ثَزى عيح اىالػبت گ زٍُ ثْ زُ
ثززار ٍ ػسم زاؽتي تززثِ کبفی ٍ ثزذَرز غيزهٌْسع ی زر ثْ زُ ث ززاري ٍ
ّوچٌيي ًجَز آهَسػ هٌبعت رْت ثِ رٍس ک ززى اىالػ بت کبرکٌ بى ،اگ ز
ثگَيين ثبالتزيي ػلت ثزٍس ػيت ٍ عَذتي تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ مؼف

ضکل(ً :)00اخالصیْای رساًای تَلیذ ضذُ در هخسى تراًس

زر ثْزُ ثززاري ٍ عْل اًگ بري زر اه ز ع زٍيظ ٍ ًگْ ساري ٍ  ...اع ت،
عري ثِ گشاف ٍ اغزاق ًگفتِ اين .ؽكل()13

ضکل( :)02افسایص چسثٌذگی رٍغي ٍ کاّص گردش آى

 )6مزثبت ٍارز ؽسُ ٍ تكبًْبي ؽسيس زر هزاحل اًجبرزاري ،حول ٍ ًم ل

ضکل( :)03عذم خارج ًوَدى ٍرق هسذٍد کٌٌذُ هحفظِ رطَتت گیر

ٍ ًقت ٍ ثْزُ ثززاري ٍ ايزبز تزکْبي هَيی ٍ رٍسًِ ّبي کَچک زر
هحل رَؽ كبريْب ٍ ًم به م ؼيف ٍ تزاؽ يسگی رً

ٍ زر ًْبي ت

چٌبًچِ زر ؽكل(ً )13ؾبى زازُ ؽسُ اعت پظ اس ًقت ٍ لجل اس ثزل ساري

ذَرزگی ٍ ًؾت رٍغي

تزاًغفَرهبتَر گزٍُ ثْزُ ثززار ثِ زليل ػسم اىالع کبفیٍ ،رق هغسٍز کٌٌسُ

 )7ػسم آچبرکؾی اتقبالت ٍ عزٍيظ پغت

راثو ثيي کٌغزٍاتَر ٍ هحفظِ رىَثت گيز را (کِ عبسًسُ ثسليل رلَگيزي اس

 )8ؽكغتگی ؽيؾِ هحفظِ رىَثت گيز ٍ رٍغي ًوب

ذزٍد رٍغي زر ٌّگبم ربثزبيی تزاًغفَرهبتَر پيؼ ثيٌی هی کٌ س) ذ برد

اگز زررِ حزارت تزاًغفَرهبتَر ثِ ّز زليل ی اس ح س اع تبًسارز هؾ رـ

ًٌوَزُ اًسّ .ويي ًكتِ ثِ ظبّز کَچک ثبػج هی ؽَز کِ زر سهبى ثزل ساري

ؽسُ تَعو ؽزکت عبسًسُ ثبالتز ثزٍز ثبػج کبّؼ ػوز ٍ تزشيِ رٍغ ي ٍ

تزاًغفَرهبتَر ،افشايؼ ٍ کبّؼ حزن رٍغ ي زر اح ز تغيي زات زه ب رج زاى

ايزبز لزي ،اعيس ٍ گبسّبي لبثل اؽتؼب ًظيز هتبى ٍ اتبى ٍ غيزُ ذَاّس ؽس

ًگززز ٍ ايي تغييزات فؾبر هٌزز ثِ آعيت رعبًسى ثِ ثسًِ ٍ زيگز لغوتْبي

کِ ايي گبسّب زر زهبّبي ثبال ثب ػبيك علَلشي تزکيت ؽسُ ٍ ثبػج تَليس گبس

تزاًغفَرهبتَر ؽَز ٍ زر ًْبيت ًؾت رٍغ ي را ث ِ زًج ب زاؽ تِ ثبؽ س .زر

هٌَاکغيس ٍ زي اکغيس کزثي هی ؽَز هزوَع گبسّبي تَليس ؽسُ ٍ ٍاک ٌؼ

ّويي راعتب پسيسُ ّبي ًبذَاعتِ امبفِ ثبر ،اتقبليْبي ًمبه زٍر ٍ ًشزي ک،

آًْب ثب ػبيمْبي هَرز اعتفبزُ زر لغوت اکتيَ تزاًغ فَرهبتَر ع جت ت زز ٍ

ىَالًی ؽسى ؽؼبع تغذيِ ،هحبعجبت ًبزرعت زر اًتر بة تزْي شات هبًٌ س

ؽكٌٌسُ ؽسى آى هی گززز .ثيَر هخب تزز ٍ ؽكٌٌسُ ؽسى ػبيك کبغذي ثيي

تزاًغفَرهبتَر ثب لسرت هٌبعت ٍ فيَس ،ػسم اتق ب ف حيح اتق ب سه يي

حلمِ ٍ ع ين پيچْ بي تزاًغ فَرهبتَر ثبػ ج ه ی ؽ َز ل سرت اع تمبهت

حفبظتی ٍ الكتزيكی ،ػسم تؼبز ث بر ،ػ سم ثبسرع ی ٍ کٌت ز ث ِ هَل غ ٍ

الكتزيكی ٍ ػبيمی تزاًغفَرهبتَر زر همبثل رزيبًْبي امبفِ ثبر ٍ رزيبًْبي

ثغيبري هَارز زيگز ًؾبى زٌّسُ ايي ٍالؼيت تلد اعت ک ِ ػ سم تَاً بيی ٍ

اتقب کَتبُ ثؾست کبّؼ يبثس.

اىالػبت کبفی گزٍّبي احساث تب ثْزُ ثززاري ع ْن ثغ شايی زر آع يجْبي
ٍارزُ ثِ تزاًغفَرهبتَرّبي ؽجكِ زارًس .زر ايي راثيِ ػَاهل ٍ سهيٌ ِ ّ بي
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آعيت پذيزي را هی تَاى ثسيي تزتيت ػٌَاى کزز:

يكی اس ًكبت هْوی کِ هی ثبيغت آى را هس ًظز لزار زاز سهبى ثزٍس ذزاث ی

 )1ػسم ارسيبثی ػلوی ٍکبرؽٌبعی ؽسُ ک بفی اس تَلي س ت ب ثْ زُ ث ززاري اس

ٍ ًمـ زر تزاًغفَرهبتَر ثب تَرِ ثِ ؽزايو فقلی (هي شاى رىَث ت ٍ زه ب)

تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ

ذَاّس ثَز .زرفس پيسايؼ ػيت ٍ هؾ كل زر تزاًغ فَرهبتَرّب زر فق َ

 )2پبييي ثَزى عيح اىالػبت ػلوی گزٍّْ ب اس کبرذبً ِ ع بسًسُ ت ب اًج بر،

هرتلف عب زر ًوَزار(ً )16ؾبى زازُ ؽسُ اعت.

حول ٍ ًملً ،قت ٍ ثْزُ ثززاري اس تزاًغفَرهبتَر
ً )3گْساري ٍ اًجبرزاري غيز اعتبًسارز .ؽكل()14

ضکل( :)06درصذ فراٍاًی ترٍز عیة در تراًسفَرهاتَرّای
هَرد هطالعِ در فصَل هختلف

ضکل(ً :)04گْذاری ٍ اًثارداری غیر استاًذارد

 )4ربثزبيی ٍ ذبرد ؽسى ػبيمْبي چ َثی ،تيزکْ ب ،ريٌگْ ب ٍ  ...زر هح ل

 -4-2-2تررس ی زه اى پی ذایص عی ة ٍ ارتث اط آى ت ا عو ر

ثَثيٌْبي فؾبر مؼيف ٍ لَي ٍ يَق تزاًغفَرهبتَر ًبؽی اس تكبًْبي ؽسيس

تراًسفَرهاتَر

ٍ زر ًتيزِ ػسم گززػ هٌبعت رٍغي ٍ افشايؼ حزارت
 )5ػسم تؼَيل رىَثت گيز (عيليكبص ) فزعَزُ

چٌبًچِ زر ًوَزار ( )17آٍرزُ ؽسُ اعت زر ثزرعی ثِ ػول آه سُ هؾ رـ

 )6ػسم آسهبيؼ ٍ تقفيِ رٍغي تزاًغفَرهبتَر.

گززيس کِ ايي ًوَزار زر تؼساز  125تزاًغفَرهبتَر هَرز هيبلؼ ِ ث ب تمزي ت

 )7ػسم اعتفبزُ اس رلِ تزهَهتز تزاًغفَرهبتَر رْت کٌتز زهب

ثغيبر ذَة فبزق ذَاّس ثَز ٍ .عبلْبي ثحزاًی ػولكزز تزاًغ فَرهبتَر را

 )8ػسم ػولكزز عيغتن تَْيِ زر پغتْبي سهيٌی

زر اثتسا ٍ اًتْبي عبلْبي ثْزُ ثززاري ًؾبى هی زّس.

 )9عزلت تزْيشات پغتْبي تَسيغ .ؽكل()15

ضکل( :)05سرلت تَتیي ّای تراًس در الذاهی عجیة

 )11اعتفبزُ اس تزهَعتبت رْت عيغتن تَْيِ پغت ثزبي اعتفبزُ اس فزه بى

ضکل( :)07تررسی عولکرد تراًسفَرهاتَرّای تَزیع در

کٌتبکت آالرم رلِ تزهَهتز

طَل عور هتَسط  25سال

 -3-2-2تررسی زهاى پیذایص عیة در تراًسفَرهاتَر ٍ ارتثاط آى

ً -3تیجِ گیری

تا دهای هحیط در فصَل هختلف

ثب تَرِ ثِ ًتبيذ ثزرعی ّبي اًز بم ؽ سُ هؾ رـ گززي س ػل ل ٍ ػَاه ل

6

ؽٌبعبيی ػَاهل ثزٍس ذيب زر تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ رٍغٌی(کٌغزٍاتَري ٍ ّزهتيک) آعيت زيسُ ثب ّسف ثْزُ ثززاري هٌبعت
ؽؾويي کٌفزاًظ هٌيمِاي عيزز –  1396تْزاى ،ايزاى

هؼيَة ؽسى تزاًغفَرهبتَرّبي تَسيغ رٍغٌی ثغيبر هتٌَع هی ثبؽس ،چٌبًچِ

ثب ٍلِ ّبي لبثل ارتزبع زر هيبى ثميِ تزاًغفَرهبتَرّبي آعيت زيسُ کِ اغلت

زر ًوَزارّ بي( )19( ٍ )18ارائ ِ ؽ سُ اع ت ػبه ل ث يؼ اس  71زرف س

اس ًَع کٌغزٍاتَري هی ثبؽس ،ثيؾتزيي ػيت هالحظِ ؽسُ هزثَه ث ِ ًؾ ت

تزاًغْبي هؼيَة ًبؽی اس ػيت زر رٍغي ٍ عيغتن هزثَى ِ ه ی ثبؽ س .ک ِ

رٍغي اس ثسًِ ايي گًَِ اس تزاًغفَرهبتَرّب ثَزُ اعت ايي ًمـ اغلت ًبؽی

ػلل ٍ ػَاهل آى ثِ تفقيل ثيبى گززيس .زر رتجِ ثؼس ػيت زر ع ين پيچْ بي

اس تغييزات ؽسيس زهبي تززثِ ؽسُ تزاعفَرهبتَر هی ثبؽس ٍ راثيِ هغتمين ثب

فؾبر مؼيف ٍ لَي ثيؾتزيي فزاٍاًی را زر تزاًغفَرهبتَرّبي آع يت زي سُ

تغييزات ؽسيس ثبر ٍ ّوچٌيي ؽزايو آة ٍ َّايی هٌيم ِ زارز .تؼ ساز سي بز

زاؽتِ اعت.

اًمجبك ٍ اًجغبه ثسًِ تزاًغفَرهبتَرّبي ّزهتيک رْت رج زاى اف شايؼ ٍ
کبّؼ حزن رٍغي زر ؽجبًِ رٍس هٌزز ثِ پَعيسگی ٍ ذَرزگی زر ً َاحی
ساٍيِ زار ثسًِ ؽسُ ٍ زر ًتيزِ ًؾت رٍغي اتفبق هی افتس .ل ذا تَف يِ ه ی
ؽَز اس ايي ًَع اس تزاًغفَرهبتَرّب زر ؽزاييی ثْزُ ثززاري گززز کِ ث بر ٍ
ّوچٌيي زهبي کبر تزاًغفَرهبتَر تغييزات سيبزي ًساؽتِ ثبؽس.

 -4پیطٌْادات
 ر بيگشيي ًو َزى تزاًغ فَرهبتَرّبي ذؾ ک رسيٌ ی ثز بيتزاًغفَرهبتَرّبي کٌغزٍاتَري ٍ ّزهتيک
 ثب تَرِ ثِ ايٌكِ اغلت آعيجْبي ٍارزُ ثِ تزاًغفَرهبتَر ذَز را ثق َرتافشايؼ زهب ًؾبى هی زّس ثكبر ثززى پبراهتز زهبي کبر تزاًغ فَرهبتَر زر

ضکل(ً :)08وَدار درصذ فرآٍاًی ترٍز عیة در

هبًيتَريٌ

تراًسفَرهاتَرّای آسیة دیذُ از ًظر تعذاد

پغ تْبي تَسي غ ه ی تَاً س اس فزع َزگی سٍزرط ٍ ث زٍس

آعيجْبي رسيس ثِ ايي تزْيش ارسؽوٌس رلَگيزي کٌس.

ّوچٌ يي ػ سم ثْ زُ ث ززاري اف َلی ٍ تؼوي ز ٍ ع زٍيظ زٍرُ اي

 -تْيِ ٍ تسٍيي ثغتز هيبلؼبت ؽجكِ ثَهی زر راعتبي ربيبثی ثْيٌِ پغتْبي

تزاًغفَرهبتَرّب زر هؼيَة ؽسى تزاعفَرهبتَرّب ثغيبر حبئش اّوي ت ث َزُ

تَسيغ ،اًزبم هحبعجبت پرؼ ثبر ،هحبعجبت رزيبًْ بي اتق ب کَت بُ ٍ

اعتً .جَز عيغتن زليك پ بيؼ ػو ز تزاًغ فَرهبتَر ًي ش اس ػل ل ٍ ػَاه ل

تؼييي فحيح ٍ کَرزيٌِ ًوَزى حفبظت ّب

هؼيَة ؽسى تزاًغْب ٍ ذبرد ؽسى آًْب لجل اس گذر اس ػوز هفيس آًْ ب ث َزُ

 -الَيت ثٌسي زر اًزبم عزٍيغْبي زٍرُ اي هٌظن ث ب تَر ِ ث ِ ؽٌبع بيی

اعت .ثب تَرِ ثِ فزاٍاًی ػيَة هؾبّسُ ؽسُ زر ف َرتی ک ِ توزک ش ثْ زُ

زليك ؽزايو تزاًغفَرهبتَرّبي ؽجكِ زر راعتبي ارتمبء عيح ؽبذقْبي

ثززاراى ٍ هسيزيت تؼويزات هؼيَف ثِ ػلل ٍ ػَاهل افلی گززز هيتَاى ث ب

لبثليت اىويٌبى عيغتن

فزف ّشيٌِ کن ٍ عزٍيظ َّؽوٌس ٍ ثْيٌِ ،ثْزُ ٍري ايي تؼوي زات را ت ب
هيشاى لبثل تَرْی افشايؼ زاز.
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