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چکیده

اهشٍصُ كٌقت تشق ٍ اػتفادُ اص آى رضء الیٌفه صًذگی ػت تِ عَسی وِ حتی یه دلیمِ لغقی تشق تافج خؼاسات هیلیاسدی خَاّذ ؿذ .
اگش تشق تا وٌَى وـف ٍاتذ اؿ ًـذُ تَد چِ تؼا تـش ّیچ گاُ تِ چٌیي ػغحی اص سفاُ ًوی سػیذ ٍ ٌَّص ّن هزثَس تِ اػتفادُ اص گاسی ٍ
اػة تَد.
ایي همالِ تِ تشسػی خلَكیات هحیظ ّای ؿْشی ٍ احشات خغَط اًتمال تشق تش هحیظ صیؼت ٍ اًؼاى پشداختِ اػت.
دس وٌاس ّوِ فَائذی وِ كٌقت تشق داسد تِ عثـ احشات

صیاى تاسی سا ًیض تش سٍی اًؼاى ٍ هحیظ صیؼت خَاّذ داؿت ٍ تِ ّویي دلیل

افشادی وِ دس هقشم رشیاى ّای فثَسی خغَط اًتمال تشق لشاس داسًذ تیـتش اص ػایشیي دس هقشم احتوال اتتال تِ اًَاؿ ػشعاى ّا لشاس
داسًذ.
تا تَرِ تِ پیـشفت ّای تـش هی تَاى ساُ واسّای هماتلِ تا آى س ا پیذا وشد تشای هخال هی تَاى خغَط اًتمال تشق سا اص صیش صهیي سد وشد وِ
احشات هخشب آى ّن اص لحاػ ػالهت رؼواًی ٍّن ػیوای هحیغی دس هماتل اًتمال خغَط تِ كَست َّایی ووتش اػت.
واژگان کلیدی :هحیظ صیؼت ؿْشی ،خغَط اًتمال تشق ،احشات ،ػشعاى

 -1اػتادیاس گشٍُ فلَم ٍ هٌْذػی هحیظ صیؼت ،داًـىذُ هٌاتـ عثیقی ،داًـگاُ ریشفت (هؼٍَل هىاتثات)
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Abstract
Today, the electricity industry and its use are an integral part of life, so even a single minute of
electricity can cause billions of losses. If electricity had not been discovered so far, human beings
would never have reached such levels of prosperity and still have to use carts and horses.
This paper examines the characteristics of urban environments and the effects of electricity
transmission lines on the environment and humans.
In addition to all the benefits that the electricity industry has, it will also have potentially harmful
effects on humans and the environment, making people exposed to power lines more likely to develop
cancers than others.
Considering human progress, solutions to this problem can be found, for example, the transmission of
electricity from underground lines, which have a detrimental effect on both the physical and
environmental health of the airline
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احش خغَط اًتمال تشق تش هحیظ صیؼت....
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سمینه و هدف:

روش بزرسی

تا سؿذ رَاهـ تـشی ٍ كٌقتی ؿذى آى ًیاص تِ اًشطی ًیض افضایؾ

 -ویژگی های محیظ شهزی

پیذا وشدُ اػت  .ػَخت ّای فؼیلی رضٍ هْن تشیي حاهل ّای

ؿْش یىی اص پذیذُ ّای تـشی دس هحیظ صیؼت تِ هٌؾَس

اًشطی تَدًذ وِ دس لشى  19هَسد اػتفادُ گؼتشدُ لشاس گشفتِ ٍ

اػىاى ،تاهیي هقیـت ،داؿتي سٍاتظ ارتوافی ٍ التلادی اػت

دس كٌایـ هختلف تِ تاهیي وٌٌذُ اكلی اًشطی تثذیل ؿذًذ  .تا

( .)4دس اداهِ هحذٍدُ تضسي تش والى ؿْش سا تِ ٍرَد هی آٍسد .

يرؿت صهاى ٍ تَػقِ ؿْشًـیٌی ،اػتفادُ اص اًشطی تشق دس

والى ؽّش هٌغمِای اػت دس حَصُ ؿْشی وِ ُب عَس گؼتشدُای

رَاهـ تـشی گؼتشؽ تیـتشی پیذا وشد ( .)1تحمیك حاضش دس

دس فضاّای اعشاف خَد پشاوٌذُ ؿذُ اػت ٍ فشاتش اص ّؼتِ اٍلیِ

احشات

خَد حشوت هیوٌذُ .ب عَسی وِ دس آى حَهِ ؿْشّا تا ّن

صیؼت هحیغی آى تش سٍی اًؼاى اًزام ؿذُ اػت  .خغَط اًتمال

تاللی پیذا هیوٌٌذ ٍ ًویتَاى هـخق وشد وِ یه تخؾ حَهِ

تشق تشای لؼوت ّای هختلف ؿْش هـىالت فوذُ ای سا تِ

دلیما هشتَط تِ وذام «هادس ؿْش» اػت .رالة تَرِ اػت وِ

ّوشاُ داسد اص رولِ ایي هـىالت تخشیة ػیوای ؿْشی ٍ چـن

«والى ؿْشّا» پیچیذُتشیي ػیؼتن التلادی ،ػیاػی ٍ

اًذاصّای صؿت ،احش سٍحی ،سٍاًی ٍ رؼوی تشای ؿْشًٍذاىی اػت

ارتوافی سا دس خَد رای دادُ اًذ ٍ هشوض پیچیذُتشیي هؼائل

هَسد خغَط اًتمال تشق فـاس لَی دس داخل ؿْش ّا ٍ

وِ دس اعشاف خغَط صًذگی هی وٌٌذ

ّ .وچٌیي ایي خغَط

صًذگی هذسى ّؼتٌذ وِ ؿخلیت فشدی سا ؿذیذا تحت فـاس

تافج تفىیه هحالت ٍ اص تیي سفتي یىپاسچگی هی ؿَد ٍ احشات

لشاس هیدّذ ٍ اٍ سا اص ایي ػَ تِ آى ػَ هیوـاًذ (.)5

ب سٍی تافت ؿْشی تش رای هی گزاسد ٍ فوذُ ایي
ًاهغلَتی س

ؿْش ػالن تایذ داسای یه ػشی اكَل ٍ لَاًیي ب اؿذ وِ تا ًام

هـىالت ًیض ًاؿی اص سفایت ًىشدى لَاًیي ٍ

همشاست حشین

اكَل چْاسدُ گاًِ ًام گزاسی هی گشدًذۺ

خغَط اًتمال تشق هی تاؿذ ( . )2دس ایي همالِ ػقی ؿذُ اػت

-1حیات تخـی پایذاسۺ ؿْش تایذ لاتلیت حیات داؿتِ

وِ تقذ اص ؿٌاػایی هـىالتی وِ دس احش اًتمال تشق تِ ٍرَد هی

تاؿذّ.وچٌیي ػالهتی ٍ ًیاصّای اػاػی اًؼاى سا تﺄهیي ًوایذ.

پیـٌْاداتی تِ

-2ایوًی ٍ اهٌیتۺ ؿْش تایذ اهي تاؿذ .دس اهاى تَدى ؿْش اص

آیذ ،اص عشیك هغالقِ ٍضقیت هَرَد ًؾشات ٍ

هٌؾَس تْثَد ایي هـىالت اسائِ گشدد .دس هزوَؿ اُ د اف ولی ایي

حَادث عثیقی (افن اص ػیل ٍ صلضلِ) ٍ حَادث ﻏیشعثیقی ٍ صیاى

تحمیك تِ ؿشح صیش هی تاؽىد ۺ

ّای راًی ٍ هالی.

الف)ایزاد هحیظ صیؼت ػالن تِ دٍس اص احشات صیؼت هحیظ ًاؿی

-3تْشُ ٍسی التلادیۺ ؿْش تایذ اص اػتمالل هالی تشخَسداس تاؿذ

اص خغَط اًتمال تشق

ٍ تاصدّی سا دس ّوِ فشكِ ّای ارتوافی افضایؾ دّذ.

ب) واّؾ خغشات ًاؿی اص اًتمال تشق هاًٌذ آتؾ ػَصی

ٍ یا

 -4تقاٍىۺ استثاعات ارتوافی ػالن وِ ؿاهل ّویاسی ٍ ّوىاسی

پاسُ ؿذى واتل ّای تشق دس ٌّگام سفذ ٍ تشق

ٍ یاسی هی ؿًَذ.

ج) فشاّن ػاختي ؿْشی صیثا تا چـن اًذاصّای خَب

-5دػتشػیۺ ؿْش تایذ ؿشایظ ٍ تؼْیالت تالفقل ٍ تالمَُ

ت)سفایت لَاًیي ٍ همشسات مستَط تِ خغَط اًتمال تشق

دػتشػی هغلَب سا ًِ تٌْا تِ هشاوض خذهات تلىِ تِ اعالفات،

ث)تشسػی ساُ حل ّای هختلف رْت واّؾ احشات
اًتمال تشق ًؾیش ػشعاى ٍ تَمٍ سّای هغضی ٍ.)3( ...

خغَط

اخثاس ،هٌاتـ ٍ هىاى ّای خاف فشٌّگی ٍ هزّتی هْیا ًوایذ.
 -6تقادلۺ ؿْش تایذ ػقی دس حفؼ ،اػتوشاس ،تمَیت تقادل تِ
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اهیٌی
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هقًی فام آى داؿتِ تاؿذً .یاصّا سا تشآٍسدُ وشدُ ٍ اص فـاس تیؾ

الومذٍس دادُ ّا ٍ ػتادُ ّای خَد سا تِ ٍیظُ دس اهَس تْذاؿتی ٍ

اص حذ تِ یه تخؾ تِ ًفـ ػایش تخؾ ّا رلَگیشی وٌذ.

هحیعی تحت وٌتشل داؿتِ تاؿذ ٍ حتی فشآیٌذّای تاصیافت ٍ

 -7ػاصگاسیۺ تشاػاع ایي اكل ؿْش هی تایؼت هَرثات

تلفیِ سا ارشا ًوایذ.

ػاصگاسی ٍ ّوؼاصی ارضا ٍ فٌاكش ًؼثت تِ یىذیگش ٍ ًیض اتقاد

 -14احؼاع تقلكۺ ؿْش تایذ احؼاع تقلك ؿْشًٍذاى سا تمَیت

هختلف صًذگی ؿْشی تا ؿشایظ عثیقی سا فشاّن آٍسد.

ًوَدُ ٍ آى سا تا ؿیَُ ّای هختلف تِ احؼاع هؼﺌَلیت تثذیل

 -8تَػقِ هٌؾن (پَیایی)ۺ ؿْش تایذ پَیایی داؿتِ تاؿذ .ایي

وٌذ تا اص ایي عشیك تتَاًذ تِ اّذاف ؿْش ػالن دػت یاتذ .ایي

پَیایی تِ تَػقِ ای ّذفوٌذ ،هؼتوش ٍ تا حذ هوىي لاتل پیؾ

احؼاع تقلك هَرة تشلشاسی پیًَذ فاعفی تیي هزوَفِ ؿْشی

تیًی تقثیش هی ؿَد وِ ًاؽش تش ّذف یا اّذاف هـخكی تاؿذ.

ٍ هشدم خَاّذ تَد (.)6

َّ -9یتۺ ؿْش تایذ اص اًمغاؿ تاسیخی ٍ ًیض گؼؼتي پیًَذّای

 -سیستم خطوط انتقال بزق در فضاهای شهزی

فشٌّگی ٍ  ...اص عشیك حفؼ ٍ افتالء آًْا هواًقت تِ فول آٍسد تِ

اوخش خغَط اًتمال تشق اص رشیاى هتٌاٍب ( )ACػِ فاص ٍلتاط تاال

كَستی وِ َّیت ؿْش لاتل تاصؿٌاػی تاؽد .

اػتفادُ هی وٌٌذ  .رشیاى هؼتمین ٍلتاط تاال تىٌَلَطی اػت وِ

 -10صیثاییۺ ؿْش تایذ تالؽ وٌذ تا ّوِ اتقاد ؿْشی فلی

تشای تْشُ تشی تیـتش دس هؼافت ّای تؼیاس عَالًی دس حذ 100

الخلَف ًوَدّای والثذی ٍ تلشی تشای هشدم لزت تخؾ تاؿذ.

50

 -11تٌَؿۺ ؿْش تایذ تالؽ وٌذ تا حذاوخش تٌَؿ سا دس ػاختاس
والثذی ٍ ارتوافی ٍ التلادی داؿتِ تاؿذ تا اص ایي عشیك اهىاى

ویلَهتش ٍ یا واتل ّای تشق صیشدسیایی دس حذ تیؾ اص

ویلَهتش اػتفادُ هی ؿَد .تِ هٌؾَس واّؾ اًشطی اتالفی دس
سق تا ٍلتاط تاال ( 110ویلَ ٍلت ٍ تاالتش) اًتمال
اًتمال ساُ دٍس  ،ب

اسصیاتی ٍ اًتخاب تشای ؿْشًٍذاى تِ ٍرَد آیذ.

هی یاتذ  .تشق هقوَال

 -12تْشُ ٍسی ٍلت آصادۺ ؿْش تایذ توْیذات الصم ٍ هٌاػة

تشق( )overhead power linesراتِ را هی ؿَد .اًتمال تشق

گزساى اٍلات فشاﻏت خاسد اص رشیاًات رذی صًذگی سا تشای

تِ كَست

underground

تزذیذ لَای ولیِ آحاد راهقِ تا ؿشایظ هغلَب تﺄهیي ًوایذ .ایي

 )transmissionداسای ّضیٌِ تؼیاس تاالتشی ًؼثت تِ خغَط

تِ هقٌای اػتفادُ هغلَب اص ٍلت آصاد دس رْت تحمك ٍ تقالی

َّایی اػت اها گاّی دس هٌاعك ؿْشی ٍ حؼاع اػتفادُ هی

یه اًؼاى ػالن هی تاؿذ.

ؿَد (.)7

صیش صهیٌی

تِ كَست

(

خغَط َّای ی اًتمال

power

 -13تؼتِ دس ًؾش گشفتي ؿْشۺ ؿْش تایذ تالؽ ًوایذ تا حتی

شکل  -1یک شبکه بزق (سیستم انتقال با رنگ آبی نشان داده شده است ).
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 خطوط انتقال بزق هوایی

overhead power

دس ػش ساُ لشاس داسد  ،ووتش رلَی چـن ّؼتٌذ ٍووتش تحت تا حیش
تذی آب ٍَّا لشاس هی گیشًذ .تا ایي حال ّضیٌِ واتل سٍوؾ داس

:transmission
خظ اًتمال َّایی ًَفی اص خظ اًتمال اػت وِ دس آى اص دول ّا

ٍ حفاسی تؼیاس تیـتش اص ػاخت خغَط َّایی هی تاؿٌذ  .یافتي

ٍ تیشّا تشای ًگِ داؿتي واتل ّا تاالی ػغح صهیي اػتفادُ

ٍ تقویش خشاتی دس خغَط اًتمال هذفَى ًیاص تِ صهاى تیـتشی

هیؿَد .اص آًزایی وِ دس ایي گًَِ خغَط اص َّا تِ فٌَاى فایك

داسد .خغَط صیش صهیٌی تِ ؿذت تَػظ ؽشفیت حشاستی آًْا

واتلّا اػتفادُ هیؿَد ایي سٍؽ اًتمال یىی اص ون ّضیٌِتشیي ٍ

هحذٍد ّؼتٌذ ٍ اهىاى اضافِ تاس ووتسی ًؼثت تِ خغَط َّایی

سایذتشیي سٍؽّای اًتمال اػت .دولّا ٍ تیشّایی وِ تشای

داسًذ (.)9

ًگْذاؿتي واتلّا اػتفادُ هیؿَد هیتَاًٌذ اص رٌغ چَب،

یافته ها

فَالد ،تتَى ،آلَهیٌیَم ٍ دس تشخی هَاسد پالػتیه هؼلح تاؿٌذ.

 -اثزات ناشی اس خطوط انتقال بزق

تِ عَس ولی واتلّای هَسد اػتفادُ دس خغَط َّایی اص رٌغ

انسان

آلَهیٌیَم ّؼتٌذ (وِ الثتِ تا ًَاسی اص فَالد دس داخل هؼلح

خغَط اًتمال تشق دس فضاّای ؿْشی تِ هَاصات ػَدهٌذی ّای

ؿذُاًذ) .اص واتلّای هؼی دس تشخی خغَط اًتمال ٍلتاط هتَػظ

صیادی وِ داسًذ هـىالتی سا ًیض تِ ٍرَد هی آٍسًذ  .تقذادی اص

ٍ ٍلتاط پاییي ٍ هحل اتلال تِ هلشفنًٌذُ اػتفادُ هیؿَد.

ایي هَاسد ؿاهل تَلیذ هیذاى ّای الىتشیىی ٍ هغٌاطیؼی  ،تَلیذ

اختشاؿ همشّای رذاوٌٌذُ ًمؾ هْوی دس اهىاى افضایؾ ٍلتاط

پاساصیت ّای سادیَیی ،ایزاد چـن اًذاصی ًاهٌاػة دس عثیقت،

اًتمال دس خغَط َّایی داؿت .دس ػالّای پایاًی لشى 1۹

تخشیة تافت عثیقی هحیظ صیؼت  ،تخشیة تاﻏات ٍ صهیي ّای

هیالدی تیـیٌِ ٍلتاط لاتل اًتمال تا همشّای ػَصًی تِ  ۶۹ویلَ

وـاٍسصی دس هؼیش احذاث ،اؿغال تخؾ لاتل تَرْی اص صهیي

ٍلت هیسػیذ اها اهشٍصُ اهىاى اًتمال اًشطی الىتشیىی دس

ّای هَرَد دس عَل هؼیش ،ایزاد خغشاتی تشای ػاوٌیي هؼتمش

ٍلتاطّای تاالتش اص  ۷۶۵ویلَ ٍلت ٍ حتی ٍلتاطّای تاالتش ًیض

دس ًضدیىی حشین اص هٌؾش اػتمشاس دس حَصُ هغٌاعیؼی ؿثىِ ٍ ...

ٍرَد داسد .خغَط اًتمال َّایی هقوَالً تا تَرِ تِ ػغح

(.)10

ٍلتاطؿاى عثمِ تٌذی هیؿًَذۺ ٍلتاطّای پاییيتش اص ٍ 1000لت،

تا تَرِ تِ خغشات ٍ احشات گؼتشدُ خغَط اًتمال تشق ٍ اص عشفی

هَسد اػتفادُ دس اتلاالت ٍ استثاعات تِ هلشف وٌٌذُّای

اّویت حضَس اًؼاى دس هؼیش تَػقِ،

بز محیظ شهزی و

احشات ًاؿی اص خغَط

خاًگی ٍ تزاسی وَچه (ٍلتاط پاییي)ٍ .لتاطّای تیي  1تا 33

اًتمال تشق تش سٍی اًؼاى

ویلَ ٍلت ،هَسد اػتفادُ تشای اًتمال دس هٌاعك ؿْشی یا

گشدد .اهشٍصُ تشق تِ فٌَاى یه آالیٌذُ هْن هحیظ صیؼتی تـواس

تا تَرِ ٍ اّویت تاالتش تشسػی هی

سٍػتایی (ٍلتاط هتَػظ (تَصیـ))ٍ .لتاطّای تیي  33تا 230

هی آی ٍ تِ ّویي فلت تشع اص

ویلٍَلت ،هَسد اػتفادُ تشای خغَط اًتمال هیاًی (ٍلتاط تاال

دگشگًَی ّای طًتیىی ،تغییش تشویثات خَى ،تاحیش تش ػیؼتن

(اًتمال هیاًی))ٍ .لتاطّای تیي  230تا  ۸00ویلٍَلت ،هَسد

فلثی ٍ ایزاد تیواسی ّای هض مى ٍ الفالد هاًٌذ سؿذ ػلَلْای

اػتفادُ تشای خغَط اًتمال عَالًی (ٍلتاط خیلی تاال (اًتمال))

ػشعاًی دس احش لشاس گیشی اًؼاى دس هقشم ًیشٍّا ٍ هیذاى ّای

(.)8

هغٌاعیؼی ٍ خغَط اًتمال تشق ٍرَد داسد.

 خطوط انتقال بزق سیز سمینی

underground

پیذایؾ اهشام ًاؿٌاختِ،

احش هیذاى هغٌاعیؼی دس تذى هَرَد صًذُ تؼتِ تِ فشواًغ ٍ

power transmission
تشق هی تَاًذ تِ رای خغَط َّایی تَػظ واتل ّای صیش صهیٌی

هتغیش اػت  .المای الىتشٍهغٌاعیؼی دس فشواًغ ّایی تا لذست

هٌمل ؿَد .واتل ّای صیش صهیٌی ًؼثت تِ خغَط َّایی ووتش

پاییي دس تذى افشاد ،ووتش هَسد تَرِ تَدُ اػت .تِ دلیل پاییي

ؿذت هیذاى ٍ ًیض ًفَرپزیشی ٍ لاتلیت ّذایت الىتشیىی رؼن
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ایي هَضَؿ هؼتلضم دس ًؾش

تَدى ػغح الما دلت فول دستاسُ

اهیٌی

تیواسی ّا ضقیف هی گشدد.

گشفتي هؼایل پیچیذُ ای هخل ؿىل تذى اًؼاى ٍ هماٍهت

 -6اهىاى ػمظ رٌیي دس صًاى تاسداسی وِ اپشاتَس واهپیٍتش

جیچیذُ آى اػت وِ دس ػیؼتن فیضیَلَطیىی هَرَد صًذُ تغییش

ّؼتٌذ دٍ تشاتش تیـتش اص صًاى تاسداس دیگش اػت .ایي ًتیزِ اص یه

هی وٌذ تخلَف هماٍهت پَػت ٍ فذم تـاتِ تافت ّا سٍی

آصهایؾ سٍی ً 1593فش تذػت آهذُ اػت .

هؼیشّای رشیاى احش هی گزاسًذ  .اص لؼوت ّای هختلف تذى

 -7ﻏـاء ػلَل ًؼثت تِ هیذاى ّای ون فشواًغ حؼاع اػت.

اًؼاى خَى داسای ووتشیي همذا س هماٍهت ٍ پغ اص آى ووش،

ایي فشواًغ ّا تشخی اص هىاًیؼن ّای صیؼت–ؿیویایی هاًٌذ

ػیٌِ ،دػت ّا ٍ پاّا تحت تاحیش لشاس هی گیشًذ ( .)11اص حذٍد

هثادلِ پتاػین ٍ ولؼین اص عشیك ﻏـاء ػلَلی سا تغییش هی دٌّذ.

چْل ػال پیؾ پظٍّؾ ّایی دس هَسد صیاى تاس تَدى ٍ ًثَدى

ًىتِ هْن ٍ خغشًان تش ایي اػت وِ تِ ًؾش هی سػذ ایي اهَاد

اهَاد الىتشٍهغٌاعیؼی تش سٍی ػالهت اًؼاى تِ فول آهذُ اػت

هَرة تی ًؾوی دس ػاخت  ٍ DNAاًتمال خلَكیت ّای

وِ ًتایذ آى تِ ؿشح صیش هی تاؿٌذۺ

اسحی اص وشٍهَصم ّای ػلَلی تِ اػیذ سیثًََولﺌیه ( )RNAهی

-1خغش اتتال تِ ػشعاى هغض اػتخَاى تشای هٌْذػاى هخاتشات ٍ

گشدًذ (.)12

وؼاًی وِ تا اهَاد سادیَیی ػشٍواس داسًذ  2/6تشاتش تیـتش اص

 -مقایسه کمی و کیفی روش های انتقال خطوط بزق

اؿخاف هقوَلی اػت.

دسحال حاضش سٍؽ هَسد اػتفادُ رْت

 -2اؿخاكی وِ دس تشاتش تـقـقات ﻏیش یًَیضُ ّؼتٌذ دس همایؼِ

اػتفادُ اص خغَط َّایی اػت وِ هَرة تشٍص هـىالتی اص لثیل

تا اؿخاكی وِ دس هقشم چٌیي اهَاری ًیؼتٌذّ ،فت تشاتش

ػشعاى خَى ،تیواسی للثی ،تَهَس هغضی ،آب هشٍاسیذ ٍ خغش

اًتمال ًیشٍی تشق،

تیـتش دچاس ػشعاى خَى ،چْاس تشاتش تیـتش دچاس اختالالت ﻏذُ

اتتال تِ ػشعاى هغض ٍ

تیشٍئیذ هی ؿًَذ ٍ تشای اؿخاف تیي  20تا  29ػالِ اهىاى اتتال

رْاًی( )WHOؿاخق ّایی سا تِ هٌؾَس ػٌزؾ لاتلیت

تِ ػشعاى  5/5تشاتش تیـتش اػت.

صیؼتي دس ؿْشّا اص ًؾش تفاٍت دس خغَط اًتلال ًیشٍی تشق اسائِ

 -3خغش اتتال تِ ػشعاى تشای تچِ ّایی وِ هٌاصل آًْا ًضدیه تِ

دادُ اػت  .تشاػاع هغالقات ٍ الگَتشداسی اص ًوًَِ ّای هَفمی

ػین ّای اًتمال رشیاى اػت پٌذ تشاتش تیـتش اص تچِ ّای دیگش

وِ عی هؼتٌذات ػاصهاى تْذاؿت رْاًی تِ فٌَاى ؿْشّای

اػت.

ػالن یاد ؿذُ اًذ ،سٍؽ هَسد اػتفادُ رْت اًتمال ًیشٍی تشق،

-4دس صًاى تاسداسی وِ دس صهؼتاى اص تؿه ّای آتی یا پتَّای

تْشُ گیشی اص واتل ّای صیش صهیٌی تَدُ اػت ( .)4رذٍل  1تِ

تشلی اػتفادُ هی وٌٌذ اهىاى ػمظ رٌیي ٍرَد داسد.

تشسػی ٍ تـشیح سٍ ؽ راسی (خغَط َّایی اًتمال تشق ) ٍ سٍؽ

 -5هیذاى ّای خغَط فـاس لَی داسای فشواًغ ّ 60ٍ 50شتض

پیـٌْادی (واًال ّای صیشصهیٌی اًتمال تشق ) رْت اًتمال ًیشٍی

هاًـ ایزاد گلثَلْای ػفیذ خَى ؿذُ دس ًتیزِ تذى دس هماتلِ تا

تشق پشداختِ اػت.

 ...هی ؿَد  .ػاصهاى تْذاؿت

جدول  -1مقایسه کمی و کیفی روش های انتقال خطوط بزق ()13
روش

شاخص
خغَط َّایی

واًال صیش صهیٌی

ػاصگاسی تا هحیظ

ًذاسد

داسد

آػایؾ ٍایوٌی ؿْشًٍذاى

دسكذ پاییي

دسكذ تاال

احش خغَط اًتمال تشق تش هحیظ صیؼت....
7

واسایی

ًاواسآهذ

واسآهذ

تاحیش تش هحالت

تافج رذایی هحالت هی ؿَد

یىپاسچگی حفؼ هی ؿَد

حشین ػغحی

الصم داسد

الصم ًذاسد

ّضیٌِ ارشا

ًؼثت تِ سٍؽ صیش صهیٌی پاییي

ّضیٌِ تاالیی داسد

ًَؿ تاحیش تش ػیوای ؿْش

تذ

خَب

اٍلَیت ارشا

تا تَرِ تِ ًیاص وـَس تِ صیش ػاخت ّا
دس كَست ﻏیش فنلی تَدى سٍؽ
تایذ دس اٍلَیت لشاس گیشد
صیش صهیٌی دس اٍلَیت لشاس هی گیشد
تاتَرِ تِ ایزاد هحذٍدیت ّا داسای تافج حفؼ ٍحتی گؼتشؽ تقاهالت
هی گشدد
تاحیش هٌفی

ًَؿ تا حیش تش تقاهالت ارتوافی

چٌذ هَسد اص ووثَدّا ٍ ضقف ّایی وِ هٌزش تِ تشٍص هـىالتی

اًتمال ًیشٍ اص هٌاعك هؼىًَی ٍاهَصؿی  ،تقویش ٍ تاصػاصی

ى  ،هَاسد صیش
دس صهیٌِ تَػقِ خغَط اًتمال ًیشٍی تشق هی گشد د

خغَط تشق لذیوی ٍ فشػَدُ ٍ اختلاف ّضیٌِ هَسد ًیاص آى،

ّؼتٌذۺ ًمق دس لَاًیي ٍ همشاست فٌی هَرَد دس استثاط تا

تشگزاسی رلؼات تیي ػاصهاى

ؿْشػاصی ٍ اًتمال تشق  ،هَرَد ًثَدى صیش ػاخت هٌاػة تشای

هؼﺌَل تِ هٌؾَس ّن اًذیـی ٍ تثادل اعالفات هفیذ ٍ ساّثشدی

اًتمال خغَط ،دس ًؾش ًگشفتي اػتاًذاسدّا ٍ هقیاس ّای الصم تشای

ٍ حفؼ ػیوای ؿْشی تا احذاث خغَط صیشصهیٌی (.)17 ٍ 16

اًتمال تش ق ،دسًؾش ًگشفتي واهل

ایوٌی ،آػایؾ ٍ ػالهت

ّاٍ ،صاستخاًِ ّا ٍ ًْاد ّای

بحث و نتیجه گیزی

ؿْشًٍذاىً ،ثَد اعالؿ سػاًی خَب ٍ تخللی ،تَرِ ًىشدى تِ

دس فلش حاضش تا تَرِ تِ

هٌؾشُ ٍ ػیوای ؿْشی ٍ ّوچٌیي ًثَد ّواٌّگی ٍ هـاسوت ٍ

ؿْشًـیي ًیاص تِ ؿثىِ ّای اًتمال تشق سٍص تِ سٍص تیـتش ؿذُ ٍ

تقاهل تیي ػاصهاى ٍ ٍصاستخاًِ ّا ٍ ًْادّای هؼﺌَل (.)15 ٍ 14

ًیاصهٌذ عشاحی هٌاػة ٍ تْیٌِ تشای اًتلال تشق هی تاؿین  .دس

دس ّویي ساػتا تِ فٌَاى ساّىاس ّای پیـٌْادی تشای رلَگیشی

حال حاضش احذاث خغَط اًتمال تشق دس وـَس هغایش تا لَاًیي ٍ

اص ایي ضقف ّا هَاسد صیش لاتل اًزام هی تاؿٌذ ۺ ارشای لَاًیي ٍ

همشسات هشتَط تِ عشاحی خغَط اًتمال ٍ

ّوچٌیي هتضاد تا

همشاست هٌاػة ؿْشػاصی ٍ اًتمال تشق تا تَرِ تِ صهاى ٍ هیضاى

سفایت هؼائل هحیظ صیؼتی هی تاؿذ  .تشای رلَگیشی اص خغشات

تَػقِ كٌقتی ،دس كَست اهىاى دس هٌاعك ؿْشی ٍ كٌقتی ٍ

ٍ هـىالت خغَط اًتمال تشق یىی اص ساُ حل ّای پیـٌْادی

هٌاعك پش روقیت ٍ تضسي تِ رای خغَط َّا یی اص خغَط صیش

اػتفادُ اص خغَط اًتك ال تشق صیشصهیٌی تِ رای خغَط اًتمال

صهیٌی اػتفادُ ؿَد  ،هـاسوت دادى هشدم ٍ ػشهایِ ّای دس

تشق َّا یی هی تاؿذ  .اًتمال تشق تِ سٍؽ صیشصهیٌی تْتشیي ساُ

دػت آًْا ٍ اػتفادُ اص تَاًوٌذی ّای تخؾ خلَكی دس تَػقِ

حل تِ هٌؾَس تشعشف وشدى هـىالت هَرَد دس خغَط اًتمال

تَاى احذاث خغَط اًتمال تشق صیشصهیٌی،

تْیِ تشًاهِ ّای

تَػقِ ؿْشی ٍ افضایؾ روقیت

تشق َّایی اػت وِ الثتِ دس وٌاس هضایا ،هقایثی ًیض هوىي اػت

فشٌّگی هٌاػة ٍ پخؾ سػاًِ ای اعالفات ضشٍسی دس هَسد

داؿتِ تاؿذ تشای ًوًَِ ّضیٌِ ارشای آى ًؼثت تِ سٍؽ َّایی

خغَط اًتمال ًیشٍ خلَكا د س هَسد دٍس ؿذى اص خغَط اًتمال

تیـتش خَاّذ تَد اها یىی اص صیشػاخت ّای هٌاػة وـَس اػت

تِ ٌّگام ٍلَؿ سفذ ٍ

تشقٍ ،ضـ لَاًیي ػختگیشاًِ ٍ

رشائن

ػٌگیي تشای هتخلفیي  ،سفایت فاكلِ هٌاػة هؼیش خغَط

وِ دس كَست احذاث ٍ تْشُ تشداسی عی ػالیاى هتوادی وـَس ٍ
ؿْشًٍذاى اص هضایای آى تْشُ هی تشًذ.
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