
 ای هسته شکافتارزیابی تولید برق به روش 

 2؛ علی متألّهی اردکانی1رضا محیط اردکانی

 ٔیبذ ،اػتؼذاد ٞای دسخـاٖ ؿٟیذ یحیی رٚاِفماسی ٝ ٞـتٓ، ٔذسػ ٝدا٘ؾ آٔٛص پای(1

 ٔیبذ، ٞای دسخـاٖ ؿٟیذ یحیی رٚاِفماسی اػتؼذاد ٝ ٞـتٓ، ٔذسػ ٝ دا٘ؾ آٔٛص پای(2

 شٚصآبادی: حبیب ػماچی فیسإٞٙا دبیش

 سوال اصلی تحقیق

 ؟اػت یواسآٔذٔٙاػب ٚ  ای، سٚؽ تِٛیذ بشق بٝ سٚؽ ؿىافت ٞؼتٝآیا أشٚصٜ 

 روش انجام تحقیق

اص ٔٙنابغ ٔىتنٛ    ای دس دػتٛس واس لشاس ٌشفتٝ اػت؛ بٝ اینٗ ونٛسک ونٝ     سٚؽ وتابخا٘ٝ ،ٝماٍِ٘اسؽ ایٗ ٔٚ  ا٘جاْ تحمیكبشای 

 اػتفادٜ ؿذٜ اػت. ٔماالک ٚ ػایت ٞای ٔؼتبش ،وتابخا٘ٝ ٞا

 بحث

لابنُ   ؾی، افنضا یىن یاِىتش یدس جٟاٖ بٝ خصٛف ا٘نشط  یٔصشف ا٘شط یٝ ؿذٖ جٛأغ، ػشا٘ یٙیٚ ٔاؿ تیجٕؼ ؾیأشٚصٜ با افضا

  .ؿذٜ اػت ُیتبذ یاتیأش ح هیٚ اسصاٖ بٝ  ذاسیبشق پا ذیتِٛ ُ،یدِ ٗیداؿتٝ ٚ بٝ ٕٞ یتٛجٟ

با تٛجٝ بنٝ ٔحنذٚد بنٛدٖ ٔٙنابغ      ٔا،ا( 1) ؿٛد. یؿذٜ ٚ ٔ ٗیتأٔ یّی، اص ٔٛاد فؼتا بٝ أشٚص اصیٔٛسد ٘ اِىتشیىی یا٘شط یٜ ػٕذ

٘یشٌٚاٜ ٞنای بنشق    ٔا٘ٙذان تِٛیذ بشق اص طشیك ا٘شطی ٞای پ٘یشٌٚاٜ ٞای  یٝ ضشٚسک تٛجٝ بٝ بحج تٛػؼ صٔیٗ، یٜ وش فؼیّی

ٝ  دس احش ا٘تـاس ٌاصٞنای  ٔیٗص یٜ افضایؾ دٔای وش با، ٖ افضایؾ ٔی یابذ. ؿایاٖ روش اػتدس جٟاای،  ٞؼتٝ ای ٚ آِنٛدٌی   ٌّخا٘ن

 (2) ؿٛد. یٔ چٙذاٖ دٚ ،ٞای صیؼت ٔحیطی ٘اؿی اص ٔصشف ػٛخت ٞای فؼیّی، إٞیت تِٛیذ بشق اص طشیك ا٘شطی ٞای پان

بٝ ػٙٛاٖ ، ت ٚ ٕٞچٙیٗ آِٛدٌی ایجاد ٕ٘ی وٙذ٘ظشاٖ اص ا٘شطی خٛسؿیذی بٝ ایٗ دِیُ وٝ اص ٔٙابغ ٚػیؼی بشخٛسداس اػ واحب

ٔٛسد ٘یاص بـش ٞٙٛص دس ػطح  اِىتشیىیأا فشایٙذ دػتشػی بٝ ایٗ ػٛخت بشای تأٔیٗ ا٘شطی  وٙٙذ؛ یه ػٛخت ٔطّٛ  یاد ٔی

ٔتضاد سٚبٝ سٚ ٞؼتیٓ. ٌشٚٞی با پیأذٞای صیا٘بناس   یٝ ای با دٚ ٘ظشی س ٔٛسد ػٛخت ٞؼتٝد فؼُ دس٘یأذٜ اػت.ٚػیغ اص لٜٛ بٝ 

أا ٌشٚٞنی   ؛ای سا بشای جٟاٖ ٔٙاػب ٕ٘ی دا٘ٙذ ، ٌؼتشؽ تِٛیذ ػٛخت ٞؼتٝای چش٘ٛبیُ ٘یشٌٚاٜ ٞؼتٝ٘ظیش  حٛادحی٘اؿی اص 



٘یاص جٟاٖ باؿذ ٚ ٕٞچٙیٗ دیٍش ػٛخت ٞنای پنان ونٝ     یٜ خٛسؿیذی دس آٖ ػطح وٝ تأٔیٗ وٙٙذدػتیابی بٝ ا٘شطی  دیٍش تا

ینه ا٘تخنا  بشتنش     ،ٔحنی  صیؼنت   ٞنای ای سا بنشای وناٞؾ آِنٛدٌی     یـٍاٞی سا ٔی ٌزسا٘ٙذ، ػٛخت ٞؼتٝفؼال ٔشاحُ آصٔا

 (3) دا٘ٙذ. ٔی

ٚ خطنشاک آٖ   بین ٚ دس ادأٝ ٔؼا ،پشداختٝ یا بشق بٝ سٚؽ ؿىافت ٞؼتٝ ذیتِٛ یٞا یٚ بشتش ایٔضا یابتذا بٝ بشسػ ،ٔماِٝ ٗیدس ا

 ا٘جاْ ؿذٜ اػت.سٚؽ  ٗیاص ا یٔؼمِٛ یابیاسص ب،یٚ ٔؼا ایبا تٛجٝ بٝ ٔضا اٖیٚ دس پا ،وشدٜ یسا بشسػ

 گرید یبرق به روش ها دینسبت به تول یا برق هسته دیتول یایمسا

 ؼتیص  یٚ آِٛدٜ ٘ىشدٖ ٔح یا ٌّخا٘ٝ یٞاػذْ ا٘تـاس ٌاص(1

ٝ یٚ دس ٘ت یا ٌّخا٘ٝ یٞا ا٘تـاس ٌاص ،یّیفؼ یػٛخت ٞا بٝ ٚػیّٝبشق  ذیتِٛ یاص ٔـىالک اػاػ یىی  یٜ ونش  یدٔنا  ؾیافنضا  جن

ٝ سٚؽ بنشق بن   ذیأا با تِٛ ؛اػت یّیفؼ یاػتفادٜ اص ػٛخت ٞا یٝ جیٞٓ ٘ت یذیاػ یباسؽ باساٖ ٞا ٗیٕٞچٙ. باؿذ یٔ ٗیصٔ

 ذین اص تِٛ ی٘اؿن  یطن یٔح ؼنت یوذاْ اص ٔـىالک ص چیؿٛ٘ذ ٚ ٞ یٔٙتـش ٕ٘ یا ٌّخا٘ٝ یٞاػٙٛاٖ ٌاص چیبٝ ٞ ،یا ٞؼتٝ ؿىافت

 .ذیآ یٕ٘ ؾیپ یّیفؼ یبشق با اػتفادٜ اص ػٛخت ٞا

 ای ٌٚاٜ ٞای ٞؼتٝدس ٘یشا٘شطی تِٛیذ ؿذٜ  چٍاِی باالتش(2

بنٝ  ا٘شطی ٞنای دیٍنش اػنت.     تِٛیذ ؿذٜ اصا٘شطی اِىتشیىی ص ٔیضاٖ بؼیاس بیـتش ا ،اٚسا٘یْٛ تِٛیذ ؿذٜ اص ا٘شطی اِىتشیىی ٔیضاٖ

دس حاِی ونٝ، ا٘نشطی حاونُ     ؛ػاػت اػتٚاک ویّٛ 50.000 ،اص ٞش ویٌّٛشْ اٚسا٘یْٛ ؿذٜ حاوُ اِىتشیىیا٘شطی ػٙٛاٖ ٔخاَ، 

اینٗ   (4) .اػتتٛجٟی وٝ تفاٚک لابُ  ٚاک ػاػت اػتویّٛ 1ٚ  3،  4شْ ٘فت، رغاَ ػًٙ ٚ ٞیضْ بٝ تشتیب، ویٌّٛاص ٞش ؿذٜ 

 .  ٚ خٛسؿیذی ٘یض وذق ٔی وٙذ بادٞای ٔطّب دس ٔٛسد ا٘شطی 

 ٔصشف ٘ىشدٖ اوؼیظٖ ٞٛا(3

 ٛا ٔصشف ٕ٘ی ؿٛد.یظٖ ٞی ٌیشد، اوؼای ٞیچ ٌٛ٘ٝ ٚاوٙؾ ػٛختٙی ا٘جاْ ٕ٘ دِیُ ایٙىٝ دس ٘یشٌٚاٜ ٞای ٞؼتٝ بٝ 

 ای ٘یشٌٚاٜ ٞؼتٝوٕتش  یاؿغاَ وشدٖ فضا(4

ی ٔؼناحت   ( 5ٚ) ؛ٍٔاٚاک اػنت  8000باؿذ،  ای جٟاٖ ٔی ای واؿیٛاصاوی وٝ بضسٌتشیٗ ٘یشٌٚاٜ ٞؼتٝ ِٛیذ ٘یشٌٚاٜ ٞؼتٝتٛاٖ ت

ٕٞیٗ ٔینضاٖ   الصْ اػت تا تٛسبیٗ بادی بضسي 16000 ،واسؿٙاػاٖ یٝ بٝ ٌفت (6) اؿغاَ وشدٜ اػت. ،ویّٛٔتش ٔشبغ 2/4 باِغ بش

 ٔؼائُاص چشا وٝ ویّٛٔتش ٔشبغ ٔی ؿٛد؛  2/4ـتش اص یب خیّی، ٔؼاحت اؿغاَ ؿذٜ تٛػ  آٖ ٞا وٝ( 7) اِىتشیؼیتٝ تِٛیذ ؿٛد.



حذاوخش اػتفادٜ  ٔٙطمٝ ٚ باد ٔٛجٛد ٗیتا اص صٔ باؿذی ٘صب ؿذٜ ٔ یٞا ٗیتٛسب ٗیب ٙٝیبٟ یٝ فاوّ ،ٟٔٓ دس ٘یشٌٚاٜ ٞای بادی

  (8) ٘ـٛد. جادیا یوٛت یآِٛدٌ ،شٌٚاٜی٘ یدس حٛاِؿذٜ ٚ 

دس  ٚی صٔیٗ یا ػمف ٔؼطح با اػنتشاوچش وفحاک خٛسؿیذی ٘صب ؿذٜ س یٝ بٝ ٚػیّبشق ٍٔاٚاک  8000 ذیتِٛ یبشا ٗیٕٞچٙ

ٝ یٔشبغ، لابُ ٔما ّٛٔتشیو 2/4با وٝ ( 9؛ )ویّٛٔتش ٔشبغ، فضا ٘یاص اػت 120تا  96بیٗ  ،دسجٝ 30صاٚیٝ  ٗ  .ؼنت ی٘ ؼن ٔطّنب   این

 حتی دس ٔٛسد ٘یشٌٚاٜ ٞای ػٛخت فؼیّی ٘یض وذق ٔی وٙذ.

 ای تٝا٘شطی ٞؼ بٛدٖ ذاسیپا(5

ٔجنذد   ٗیٔأتن  یٜ دٚس ٙىنٝ، یاَٚ ا ُ؛ین ؿنٛد. بنٝ دٚ دِ   ذین تٛا٘ذ تِٛ یػاػت ؿبا٘ٝ سٚص ٔ 24سٚص ػاَ ٚ  365دس  یا  بشق ٞؼتٝ

ػنٛخت   یدائٕن  ٗیٔأبنٝ تن   یّیفؼ یٞا شٌٚاٜیؿذ. أا ٘با یٔ ىباسػاَ ی ؿؾ ٔاٜ تا یه ٞش شٌٚاٜ،یبؼتٝ بٝ ٘ ،یا ػٛخت ٞؼتٝ

 شٌٚاٜیوٝ ٘ ی. دس حاِؼتی٘ ییآ  ٚ ٞٛا  یٚابؼتٝ بٝ بٝ ؿشا یّیخ ،یا ؿىافت ٞؼتٝ ؽبشق بٝ سٚ ذیتِٛ ٙىٝ،یداس٘ذ ٚ دْٚ ا اصی٘

 (10ؿٛ٘ذ. ) یبٝ طٛس ٔتٙاٚ  تٛػ  آ  ٚ ٞٛا ٔحذٚد ٔ ،یذیٚ خٛسؿ یباد ،یآب یٞا

 دس صٔاٖ ٞای ٔٛسد ٘یاصای  تٛػ  ٘یشٌٚاٜ ٞؼتٝبشق تِٛیذ ؿذٜ ٖ ٔیضاٖ أىاٖ وٓ ٚ صیاد وشد(6

ٔ  ،ونٛسک  ٗین ا دس. وٙٙذ یٔ ذیتِٛ یا٘شط یٔمذاس لابُ تٛجٟ، ٍٞٙاْ ٚصؽ باد یباد یٞا  ٗیتٛسب ،بٝ ػٙٛاٖ ٔخاَ ونٝ بناد    یٍٞٙنا

ٔ  ،ٙذ. بشػىغوٙ ٓیتٙظ یوٕتش ضاٖیسا بٝ ٔ بشق تِٛیذ ؿذٜ ٙذتٛا٘ یٔ یا ٞؼتٝ یٞا  شٌٚاٜی٘ ٚصد، یٔ ٚ  ٚصد یونٝ بناد ٕ٘ن    یٍٞٙنا

ٖ  بناد  ؿنذٜ تٛػن    ذین تِٛ یوشد تا وٕبٛد ا٘نشط  ٓیتٙظ یا سا بٝ ٌٛ٘ٝ یا ٞؼتٝ ٘یشٌٚاٜ تٛاٖ یٔ ،الصْ اػت یـتشیب یا٘شط  جبنشا

 ٕٞچیٗ ٘یشٌٚاٜ ٞای آبی ٚ خٛسؿیذی ٘یض، بٝ دِیُ ؿشای  آ  ٚ ٞٛایی، ٘ٛػا٘اتی دس ٔیضاٖ بشق تِٛینذ ؿنذٜ داس٘نذ    (11) ؿٛد.

 ای جبشاٖ وشد. وٝ ٔی تٛاٖ آٖ سا با ٘یشٌٚاٜ ٞؼتٝ

 یا بشق ٞؼتٝ ذیتِٛ ٗییپا یٝ ٙیٞض(7

ٔٛجنٛد   یٞنا  ی ا٘نشط  ٗیتنش  اص ٔمشٖٚ بٝ وشفٝ یىیسا داسد وٝ  تیٔض ٗیا یا ٞؼتٝ ی، ا٘شط٘یشٌٚاٜ ػاخت یٝ یاِٚ یٝ ٙیاص ٞض بؼذ

 ٗین ا ٙىٝیٍٔش ا .٘فت اػت ایاص ٌاص، رغاَ ػًٙ  یا٘شط ذیتِٛ یٝ ٙیوٕتش اص ٞض اسیبؼ یا ٞؼتٝ یبشق اص ا٘شط ذیتِٛ یٝ ٙیٞض اػت.

ٝ ٞ یا٘نشط  ٍنش ید تین ٔض ٗیٚالغ باؿٙذ. ٕٞچٙ یّیؼبشق با ػٛخت ف ٗیتأٔ شٌٚاٜی٘ یىیدس ٘ضد ٔٙابغ اػنت ونٝ دس    ٗین ا یا ؼنت

ٚ تنٛسْ   ٞنا   تٕن یاػت وٝ با ٘ٛػاٖ ل یّیفؼ یٞات بشخالف ػٛخ ٗیداسد ٚ ا ٕتیل ؾیدس افضا یوٕتش ؼهیس ،ٔٛاجٟٝ با تٛسْ

 (11. )وٙٙذ یٔ ذایپ ٕتیل شییتغ

 



 گرید یبرق به روش ها دینسبت به تول یا برق هسته دیتولمعایب 

ٞنایی ٚجنٛد   ساٞىاس، ٞشچمذس ٞٓ خٛ  باؿذ، خاِی اص ػیب ٘یؼت ٚ ٔؼایبی ٘یض داسد؛ أا بشای اوخش ایٗ ٔؼاینب،  ای ٞؼتٝا٘شطی 

 وٝ دس ادأٝ بشسػی خٛاٞذ ؿذ.داسد 

 صا ٚ ػشطاٖ ٔضش ،پشتٛصاٞای  صباِٝتِٛیذ (1

ٚ دس ٞؼنتٙذ  ( پشتنٛصا )سادیٛاوتینٛ   ،اینٗ صباِنٝ ٞنا    ای ٞؼتٙذ. ی ٞؼتٝای بضسٌتشیٗ ٔؼضُ ٘یشٌٚاٜ ٞا ٞؼتٝبی ؿه، صباِٝ ٞای 

 .ایجاد ٔی وٙٙذ ٔٙطمٝ ٔشدْ، ٔـىالک صیادی بشای با آٖ ٞا بشخٛسد ٘ـٛدوٛستی وٝ بٝ دسػتی 

ٝ  ؿٛد؛ ٔی تِٛیذ سادیٛاوتیٛ یٝ صباِ ٌشْ 30 ،ای ٞؼتٝ ٘یشٌٚاٜ دس ذٜؿ تِٛیذ بشق ٍٔاٚاک ٞـت ٞش دس ٗ  تِٛینذ  بنشای  اِبتن  ٕٞنی

ٓ  بٙابشایٗ. ؿٛد ٔی تِٛیذ وشبٗ اوؼیذ دی ویٌّٛشْ ٞضاس ٞـت ویفیت، با ػًٙ صغاَ اص اػتفادٜ با بشق ٔمذاس ٝ  حجن  ٞنای   صباِن

  .اػت دؿٛاستش ٚ تش یضشٚس ٞا آٖ اص ٔشالبت ٚ ٞؼتٙذ تش  خطش٘ان ٔشاتب بٝ أا ؛اػت تش وٓ بؼیاس سادیٛاوتیٛ

 تمؼیٓ وشد: دػتٝ 3تٛاٖ بٝ  سادیٛاوتیٛ ٔی یٜ وتیٛ سا بش اػاع ٔمذاس ٚ ٘ٛع ٔادٞای سادیٛا  صباِٝ

ایٗ ٔٛاسد ٘یناصی  . ٞؼتٙذ وٛتاٜ ػٕش با سادیٛاوتیٛ ٔٛاد حاٚی وٝ فیّتشٞایی ٚ تجٟیضاک ِٛاصْ، حفاظتی، ِباع: پاییٗ ػطح (اِف

 .ؿٛ٘ذ ٔی صدٜ آتؾ یا ٚٞای وٓ ػٕك دفٗ ؿذٜ   ؾ ٔحافظتی ٘ذاس٘ذ ٚ ٔؼٕٛال فـشدٜ ؿذٜ ٚ ػپغ دس چاِٝبٝ پٛؿ

ٝ ، ای ق ٞؼتٝٞای بش  ػٛخت ٚ ٔٛاد ٘یشٌٚاٜٞای ٞای ؿیٕیایی، پٛؿؾ ٔیّٝ  : پؼٕا٘ذػطح ٔتٛػ  (  ٞنای ػنطح     جضٚ صباِن

 تٛاٖ ٞا سا ٔی  ایٗ صباِٝ. ِٚی ٘یاص بٝ پٛؿؾ ٔحافظ داس٘ذ ؛ٝدػتٝ ٘یض ػٕٛٔا ػٕش وٛتاٞی داؿتؿٛ٘ذ. ایٗ  بٙذی ٔی طبمٝ ٔتٛػ 

 ٞا ٌزاؿت.  لشاس داد ٚ دس ٔخضٖ صباِٝ دسٖٚ بتٖٛ

 (12) ی ٚ ػشدػاصی داس٘ذ.تٞا اػت ٚ ٘یاص بٝ پٛؿؾ ٔحافظ وتٛسآس یٜ ػطح باال: ٕٞاٖ ػٛخت ٔصشف ؿذ (د

 ٔضش بٛدٖ اػتخشاد اٚسا٘یْٛ(2

 190.000 اص بیؾ اػت الصْ ،اٚسا٘یْٛ ویٌّٛشْ 1 آٚسدٖ دػت بٝ بشایٔضش اػت؛ چشا وٝ  اػتخشاد اٚسا٘یْٛ بشای ٔحی  صیؼت

ٕٞچٙنیٗ   (13) .وٙنذ  ٔنی  ٔصنشف  آ  ِیتنش  160.000 اص بیؾ ٕٞچٙیٗ ایٗ ػُٕ. ؿٛد جابجا خاسد ٚ صٔیٗخان اص  ویٌّٛشْ

چنشا ونٝ   ؛ بٝ ٕٞنشاٜ داسد  ٘یض َ ٞؼتٙذٔـغٛػالٔت واسٌشا٘ی وٝ بٝ اػتخشاد آٖ  بشای خطشاک لابُ تٛجٟی ،اٚسا٘یْٛاػتخشاد 

 (10) .اػت ذٖیوـ ٍاسی٘ؼبت بٝ ػ ٝیابتال بٝ ػشطاٖ س یبشاخطش٘ان تشی ػأُ  ،ْٛیاػتخشاد اٚسا٘دا٘ـٕٙذاٖ ٔؼتمذ٘ذ 

 

 



 ای ٞای ٞؼتٝ أىاٖ ٚلٛع حادحٝ ٞای خطش٘ان دس ٘یشٌٚاٜ(3

ٛع حادحنٝ ٞنای خطش٘ناوی    ػُٟ اٍ٘اسی ؿٛد، أىاٖ ٚلن  بٝ دسػتی وٛسک ٍ٘یشد ٚای اٌش ٘ظاسک  ٕٞٛاسٜ دس ٘یشٌٚاٜ ٞای ٞؼتٝ

تـؼـنؼاتی بنٝ   ػالٜٚ بش ا٘فجاسی ػظنیٓ ٚ ٚحـنتٙان،    ،چش٘ٛبیُ ٚجٛد داسد؛ ٚ دس وٛسک ٚلٛع ایٗ حادحٝ ٞا یٝ ٕٞچٖٛ حادح

ٜ  بشٚص ٔـىُ بشای افشاد  بشػالٜٚ  ایٗ تـؼـؼاک .ذ وٝ بؼیاس خطش٘ان ٞؼتٙذ٘ؿٛ ـش ٔیاطشاف ٔٙت ی ٘ؼنُ  ، بنشا حنٛاِی ٘یشٌٚنا

بشای جٌّٛیشی اص ایٗ اتفالاک، وافیؼت ٘ظاسک ٞا بؼیاس  ٞای بؼذی وٝ دس آٖ ٔٙطمٝ ص٘ذٌی خٛاٞٙذ وشد ٘یض ٔـىُ ػاص اػت.

 دلیك ٚ دسػت باؿذ.

 ای صیاد بمایای ٘یشٌٚاٜ ٞؼتٝ یٌاسذ(ٔا4٘

ٗ ؿشٚع ؿنٛد تنا اطٕیٙناٖ حاونُ     ، الصْ اػت فشایٙذ اص واس ا٘ذاختبٝ واس خٛد پایاٖ ٔی دٞذای  ٞؼتٝ ٘یشٌٚاٜ ٍٙأی وٝ یهٞ

ٚ اص  شایٙنذ تخشینب  وٙنذ. ف یا ٔحی  صیؼت ایجاد ٕ٘ی  افشادخطشاک سادیِٛٛطیىی بشای  ،صٔیٗآٖ ؿٛد وٝ اػتفادٜ ٞای آیٙذٜ اص 

ونٝ اینٗ   ؿنٛد  اص آِنٛدٌی  ػناسی  ػاِٝ الصْ اػت تا صٔیٗ  110تـىیُ ؿذٜ اػت ٚ یه دٚسٜ حذٚد  ٔشحّٝاص ػٝ  واس ا٘ذاختٗ،

 (10) اػت ٚ ٔا٘غ سٚ٘ك آٖ ٔٙطمٝ ٔی ؿٛد. یادٔذک بؼیاس ص

 ای ػاخت ٘یشٌٚاٜ ٞؼتٝ یٝ ال بٛدٖ ٞضیٙ(با5

ای، ٔمشٖٚ بٝ وشفٝ تش اص ػایش سٚؽ ٞا اػت؛ أا باینذ دس ٘ظنش داؿنت ونٝ      ٝ تِٛیذ بشق دس ٘یشٌٚاٜ ٞای ٞؼتٝو پیـتش روش ؿذ

بنا تٛجنٝ بنٝ     یشٌٚاٜ ٞنای ػنٛخت فؼنیّی اػنت؛ ِٚنی     ٘ػاخت  یٝ ٞضیٙش اص بٝ ٔشاتب بیـت ،ای ػاخت ٘یشٌٚاٜ ٞؼتٝ یٝ ٞضیٙ

 ٞا ایٗ ٞضیٙٝ سا ٔی پشداص٘ذ.وـٛسای،  ٘یشٌٚاٜ ٞای ٞؼتٝ بیـتش ٖ تِٛیذٚ ٕٞچٙیٗ تٛاخت تٟٙا یه باس ایٗ ٞضیٙٝ اپشد

 نتیجه گیری

 ٔیٗتنأ  ٔٙنابغ  ایٗ اص اػتفادٜ با ٚ فؼیّی ػٛخت ٞای ٘یشٌٚاٜ دس جٟاٖ دس ٘یاص ٔٛسد اِىتشیىی ا٘شطی یٜ ػٕذ ٞٓ ٞٙٛص ایٙىٝ با

 اػت، ٚاضح ٍٕٞاٖ بش وٝ آٖ اص ٘اؿی ٔحیطی صیؼت ٞای آِٛدٌی جّٕٝ اص سٚؽ ایٗ بٝ بشق تِٛیذ ٔؼایب دِیُ بٝ أا ؛ؿٛد ٔی

 بنشق  ٞنای  ٘یشٌٚاٜ ،دس ایٗ ٔیاٖ. ؿٛد تٛجٝ ٞا آٖ بٝ بیـتش ٚ یابذ تٛػؼٝ بایذ پان ٞای ا٘شطی طشیك اص بشق تِٛیذ ٞای ٘یشٌٚاٜ

ٖ  آٖ تنا . ٞؼتٙذ جٟاٖ دس بشق تِٛیذ بشایٞا  سٚؽ یىی اص بٟتشیٗ فؼال ؿذ، ٌفتٝ ٔماِٝ ایٗ دس وٝ دالیّی بٝ ای ٞؼتٝ ٝ  صٔنا  ون

ٝ . باؿذ پزیش أىاٖ ٚػیغ ػطح دس دیٍش، پان ٞای ا٘شطی طشیك اص بشق تِٛیذ ٖ  سٚص ٌؼنتشؽ  أینذ  بن ٜ  افنضٚ  بنشق  ٞنای  ٘یشٌٚنا

 .ایشاٖ وـٛسٔاٖ دس ای ٞؼتٝ
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