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ًمف تىٌَلَغی زض ثْطُ ٍضی اًطغی زض ٍؾبیٍ ًملیِ ضیلی  
   گطٍُ هٌْسؾی ٍ َطاحی هطوع تحمیمبت ضاُ آّي–ظّطُ الضیدبًی - 1: تْیِ وٌٌس گبى
 زثیط وویتِ ثْطُ ٍضی هطوع تحمیمبت –وبْن فطٍظًسُ - 2

 

: چىیسُ

ضاًسهبى اًطغی ثطای ضاُ آّي ثِ هٌٗبی وبّف ههطف اًطغی ٍ زض ًتیدِ وبّف ّعیٌِ ّبی هطتجٍ ثب اًطغی ٍ  

حول ٍ ًمل ضیلی اظ ًٓط ههطف اًطغی اظ ؾبیط قمَق .  هی ثبقسCO2اًتكبض گبظّبی ؾوی ٍ آالیٌسُ اظ خولِ گبظ 

حول ٍ ًملی ثب نطفِ تط هی ثبقس ٍ افعایف ضاًسهبى ثطای ضاُ آّي ّب یه هَئَ هْن  ثِ هٌَٓض وبّف ؾْن 

ٍ ّوچٌیي نطفِ خَیی وطزى زض ایي  (گطم قسى وطُ ظهیي ٍ اثط  گلربًِ ای  )آى زض تغییطات آة ٍ َّائئ آیٌسُ 

.  ضلبثت ثعضي هی ثبقس

اهطٍظُ ثحث ثبظزُ اًطغی اظ هْوتطیي َٖاهل ضلبثتی ثیي قطوت ّبی ؾبظًسُ ٍؾبیل ًملیِ ضیلی ثِ قوبض ضفتِ ٍ اظ  

هٗیبضّبی هْن ؾٌدف ٍ همبیؿِ هحهَالت ضیلی هی ثبقس، ثٗالٍُ ضًٍس ذهَنی ؾبظی زض وكَضّبی اضٍپبیی ًیع 

ُ ثطزاض ثطای نطفِ التهبزی ٍ ثطتطی ًؿجت ثِ ضلجبیكبى قسُ اؾت . ثبٖث افعایف فكبض ثطضٍی قطوت ّبی ثْط

ُ آّي اخوبٔ وبهل  ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ثیي هترههبى زض هَضز پتبًؿیل ثبالی وبّف ههطف اًطغی زض ضا

ُ اًس  0ٍخَز زاضز اپطاتَض ّبی ضیلی ًیع فطنت ضا اظزؾت ًسازُ ٍ قطٍٔ ثِ اؾتفبزُ اظ ایي پتبًؿیل ّب ًوَز

  :همسهِ -1

یىی اظ اثعاضّبی ولیسی ثطای ثْجَز ٍ انالح ضاًسهبى اًطغی افعایف تىٌَلَغیْبی پیكطفتِ هی ثبقس  ثٌبثطایي اًدوي 

 پطٍغُ ای ضا وِ زض آى ّوِ تىٌَلَغیْبی هطتجٍ ثب وبّف ههطف اًطغی 2006زض ؾبل  (UIC)ثیي الوللی ضاُ آٌّْب 

.  زازتدعیِ ٍ تحلیل، َجمِ ثٌسی ٍ اضظیبثی قسُ اًس ضا اظ ًٓط هبلی هَضز حوبیت لطاض 

اًطغی هَضز : ثِ ََض ولی اًطغی ههطف قسُ زض یه لُبض ضا هی تَاى ثِ چْبض ثرف ٖوسُ تمؿین ًوَز وِ ٖجبضتٌس اظ

ًیبظ ثطای قتبة گیطی ٍ ثبالثطزى لُبض اظ فطاظ، اًطغی هَضز ًیبظ ثطای غلجِ ثط ًیطٍّبی همبٍم ًٓیط ًیطٍی انُىبن ٍ 

ًیطٍی همبٍهت َّا، اًطغی هَضز ًیبظ ثطای ههبضف زاذلی ٍاگي ّب ًٓیط تَْیِ ٍ ضٍقٌبیی ٍ افت اًطغی ثَخَز آهسُ 

. DC) ثِ AC )زض ؾیؿتن هحطوِ ٍ یب افت ّبی ثَخَز آهسُ ثط اثط لعٍم تغییط زض هٌجٕ اًطغی

: تىٌَلَغیْب زض حیُِ افعایف ضاًسهبى اًطغی زض چٌسیي گطٍُ هرتلف َجمِ ثٌسی قسُ اًس وِ ایي َجمبت قبهل

آیطٍزیٌبهیىْب ٍ وبّف انُىبن، اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ تىٌَلَغیْبی خسیس زض ثرف وبّف خطم ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی، 

فًب، وبّف تلفبت اًطغی زض ٍؾبئٍ ًملیِ ضیلی، تطهعگیطی ثب اؾتفبزُ اظ اًطغی ثبظیبفتی ٍ شذیطُ اًطغی، هٌبثٕ خسیس 

، اًطغی Maglev ٍ Swissmetroٍ خبیگعیي اًطغی فؿیلی خْت اؾتفبزُ زض لىَهَتیَ، لُبضّبی غیط هطؾَم هثل 
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ههطفی خْت تؿْیالت هؿبفطیي، ضاًسهبى اًطغی زض هؿیط حطوت هثل خسٍل ظهبًی حطوت لُبضّب، لُبضّبی 

هٌُٗف ٍ ثبض هحَضی، اًساظُ گیطی ٍ ثجت هیعاى ههطف اًطغی زض ٍؾبئٍ ًملیِ ضیلی، هسیطیت ٍ ؾبظهبًسّی 

تىٌَلَغی ّبی هٗطفی . ایي َجك ثٌسی ّب هوىي اؾت زض ثطذی اظ هَاضز زاضای ظیط قبذِ ًیع ثبقٌس. ههطف اًطغی

.  قسُ ثب تَخِ ثِ ذهَنیبتكبى زض یىی اظ َجمبت ٌَٖاى قسُ زض ثبال لطاض هی گیطًس

:  تىٌَلَغیْبی خسیس زض ثرف وبّف خطم ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی- 2  

 ویلَگطم ثِ اظای ّط نٌسلی هی 800 تب 400ثِ ََض ولی لُبضّبی هؿبفطی هٗوَلی زاضای ٍظًی ثیي 

 ویلَگطم 1100 آلوبى زاضای ٍظًی ثیكتط حسٍز ICE2ثبقٌس زض همبثل ثطذی اظ لُبضّبی ؾطیٕ الؿیط هثل 

 ویلَ گطم ثِ اظای ّط نٌسلی ٍ 537ثِ اظای ّط نٌسلی ٍ لُبض ؾطیٕ الؿیط قیٌىبًؿي غاپي زاضای ٍظى 

 . ویلَ گطم ثِ اظای ّط نٌسلی ّؿتٌس360لُبضّبی ثطٍى قْطی زاًوبضن زاضای ٍظى 

قیَُ اٍل َطاحیْبی هطثٌَ ثِ ؾجه ؾبظی اخعاء : وال وبّف ٍظى لُبض ثِ زٍ قیَُ اهىبى پصیط هی ثبقس

وِ ثط ضٍی تدْیعات لُبض ثسٍى ّیچگًَِ تغییطی زض پیىطثٌسی انلی لُبض هتوطوع قسُ اؾت ٍ قیَُ زٍم 

. َطاحیْبی هطثٌَ ثِ ؾجه ؾبظی ؾیؿتن ثطای ثْیٌِ ؾبظی ٍظى ول ؾیؿتن هی ثبقس

زض ثرف اٍل ؾجه ؾبظی، اؾتفبزُ اظ هَاز خسیس یب تدْیعات وكف خسیس ٍ اثتىبضی ثطای وبّف خطم 

:  پیكٌْبز هی گطزز وِ زض ایٌدب ثِ آًْب اقبضُ هی گطزز

 زض ؾبلْبی اذیط ٍؾبیٍ ًملیِ ثب ثسًِ آلَهیٌیَهی خبیگعیي ؾبذتبضّبی :ٍؾبیٍ ًملیِ ضیلی ثب ثسًِ آلَهیٌیَهی -

فَالزی قسُ اؾت ٍ اوٌَى ایي ؾبذتبضّبی آلَهیٌیَهی هی تَاًس ثِ ٌَٖاى اؾتبًساضز زض ٍؾبیٍ ًملیِ 

.  ضیلی خسیس ثطای ذٌَُ  ًبحیِ ای ٍ ؾطیٕ الؿیط اؾتفبزُ گطزز

 پیكطفتْبی آتی زض ظهیٌِ ثسًِ ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی زض  : اؾتفبزُ اظ پلیوطّبی تمَیت قسُ ثب الیبف وطثي -

آًْب هَاز وبهپَظیتی ّؿتٌس وِ . خْت اؾتفبزُ اظ وبهپَظیتْبی تمَیت قسُ ثب الیبف وطثٌی ذَاّس ثَز

فیجطّب زض یه فبظ هبتطیؿی پیَؾتِ تَظیٕ قسُ ٍ زض آیٌسُ ثِ ٍاؾُِ هعایبی هطثٌَ ثِ هكرهِ ّبی 

زضهَضز ٍؾبیٍ . فٌی آًْب ٍ ٍظى ووكبى ثِ ََض ٍؾیٗی زض ضاُ آٌّْب هَضز اؾتفبزُ لطاض ذَاٌّس گطفت

ًملیِ زض حبل ؾطٍیؽ ایي اثعاضّبی وبّف خطم ثیكتط زض ثركْبی زاذلی لُبض هثل نٌسلی ّب ٍ زیگط 

.  ثركْبی زاذلی ؾبلٌْبی هؿبفطی اؾتفبزُ هی قًَس

ؾبذتبضّبی ؾبًسٍیچی،  ؾبذتبضّبیی اظ هَاز وبهپَظیتی  ثب ٍظى ون هی : اؾتفبزُ اظ ؾبذتبضّبی ؾبًسٍیچی -

ؾبذتبضّبی ؾبًسٍیچی زض .  ّؿتٌسثبقٌس وِ زاضای همبٍهت ٍ زٍام ثبال ٍ هكرهِ ّبی زیٌبهیىی ذَثی

گبّى  آٖالئوى وِ خْتثطای يطثِ گیطّب،   )حبل حبيط زض نٌٗت ضیلی ثِ ٌَٖاى هَاز خصة وٌٌسُ اًطغی 
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ٍ ثِ ٌَٖاى پبًلْبیی ثطای خسا ؾبظی وف اظ  ( ٍ وبثیي ضاًٌسُقَز  ًهت هیضیل یت ضیل زض وٌبض اظ ٍيٕ

. اؾتفبزُ هی قًَس...  ٍ ICE2000ٍاگي ّب زض 

ثرف زٍم ؾجه ؾبظی هطثٌَ ثِ وبّف ٍظى ثَغیْب هی ثبقس وِ ثیف اظ یه ؾَم ٍظى لُبض ضا تكىیل 

زض ایي ثرف چٌسیي ضاّىبض اثتىبضی ٍ ؾٌتی ٍخَز زاضز وِ اخطاء آًْب هٗوَال هؿتلعم تغییطات . هی زٌّس

.  زض ول ؾیؿتن َطاحی لُبض هی ثبقس

زض ٍؾبیٍ ًملیِ ضیلی هطؾَم ّط ٍاگي هدعاء ثط ضٍی زٍ : (ثَغیْبی ًَٔ غاوَة)لُبضّبی هفهل زاض - 

ثَغی هؿتمط قسُ اؾت ٍلی زض لُبضّبی هفهل زاض ثب ثَغیْبی ًَٔ غاوَح، ٍاگٌْبی هتَالی ثِ نَضت 

تطویت یىپبضچِ ثط ضٍی ثَغی هكتطن هؿتمط قسُ اًس وِ ایي تٗساز هحَضّب ثط حؿت ََل لُبض ضا 

. وبّف زازُ ٍ زض ًتیدِ ٍظى ولی ضا ًیع وبّف هی زّس

ضاُ وبض زیگط زض ظهیٌِ ؾجه ؾبظی، خبیگعیٌی ثَغیْبی ته هحَضُ ثب : اؾتفبزُ اظ ثَغی ّبی ته هحَضُ- 

ٍظى ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی هطثٌَ ثِ ثَغی هی 3/1ثب تَخِ ثِ ایٌىِ . ثَغیْبی زٍ هحَضُ هٗوَل هی ثبقس

ثبقس ثٌبثط ایي ثطای ٍؾبیٍ ًملیِ ضیلی هسضى ثطٍى قْطی ٍ هحلی وبضثطز آالت ًبللِ ته هحَضُ فطهبى 

. ( زض ضاُ آّي زاًوبضنSهثل لُبضّبی خسیس )پصیط ثِ نَضت هَفمیت آهیعی هَضز اؾتفبزُ لطاض گطفتِ 

تىٌَلَغیْبی هطتجٍ ثب آیطٍزیٌبهیه ٍ انُىبن  -3

آیطٍزیٌبهیه ثطای ٖولیبت ضاُ آّي ًِ فمٍ ثطای هؿبئل هطثٌَ ثِ وبّف ههطف اًطغی ثلىِ ثطای 

وبّف آلَزگی نَتی ٍ ایوٌی ثْطُ ثطزاضیْب زض ؾطٖتْبی ثبال ٍ ضاحتی هؿبفطیي ثؿیبض هْن ٍ خبلت هی 

 ویلَهتط زض 350ثِ ََض ولی هالحٓبت هطثٌَ ثِ اًطغی زض افعایف ؾطٖت لُبضّبی ؾطیٕ الؿیط تب . ثبقس

 ویلَهتط ثِ 280ؾبٖت زض زِّ ّبی آیٌسُ ًمف ثؿیبض هْوی ضا ثبظی ذَاّس وطز، ثبال ثطزى ؾطٖت اظ 

.  زضنس افعایف هی زّس60 ویلَهتط هیعاى ّعیٌِ ّبی هطثٌَ ثِ اًطغی ضا تب 350

همبٍهت ٍ ًیطٍی وكف َّا وِ تَؾٍ حطوت لُبض تدطثِ هی قَز تَؾٍ زٍ هكرهِ ٌّسؾِ قىل 

ثِ ََض ولی ّوِ ثركْبی ذبضخی لُبض ثِ همبٍهت َّا . ذبضخی لُبض ٍ ظثطی ؾَُح آى تٗییي هی گطزز

ووه هی وٌٌس، ّوچٌیي ََل لُبض ٍ ًَٔ َطاحی لُبض ًیع ثِ ََض لبثل هالحِٓ ای زض هیعاى همبٍهت 

 ٍاگي 14هیعاى وكف آیطٍزیٌبهیىی تَؾٍ لؿوتْبی هرتلف یه لُبض ؾطیٕ الؿیط ثب . َّا ًمف زاضًس

، ٍ زض هطحلِ ثٗسی هطثٌَ ( زضنس5/45)ثسیي تطتیت هی ثبقس وِ ثیكتطیي تبثیط هطثٌَ ثِ ثَغی ٍ چطذْب 

.  زضنس ضا تكىیل هی زّس70هی ثبقس وِ خوٗب  ( زضنس27)ثِ ؾَُح انُىبوی زیَاضُ ّب ٍ ؾمف ّب 
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: ضاُ وبضّبی خسیس ثطای لُبضّبی هؿبفطی ؾطیٕ الؿیط- 3-1

 زضنس اظ هیعاى همبٍهت 8 پبًتَگطافْب هؿئَل :(خطیبى گیطّب)ثْیٌِ ؾبظی آیطٍزیٌبهیىی پبًتَگطافْب  -

. آیطٍزیٌبهیىی لُبض ؾطیٕ الؿیط هی ثبقٌس ٍ ّوچٌیي ًمف هَثطی زض ایدبز آلَزگی نَتی زاضًس

تبثیط تىٌَلَغی ثْیٌِ ؾبظی پبًتَگطاف زض وبّف آلَزگی نَتی ثیكتط اظ وبّف ًیطٍی همبٍهت َّا 

 .هی ثبقس

 زض اوثطیت لُبضّب ؾُح ثَغی ٍ چطذْب ٍ هتٗلمبت زیگط آى فبلس :پَقف آیطٍزیٌبهیىی ثَغی ّب -

ثب ایي ضاُ وبض زض لُبضّبی ؾطیٕ الؿیط ثطای ون وطزى همبٍهت َّا ؾُح . ّطگًَِ پَقكی هی ثبقس

 .ثَغی تب اضتفبٖی اظ چطذْب ثب پَقكی پَقبًسُ هی قًَس

 اؾتفبزُ قسُ اؾت ٍ َجك 500ؾطیْبی پَقف زّی ثَغی ّب زض لُبضّبی ؾطیٕ الؿیط قیٌىبًؿي 

 . زضنس هی ثبقس7 تب 6هُبلٗبت اًدبم قسُ هیعاى نطفِ خَیی زض ههطف اًطغی اظ ایي َطیك حسٍز 

زض هَضز لُبضّبی ثبضی اگطچِ ذیلی وٌستط اظ لُبضّبی ؾطیٕ الؿیط حطوت هی وٌٌس ٍلی ثب ایي ٍخَز اًطغی 

ایي ثِ قىل ًبهتٌبؾت لُبضّبی ثبضی اظ لحبِ . ثبالیی خْت غلجِ ثط همبٍهت َّا نطف هی وٌٌس

آیطٍزیٌبهیىی هٌؿَة هی قَز اظ خولِ اقىبالت هَخَز  هی تَاى ثِ حفبِ زاض ًجَزى فًبی ثیي ٍاگي 

ّب، هؿمف ًجَزى تٗسازی اظ ٍاگي ّبی ثبضی ٍ حطوت لُبض ّبی ثبضی ثِ نَضت ذبلی ثب هبوعیون ًیطٍی 

هُبلٗبت ًكبى زازُ اؾت وِ اظ ًٓط ههطف اًطغی خْت غلجِ ثط همبٍهت َّا . انُىبوی َّا ضا ًبم ثطز

لىَهَتیَی وِ ٍاگٌْبی ذبلی ضا هی وكس ثیكتط اظ حبلتی وِ ثب ثبض ؾٌگیي حطوت هی وٌس اًطغی نطف هی 

.  ًوبیس

: ضاُ وبضّبی خسیس ثطای لُبضّبی ثبضی- 3-2

ثب پَقف زازى ثِ ٍاگٌْبی ضٍ ثبظ زض لُبضّبی ثبضی هی تَاى زض : پَقف زّی ٍاگٌْبی ثبضی ضٍثبظ -

.   زضنس زض ههطف اًطغی نطفِ خَیی ًوَز10ثؿیبضی اظ حبالت ثیف اظ 

اظ ٍاگٌْبی ثبضی ثب اوثط لُبضّبی ثبضی ثِ نَضت تطویجی : هطتت ؾبظی آیطٍزیٌبهیىی ٍاگٌْبی ثبضی لُبض -

زض آضایف لُبضّبی ثبضی ثب اًدبم هطتت ؾبظی آیطٍزیٌبهیىی ٍاگٌْبی . آضایف هی یبثٌساًَأ هرتلف 

ثبضی هی تَاى تب حس ظیبزی همبٍهت َّا ٍ زض ًتیدِ ههطف اًطغی ضا ثسٍى ّیچگًَِ تغییطی زض ذَز 

 . ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی وبّف زاز
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ثِ ََض ولی ّط چِ ؾَُح تیع زض ٍؾیلِ ًملیِ حصف قَز ٍ ّوچٌیي اظ پَقكْبی آیطٍزیٌبهیىی ثطای 

تدْیعات ظیط وف ٍ خبًجی ٍاگي اؾتفبزُ گطزز هیعاى همبٍهت َّا زض ثطاثط حطوت لُبض ًیع وبؾتِ قَز ٍ 

. ههطف اًطغی ًیع وبّف هی یبثس

ایي ضاُ وبض هطثٌَ ثِ وبّف انُىبن ًبقی اظ اثط هتمبثل چطخ ٍ : ضٍغٌىبضی ؾُح هكتطن چطخ ٍ ضیل- 

 .ضیل هی ثبقس

انُىبن هىبًیىی وِ ّوِ تلفبت ًبقی اظ تبثیط هتمبثل چطخ ٍ ضیل ضا قبهل هی قَز اظ زٍ ثرف 

انُىبن ذُی وِ زض فهل هكتطن چطخ ٍ ضیل ضخ هی زّس ٍ همبٍهت ذوف وِ زض لَؾْب ضخ هی زّس، 

 زضنس اظ ههطف اًطغی لُبض ضا ثِ ذَز 10هدؤَ ایي زٍ ًَٔ تبثیط هٗوَال ووتط اظ . تكىیل هی قَز

. اذتهبل هی زّس

ایي ًىتِ هرهَنب زض . ضٍغي وبضی ضیل ثطای وبّف انُىبن خبًجی ثیي ضیل ٍ چطخ اؾتفبزُ هی قَز

انُىبن ذُی هتٌبؾت ثب ٍظى لُبض . لَؾْب هَثط اؾت ٍلی هی تَاًس زض ذٌَُ هوبؼ ًیع ثِ وبض ضٍز

هی ثبقس ٍ ثٌبثطایي یىی اظ تبثیطات وبّف ٍظى، وبّف انُىبن ٍ زض ًتیدِ نطفِ خَیی زض ههطف 

. اًطغی هی ثبقس

: اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ فًب-  4

وبّف ّب زض هیعاى ههطف اًطغی ٍ ثبال ثطزى ضاًسهبى اًطغی فمٍ اظ َطیك ؾبذتي یه ٍؾیلِ ًملیِ ؾجه 

اؾتفبزُ . تط حبنل ًوی قَز ثلىِ تَؾٍ اؾتمطاض تٗساز نٌسلی ّبی ثیكتط زض زاذل لُبض حبنل هی گطزز

ٍ ایدبز ٍؾبئٍ ًملیِ ٖطیى تط ٍ  (ٍؾبئٍ ًملیِ زٍ َجمِ )ثْیٌِ اظ فًب اظ َطیك ایدبز ٍؾبئٍ ًملیِ ثلٌستط 

. ّوچٌیي ضاُ وبضّبی زیگطی وِ زض ظیط ثِ آًْب اقبضُ هی قَز، هوىي هی گطزز

 TGV هثبلْبیی ثطای لُبضّبی زٍَجمِ ؾطیٕ الؿیط هثل قیٌىبًؿي ٍ :ٍؾبئٍ ًملیِ ضیلی زٍ َجمِ -

 –ضاُ آّي فطاًؿِ زض ثًٗی اظ ذٌَُ ؾطیٕ الؿیط ثؿیبض قلَ٘ ذَز هبًٌس ذٍ پبضیؽ .  ٍخَز زاضز

زض هَضز اؾتفبزُ اظ .  آلؿتَم اؾتفبزُ هی ًوبیسGECلیَى اظ یه ًَٔ لُبض زٍَجمِ ؾبذت قطوت 

لُبضّبی زٍ َجمِ ٍ هٗطفی آًْب هَإً ظیبزی ٍخَز زاضز اظ آًدولِ هی تَاى ثِ فبوتَض ضاحتی 

هؿبفطیي زض هؿیطّبی ََالًی ٍ ٍخَز ثطذی هكىالت هطثٌَ ثِ ثطًبهِ ظهبًی حطوت ثِ ٍاؾُِ 

. تَلف ّبی ذؿتِ وٌٌسُ ٍ ََالًی تط زض ایؿتگبُ ّب اقبضُ ًوَز
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: هثل )هبًٕ انلی ثطای ٍؾبئٍ ًملیِ ٖطیى ؾبظگبضی ظیطؾبذت ّب : ٍؾبئٍ ًملیِ ضیلی ٖطیى تط -

ؾىَّب زض ایؿتگبُ ّب،  ٖجَض لُبض زض ذٌَُ هدبٍض ّن، ٖالئن ٍ زیگط تدْیعات هؿتمط زض وٌبضُ ذٌَُ 

 هیلیوتط ٍ یب ٖطیى تط زض ثًٗی اظ ذٌَُ ثطٍى قْطی هَضز 3200لُبضّب ثب ٖطو حسٍز . هی ثبقس (

 . اؾتفبزُ ّؿتٌس

 یىی زیگط اظ ضاُ وبضّب زض ظهیٌِ اؾتفبزُ ثْیٌِ اظ فًب، حصف ٍاگي هطثٌَ ثِ :حصف ٍاگي ضؾتَضاى -

زٍ ) TGVایي هَضز زض لُبضّبی زٍپلىؽ . ضؾتَضاى ٍ خبیگعیٌی آى ثب یه ٍاگي هؿبفطی هی ثبقس

. ٍخَز زاضز ٍ اغصیِ فطٍقی ّبی ؾیبض زض لُبض ٍْیفِ ضؾتَضاى ضا ثِ ْٖسُ زاضًس (ؾَیِ

ایي ضاُ وبض ثطای ؾطٍیؽ هؿبفطی  :ثِ خبی لىَهَتیَ ّب (MUs)اؾتفبزُ اظ ٍاحسّبی وكف چٌسگبًِ  -

 ّب MUsثِ ََض ولی اهطٍظُ ضًٍس ضٍ ثِ ضقسی زض ظهیٌِ خبیگعیٌی لىَهَتیَّبی لُبض ثب . وبضثطز زاضز

 ّب، تدْیعات وكف ظیط وف ٍ ثِ یه MU ٍؾبئٍ ًملیِ هدْع ثِ زض. زض حبل قىل گیطی هی ثبقس

زض ایي ضٍـ ثِ خبی لىَهَتیَ یه اتبله . قىل هتوطوع قسُ زض ََل ٍاگي ّب خب ؾبظی قسُ اؾت

وَچه هطثٌَ ثِ ضاًٌسُ زض ّط اًتْب لطاض زازُ قسُ اؾت ٍ یه ؾبلي هؿبفطی ًیع خبیگعیي لىَهَتیَ 

 ضا هی تَاى ًبم ثطز وِ ٍظى ثؿیبض TGVزض ایي هَضز ًیع لُبضّبی زٍپلىؽ . حصف قسُ هی گطزز

 یه َطفِ TGVزض همبیؿِ ثب یه لُبض . ووتطی زاضًس ٍ اظ ًٓط ضاًسهبى اًطغی ًیع ثؿیبض ذَة ّؿتٌس

 زضنس هی ثبقس ایي زض حبلی اؾت وِ خطم ثِ 45 زاضای ْطفیت هؿبفط ثیف اظ TGV، ًَٔ زٍ ؾَیِ 

 زضنس وبّف 30 ویلَهتط ًیع حسٍز – زضنس ٍ ههطف اًطغی ثِ اظای نٌسلی 36اظای ّط نٌسلی حسٍز 

 . هی یبثس

قىل ظیط هیعاى تَظیٕ تلفبت اًطغی زض تدْیعات : (زض حبلت الىتطیىی)وبّف تلفبت اًطغی ًبقی اظ تجسیل  -5

 .همبیؿِ هی ًوبیس RE 465 ٍ لُبض ثب لىَهَتیَ ICE3 EMUهطتجٍ ثب وكف ضا ثطای زٍ ًَٔ لُبض 

ثب تَخِ ثِ ایي قىل هی تَاى اتالفبت ّط ثرف ضا زض زٍ ًَٔ لُبض التطیىی ٍ زیعلی ثب ّن 

 .همبیؿِ ًوَز
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 .ICE3 ٍ RE 465همبیؿِ تَظیٕ تلفبت اًطغی تدْیعات وكف زض زٍ لُبض : 1قىل قوبضُ 

HTSCتطاًؿفَضهبتَض - 
ثب  (زؾتگبُ تجسیل ثطق يٗیف ثِ ثطق لَی)هٗوَال تطاًؿفَضهبتَضّب : 1

یىی اظ ضاّىبضّبی خسیس ٍ اثتىبضی ثطای خبیگعیٌی . تَخِ ثِ ٍظى ثبالیكبى زاضای ضاًسهبى ثبالیی ّؿتٌس 

 هی ثبقس وِ ثب اؾتفبزُ اظ هَاز HTSCتطاًؿفَضهبتَضّبی هٗوَل اؾتفبزُ اظ تطاًؿفَضهبتَض 

هبفَق ّبزی ؾطاهیىی ثب همبٍهت زهبئئ ثبال ثِ خبی ؾیوْبی هؿی ثبٖث افعایف لبثل هالحِٓ 

. ای زض ضاًسهبى ٍ وبّف تلفبت هی گطزز

IGBTs )تطاًعیؿتَض زٍ لُجی ثب ٍضٍزی ٖبیك قسُ  -
زض زًیبی الىتطًیه اهطٍظی ایي ًَٔ اظ : ( 2

آًْب . ٍؾبئٍ ًملیِ ضیلی ّؿتٌس ( الىتطیه –ٍ زیعل  )تطاًعیؿتَضّب ثطای ؾیؿتن وكف الىتطیىی 

 .هی قًَس (هتٌبٍثؿبظ)خبیگعیي ًؿل لجلی ایٌَضتَض ّب 

تطاًؿفَضهبتَض ؾْن لبثل هالحِٓ ای زض اتالفبت اًطغی زض ؾیؿتن : تطاًؿفَضهبتَض فطوبًؽ هتَؾٍ -

زًیبی الىتطًٍیه اهطٍظ ضاُ وبضّبی . زاضا هی ثبقس ( ّطتع7/16ثِ ذهَل زض ؾیؿتوْبی )وكف 

یىی اظ آًْب تطاًؿفَضهبتَض . خسیسی وِ ذیلی ؾجه تط ٍ ثب ضاًسهبى ثبالتط ّؿتٌس ضا پیكٌْبز هی ًوبیس

 ّطتع ٖول  هی ًوبیس ٍ اظ ایي 800 تب 400ثب فطوبًؽ هتَؾٍ هی ثبقس وِ زض هحسٍزُ فطوبًؿی 

 . حمیمت وِ المبء ثب فطوبًؽ افعایف هی یبثس ثْطُ ثطزاضی هی وٌس

 ثطذی اظ ٍؾبئٍ التطیىی ثِ یه اثعاض وٌتطلی خْت :وبّف تلفبت تَؾٍ ثْیٌِ ؾبظی ٍضٍزی تَاى -

ّسف ایي ؾیؿتن اختٌبة اظ . تٌٓین ٍضٍزی تَاى هُبثك فبنلِ اظ ایؿتگبُ فطٖی هدْع قسُ اًس

                                                 
 1-High- Temperature Superconducting  

2-Insulated Gate Bipolar Transistors    
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ّوچٌیي ایي ؾیؿتن ثِ نَضت خبًجی زض . تبثیطات هٌفی زض تَاى التطیىی زض خطیبًْبی ثبال هی ثبقس

 .وبّف اتالف اًطغی ًیع تبثیط ذَاّس زاقت

اظ ؾبیط ضاُ وبضّبی هَخَز زض ایي ثرف هی تَاى ثْیٌِ ؾبظی ًطم افعاض وكف زض ٍؾبئٍ ًملیِ ضیلی ثطلی 

هسضى ٍ وٌتطل ؾطٖت في ّب زض زؾتگبُ تَْیِ زض ٍؾبئٍ ًملیِ ضیلی خسیس ٍ زض حبل ؾطٍیؽ ٍ ثْیٌِ 

. اقبضُ ًوَز (...ؾیؿتوْبی تَْیِ ٍ تطهعّب ٍ  )ؾبظی ؾبیط تدْیعات یسوی 

زض هَضز لىَهَتیَّبی زیعلی ًیع ثِ تىٌَلَغیْبیی ّوبًٌس انالح زض ؾیؿتن تعضیك ؾَذت فٗلی ٍ 

ؾَذت تدسیس پصیط ٍ ؾبظگبض ثب )تجسیل آى ثِ پبقف هؿتمین، خبیگعیٌی ؾَذت فؿیلی ثب ثیَزیعل 

، ثبظؾبظی هدسز هَتَض زیعل ٍ خبیگعیٌی آى ٍ (هحیٍ ظیؿت حبنل اظ ضٍغٌْبی گیبّی ٍ حیَاًی 

الظم ثِ شوط اؾت وِ زض ایي همبلِ فمٍ ثِ . ضا ًبم ثطز... وٌتطل ٍ ثْیٌِ ؾبظی تدْیعات یسوی ٍ 

هٗطفی تىٌَلَغی پطزاذتِ قسُ ٍ ثطای آقٌبئی وبهل ثب ّط وسام اظ آًْب هی تَاى اظ هٌبثٕ هطتجٍ ثب 

.  آًْب اؾتفبزُ ًوَز

اهطٍظُ وال حول ٍ ًمل ضیلی تَؾٍ ًیطٍی هحطوِ زیعلی ٍ الىتطیىبل : هٌبثٕ خسیس اًطغی ثطای وكف- 6

زض زیسگبُ هیبى هست فكبض ثط ضٍی تطاوكي زیعلی ثِ ٍاؾُِ ؾرت تط قسى . تغصیِ هی قَز

اظ آًدبییىِ زض . اؾتبًساضزّبی هطثٌَ ثِ اًتكبض گبظّبی ذطٍخی زض هَتَضّبی زیعلی تكسیس قسُ اؾت

ثطذی حبالت الىتطیىی وطزى همطٍى ثِ نطفِ ًوی ثبقس لصا ضاُ وبضّبیی زض ظهیٌِ هٌبثٕ خسیس اًطغی ثطای 

 . حول ٍ ًمل ضیلی هُطح قسُ اؾت

. ثسٍى قه اؾتفبزُ اظ ؾلَلْبی ؾَذتی یىی اظ هحتولتطیي ضاُ وبضّب هی ثبقس:ؾلَلْبی ؾَذتی- 

. هىبًیعم وبض ایي ؾلَلْب تَلیس اًطغی الىتطیىی اظ َطیك تجسیل وطزى ّیسضٍغى ٍ اوؿیػى ثِ آة هی ثبقس

اًطغی الىتطیىی حبنل اظ ایي ٍاوٌف هی تَاًس ثطای ثِ وبض اًساذتي هَتَض وكف هَضز اؾتفبزُ لطاض 

ایي ؾلَلْبی ؾَذتی اًتكبض گبظّبی ذطٍخی هًط ٍ ؾوی ثؿیبض ًبچیع زاضًس ٍ ّویي هؿئلِ ًیع . گیطز

تٌْب هبًٕ انلی اؾتفبزُ اظ ایي تىٌَلَغی زض ضاُ آٌّْب اظ لحبِ . ثبٖث ثطتطی ایي تىٌَلَغی قسُ اؾت

.  ّعیٌِ ثبالی آى هی ثبقس

اٍلیي ٍؾیلِ ًملیِ ضیلی هدْع ثِ ؾلَل ؾَذتی ضا زض اوتجط ؾبل  ("RTRI" )اًدوي تحمیمبت ضیلی غاپي 

 ٍ Nuveraؾلَل ؾَذتی هَضز اؾتفبزُ ؾبذت قطوت .  ثب هَفمیت هَضز تؿت هیساًی لطاض زاز2006

ّسف انلی ایي پطٍغُ وبّف اغتكبقبت نَتی ٍ .  ویلَ ٍات ثَز120زاضای تَاى ذبلم ذطٍخی ثطاثط 
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 تالقْبیف ضا ثط ضٍی تَؾِٗ یه ؾلَل ؾَذتی ثب لبثلیت وبضثطز RTRI. اًتكبض گبظّبی ذطٍخی هًط ثَز

زض ٍؾبئٍ ًملیِ ضیلی ٍ ؾبذت ؾیؿتوی وِ ایي ؾلَلْبی ؾَذتی ضا ثب ّن تطویت ًوبیس ٍ یه تبًه 

 همسهِ ای ثطای حًَض RTRIایي وبض . هتوطوع ًوَز (هتٌبٍثؿبظ)ّیسضٍغى تحت فكبض ٍ یه ایٌَضتَض 

.  ؾَلْبی ؾَذتی زض ضاُ آّي هی ثبقس

. ًیطٍی هحطوِ حبنل اظ گبظ َجیٗی یىی زیگط اظ خبیگعیي ّبی ؾَذت زیعلی هی ثبقس: گبظ َجیٗی -

گبظ َجیٗی ًؿجت ثِ ؾَذت زیعل گبظّبی ؾوی ووتطی هٌتكط هی وٌس ٍلی اظ آًدبییىِ ْطفیت 

3اًطغی گبظ َجیٗی ووتط اظ ؾَذت زیعل هی ثبقس ثبیس ثِ نَضت 
 CNG ( گبظ َجیٗی وِ تب فكبض

4یب ( ثبض فكطزُ قسُ اؾت 200
LNG (  زضخِ ؾبًتیگطاز - 260گبظ َجیٗی وِ ثب ؾطز وطزى تب زهبی

5ٍ یب  (ثِ هبیٕ تجسیل قسُ اؾت 
ANG ( ُخصة ؾُحی گبظ َجیٗی تَؾٍ ظغبلْبی ٍیػ )  هَضز

هكىل اؾبؾی زض .  ثِ ٌَٖاى ؾَذت ذَزضٍّب اؾتفبزُ هی قَزCNG اظ . اؾتفبزُ لطاض گیطز

اؾتفبزُ اظ گبظ َجیٗی ثِ ٌَٖاى ؾَذت لىَهَتیَّب تَاى پبییي آى ٍ ّوچٌیي ًیبظ ثِ هربظى ثعضي 

ثِ ََض ولی ثِ زلیل ایٌىِ اًطغی زض . شذیطُ گبظ ٍ َی هؿبفت وَتبُ خْت قبضغ هدسز آى هی ثبقس

ثٌبثطایي ثِ ٌَٖاى ؾَذت زض لىَهَتیَّب پیكٌْبز  هی ثبقس  CNG ثیف اظ زٍ ثطاثطLNGٍاحس حدن 

الجتِ الظم ثِ شوط اؾت وِ تىٌَلَغی تَلیس آى ثبال ٍ ًگْساضی آى احتیبج ثِ هربظى ذبل . هی گطزز

ٍخَز زاضز ٍ  (SNCF) وبض هی وٌس زض ضاُ آّي فطاًؿِ CNGزض حبل حبيط ٍاگي ذَزضٍیی وِ ثب . زاضز

اظ . ثِ ًٓط هیطؾس اؾتفبزُ اظ گبظ َجیٗی ثِ ٌَٖاى ؾَذت زیعل یه ضاُ وبض هیبى هست هٌبؾجی ثبقس

هعایبی اؾتفبزُ اظ آى ثِ اًتكبض ووتط گبظّبی ؾوی، آلَزگی نَتی ووتط ، ثَ ٍ زٍز ووتط اقبضُ 

.  ًوَز

 ثِ ََض ٖبم هحطوْبی ّبیجطیس ثِ هحطوْبی ٍؾبئل ًملیِ ای اَالق هی گطزز وِ :لىَهَتیَ ّبیجطیسی -

ایي هحطوْب اظ چٌس هٌجٕ شذیطُ اًطغی ٍ یب هجسلْبی . ثب ثیف اظ یه هٌجٕ اًطغی ضاُ اًساظی هی قًَس

اهطٍظُ هحطوْبی ّبیجطیسی وِ اظ تطویت یه هَتَض احتطاق زاذلی ٍ یه . لسضت تكىیل قسُ اًس

زض نَضت اؾتفبزُ اظ لىَهَتیَ ّیجطیسی، زض . هحطن الىتطیىی تكىیل قسُ اًس هَضز تَخِ لطاض زاضًس

                                                 
2- Compressd Natural Gas

 
3- 

Liquefied  Natural Gas 
4- 

Adsorbed Natural Gas 
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.  زضنس زض ههطف ؾَذت زیعل نطفِ خَیی ایدبز هی گطزز45همبیؿِ ثب هحطوْبی هٗوَل حسٍز 

 .  زضنس وبؾتِ هی قَز90 تب 80 ٍ شضات هٗلك حسٍز NOxّوچٌیي هیعاى اًتكبض گبظ ؾوی 

 هَتَضّبی اقتٗبل خطلِ ای هٗوَل هی تَاًٌس ثطای وبض وطزى ثب ؾَذت :هَتَضّبی ّیسضٍغًی -

ؾَذتي . هَتَضّبی ّیسضٍغًی یه خبیگعیي هْن ثطای ؾَذت زیعل هی ثبقس. ّیسضٍغى انالح گطزًس

. ّیسضٍغى ثب اًطغی ظیبز تٌْب ذطٍخی آة ضا زض پی زاضز ٍلی تىٌَلَغی چٌیي هَتَضی ثؿیبض پیچیسُ اؾت

هْوتطیي تفبٍت ایي اؾت وِ ّیسضٍغى تحت فكبض َّای َجیٗی ؾطیٕ تط اظ ؾَذت هٗوَلی 

ثٌبثطایي ظهبى ثٌسی ؾَذت ثبیس تغییط وٌس ٍ خطلِ ثبیس ظهبًی ظزُ قَز وِ ثْتطیي . هكتٗل هی قَز

یىی اظ هعایبی لبثل تَخِ فكبض احتطاق ثبالتط اظ هرلٌَ . فكبض زض ًمُِ هطي ثبالی پیؿتَى قىل گیطز

ؾَذت . ّیسضٍغى ٍ َّا، تَلیس لسضت ثیكتط ٍ ایي یٌٗی هَتَض ّیسضٍغًی ثبظزُ ٍ وبضایی ثیكتطی زاضز

ّیسضٍغى ّوبى اًساظُ وِ پبن اؾت، ذُطًبن ًیع ّؿت ٍ ثِ ّوبى اًساظُ شذیطُ آى پیچیسُ اؾت ٍ 

حفّ ایوٌی ایي هرعى پیچیسُ تط اؾت ظیطا زض نَضت اًفدبض، ثِ ضاحتی هٌُمِ ای ضا ثِ َّا ذَاّس 

 .ثطز

:  لُبضّبی غیط هتساٍل -7

زض اضٍپب ثِ ٌَٖاى یه ضاّىبض  (Maglevیب )اهطٍظُ حول ٍ ًمل ؾطیٕ الؿیط Maglev: تىٌَلَغی  -

 ویلَهتط ثط ؾبٖت ٍ 400)ؾطٖت ثبالی ایي ًَٔ اظ لُبضّب . خبیگعیي ثِ ََض ٍؾیٗی هُطح هی ثبقس

زض قتبثْبی ثطاثط ایي ًَٔ اظ . آى ضا غیط لبثل همبیؿِ ثب ّط ًَٔ ٍؾیلِ ًملیِ ظهیٌی هی ًوبیس (ثبالتط

لُبضّب ثب نطفِ تط اظ ؾیؿتوْبی حول ٍ ًمل ؾطیٕ الؿیط ٍؾبئٍ ًملیِ ای وِ ضٍی ضیل حطوت هی 

زض تىٌَلَغی هبگلَ لُبض ضٍی هؿیط ذَز ثِ نَضت هٗلك زض آهسُ ٍ انُىبن ثیي . وٌٌس هی ثبقس

چطخ ٍ ضیل وِ زض ؾیؿتن هتٗبضف ضیلی ٍخَز زاضز حصف قسُ ٍ لُبض ثب اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن خلَ ثطًسُ 

ثعضگتطیي هبًٕ پیف ضٍی آى ّعیٌِ ثؿیبض ثبال ٍ ًبؾبظگبضی ظیط ؾبذت ّب . ای ثِ پیف ضاًسُ هی قَز

.  هی ثبقس

یه ضاُ وبض ثلٌس پطٍاظاًِ وِ تَؾٍ هتطٍی ؾَئیؽ پیگیطی هی قَز، ضٍیبی : Swissmetroتىٌَلَغی  -

 ویلَهتط ثط ؾبٖت ٍ زض تًَلْبیی ثب 500 ای اؾت وِ ثب ؾطٖت حسٍز Maglevلُبضّبی ؾطیٕ الؿیط 

چٌیي لُبضّبیی هؿلوب ظهبى ؾفط ثیي قْطّبی هْن ؾَییؽ ضا ثؿیبض . فكبض ون حطوت هی وٌٌس

 زلیمِ ثِ ََل 60ثطای هثبل ظهبى ؾفط ثیي زٍ قْط ثطى ٍ ظٍضید وِ زض حبل حبيط . وبّف هی زّس



         انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی اریان            
 مقاالت اراهئ شده رد یازدهمین همایش و چهارمین نمااگشیه حمل و نقل ریلی 

 

  بهترین حمل و نقل                                   بهترین رنم افزار        
     Miss@gh Company     (ؾْبهی ذبل) گؿتطـ ذسهبت هیثبق نجب قطوت حبهی اًدوي هٌْسؾی حول ٍ ًمل ضیلی ایطاى :َطاحی ٍ تَلیس         www.gmsco.ir  

  ترههی تطیي تَلیس وٌٌسُ ًطم افعاضّبی نٌٗت حول ٍ ًمل
 

 11 | قوبضُ نفحِ

 

زض حبل حبيط تؿتْبی ًْبیی قجیْؿبظی ایي پطٍغُ تَؾٍ .  زلیمِ وبّف هی یبثس12هی اًدبهس ثِ 

اًدوي في آٍضی ؾَییؽ اًدبم قسُ ٍلی اخطایی قسى ایي پطٍغُ زض آیٌسُ ًعزیه ثٗیس ثِ ًٓط هی 

 .ضؾس

فبوتَضّبی ضاحتی هؿبفطیي زض ََل : تىٌَلَغی ّبی وبّف ههطف اًطغی هطتجٍ ثب ضاحتی هؿبفطیي- 8

زض وكَضّبی اضٍپبی قوبلی ٍ . هست ؾفط همساضی اظ ول ههطف اًطغی لُبض ضا ثِ ذَز اذتهبل هی زّس

.  اظ ول اًطغی ههطفی یه لُبض زض ََل ؾطٍیؽ ترویي ظزُ هی قَز4/1هطوعی ایي همساض اًطغی حسٍز 

ثیكتطیي ؾْن ضا زض ههطف  (گطهبیف زض ظهؿتبى ٍ ؾطهبیف زض تبثؿتبى)ؾیؿتوْبی تَْیِ هُجَٔ 

ثِ ََض ولی هیعاى تمبيبی اًطغی زض ایي ثرف ثِ ًبحیِ ای وِ لُبض زض . اًطغی ایي ثرف زاضا هی ثبقس

هیعاى ههطف ؾیؿتن تَْیِ ثطای زٍ حبلت وِ . حبل ؾطٍیؽ هی ثبقس ٍ ّوچٌیي ثِ فهل ثؿتگی زاضز

زضخِ ؾبًتیگطاز اؾت ؾٌدیسُ هی قَز ٍ هؿلوب زض زهبّبی ثیي ایي زٍ زهب + 40ٍ - 20زهبی ذبضخی 

 زضخِ ؾبًتیگطاز زض ًٓط گطفتِ 12اًطغی ووتطی ههطف هی قَز ٍ زهبی ّسف ثطای ؾیؿتوْبی تَْیِ 

 . هی قَز

ؾیؿتن تَْیِ هُجَٔ ثبیس گطهبیی ضا وِ اظ َطیك اًتمبل گطهب اظ زضّب، پٌدطُ ّب، زیَاضُ ّبی هیبًی ٍ 

 هتط هىٗت َّای تبظُ ثِ اظای ّط نٌسلی زض ّط ؾبٖت 20وِ حسٍز  )ّوچٌیي اظ َطیك ؾیؿتن تَْیِ     

 هتط هىٗت َّای گطم 1600 نٌسلی حسٍز 80ثِ ؾبلي هؿبفطی ٍاضز هی ًوبیس وِ ثطای یه ؾبلي ثب 

ضٍقْبی هرتلفی ثطای وبّف ایي تلفبت گطهبیی ٍخَز زاضز . ضا خجطاى ًوبیس (قسُ یب ذٌه قسُ هی ثبقس 

. وِ ثِ آًْب اقبضُ هی گطزز

زض ثْیٌِ ؾبظی  هؿبفطی ؾْن ثؿیبضی ایعٍالؾَى حطاضتی ؾبلٌْبی: ایعٍالؾیَى ؾبلٌْبی هؿبفطی -

ثطذی اظ اثعاضّب زض ایي ثرف هطثٌَ ثِ ٍؾبئٍ ًملیِ ًَ ٍ ثًٗی . ههطف اًطغی ٍاگٌْبی هؿبفطی زاضز

. زض ٍؾبئٍ ًملیِ زض حبل ؾطٍیؽ اؾتففبزُ هی گطزز

تٗییي زهبی هٌبؾت ثطای ؾبلٌْبی هؿبفطی : زض ؾبلٌْبی هؿبفطی (هٌبؾت)انالح زهبی ّسف  -

زض ثطذی اظ هَاضز ایي زهبی ّسف هی تَاًس ثسٍى . تبثیط هْوی زض ثْیٌِ ؾبظی ههطف اًطغی زاضز

 . ّیچگًَِ ًبضيبیتی ٍ وبّف ؾُح ضاحتی زض هؿبفطیي انالح گطزز

زض ایي تىٌَلَغی اظ هَاز وبهپَظیتی زض ؾبذت پٌدطُ ّب اؾتفبزُ هی قَز : پٌدطُ ّبی َّقوٌس -

وِ ثِ نَضت اتَهبتیه ًؿجت ثِ هكرهِ ّبی ًَض ٍ گطهب زض قطایٍ هحیُی هرتلف 
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ؾبظگبضی یبفتِ اًس ٍ زض ًتیدِ ایي پٌدطُ ّبی وبهپَظیتی َّقوٌس ههطف اًطغی زض ؾیؿتن 

 .تَْیِ ضا وبّف هی زٌّس

ّوبى ََض وِ لجال اقبضُ قس، : وٌتطل قطایٍ ٖولیبتی انالح قسُ ثطای ؾیؿتن تَْیِ هُجَٔ -

ثِ اظای ّط نٌسلی  (گطم یب ؾطز قسُ) هتط هىٗت َّای تبظُ 20ؾیؿتن تَْیِ هُجَٔ زض ّط ؾبٖت 

 CO2غلٓت گبظ . وِ ایي ذَز ثبٖث نطف اًطغی ثؿیبضی هی قَز ٍاضز ؾبلي هؿبفطی هی ًوبیس

ًهت ؾٌؿَضّبی . هَخَز زض َّا ًكبًگط ذَثی ثطای تدسیس َّای تبظُ تَؾٍ ؾیؿتن تَْیِ هی ثبقس

CO2 یه هساض وٌتطلی ثطای ؾیؿتن تَْیِ هی تَاًس تب همساض ظیبزی زض ثْیٌِ ؾبظی ههطف اًطغی ٍ 

الجتِ ثبیس زض ًٓط زاقت وِ ایي ؾٌؿَضّب زض پطیَزّبی ظهبًی هكرم ثبیس وبلیجطُ . هَثط ٍالٕ قَز

قًَس ٍ ّوچٌیي خْت ثْجَز ویفیت َّای زاذل ؾبلٌْبی هؿبفطی ٖالٍُ ثط ایي ؾٌؿَض ثبیس یه 

ؾٌؿَض زیگط وِ ًؿجت ثِ ثَی ثس حؿبؼ اؾت ًیع ايبفِ گطزز تب زض نَضت ًیبظ، ؾیؿتن تَْیِ 

 .َّای تبظُ ثِ زاذل ؾبلي تعضیك ًوبیس

ثِ : (ٍاحسّبی چٌسگبًِ وكف) MUs خْت اؾتفبزُ اظ گطهبی ظائس تَلیس قسُ زض ORCتىٌَلَغی  -

ّب هی تَاى ثطای گطم وطزى ؾبلٌْبی هؿبفطی اؾتفبزُ  MUََض ولی اظ گطهبی ظائس تَلیس قسُ زض 

 ّب توبم اًطغی گطهبیی هَضز MUزض ثطذی اظ حبالت ایي هیعاى اًطغی گطهبیی تَلیس قسُ تَؾٍ . ًوَز

هی  (ORC)ضاُ وبض آتی زض ایي ثرف اؾتفبزُ اظ ؾیىل آلی ضاًىیي . ًیبظ لُبض ضا تبهیي هی ًوبیس

 ّب ثطای تبهیي اًطغی الىتطیىی هَضز ًیبظ هطتجٍ ثب MUثبقس وِ اظ گطهبی ظائس تَلیس قسُ تَؾٍ 

 .فبوتَضّبی ضاحتی هؿبفطیي اؾتفبزُ هی قَز

ٖالٍُ ثط هَاضز شوط قسُ، لُبضّبیی وِ زض ایؿتگبُ ّب هتَلف ّؿتٌس ًیع همبزیط ظیبزی اظ اًطغی ایي ثرف 

ضا ههطف هی وٌٌس هثال ٌّگبهیىِ پطؾٌل ًٓبفت زض زاذل لُبض  (اًطغی ههطفی ثطای اهَض ضاحتی )

هكغَل وبض ّؿتٌس ّن ؾیؿتن تَْیِ ٍ ّن ضٍقٌبیی لُبض ثِ ََض وبهل ثطلطاض هی ثبقس ٍ ّوچٌیي 

ؾبٖتْب لجل اظ حطوت لُبض ؾیؿتن تَْیِ ثطای ایدبز قطایٍ هٌبؾت زهبیی هكغَل ثِ وبض هی ثبقس وِ 

. ثب اثعاضّبی وٌتطلی اضظاى لیوت هی تَاًین نطفِ خَیی ظیبزی زض ههطف اًطغی زض ایي ظهبًْب ثٌوبیین

قبهل ٍؾبئٍ ًملیِ )زض ٍؾبئٍ ًملیِ ثب تطاوكي هَتَضّبی الىتطیىی : تطهع ثبظظا یی ٍ شذیطُ اًطغی-  9

ثرف آٖوی اظ اًطغی تَؾٍ هَتَضّب یب غًطاتَضّب زض ٌّگبم تطهع گیطی هی  ( الىتطیه–التطیىی ٍ زیعل 

. تَاًس ثبظیبثی گطزز ایي هَضز ثِ ٌَٖاى تطهع ثبظ ظا قٌبذتِ قسُ ٍ زض ضاُ آّي هَضز اؾتفبزُ لطاض هی گیطز
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 ثب 1960زض اٍاذط زِّ .  اؾتفبزُ اظ تطهع ثبظظایی زض قیت ّب هَضز تَخِ لطاض گطفت1930اٍلیي ثبض زض زِّ 

ثب ٍضٍز هَتَضّبی . ٍضٍز تىٌَلَغی چبپطی اهىبى اؾتفبزُ اظ تطهع ثبظظایی زض ؾبیط هؿیطّب ًیع فطاّن قس

ِ  لُبضّبی قْطی، اؾتفبزُ اظ ضٍـ تطهع ثبظظایی ثِ زلیل  آؾٌىطٍى ثِ ثبظاض ٍ اؾتفبزُ اظ آًْب زض قجى

ُ  قس ثط ذالف تطهع احیبیی تطهع زیٌبهیىی . اهىبى ٖولىطز غًطاتَضی هبقیي ّبی آؾٌىطٍى ثؿیبض گؿتطز

ٍخَز زاضز وِ ّسف آى نطفب وبؾتي اظ زضگیطی زیگط تطهع ّب ٍ وبّف ذَضزگی پس تطهع هی ثبقس ٍ زض آى 

الجتِ اؾتفبزُ اظ ؾیؿتن تطهع احیبیی ثطای لُبضّبی ثب تطهعگیطی هتٗسز تَخیِ . اًطغی ثبظیبفت ًوی قَز

ُ ٍضی اًطغی ثب اؾتفبزُ اظ ایي  ثؿیبض ثبالتطی ًؿجت ثِ ؾبیط اًَأ آى زاضز ثب ایي حبل پتبًؿیل افعایف ثْط

. ؾیؿتن ضا ًجبیس زض لُبضّبی پط ؾطٖت اظ ًٓط زٍض زاقت

ـ ّبی هرتلفی نَضت  ثبظگكت تَاى ثِ هٌَٓض وٌتطل ؾطٖت هَتَض ٍ تطهعگیطی زض لُبضّبی ثطلی ثِ ضٍ

هٌجٕ انلی  (اٖن اظ خطیبى هؿتمین یب خطیبى هتٌبٍة)ثطای ؾیؿتن ّبی هحطوِ لُبضّبی قْطی . هی گیطز

 تجسیل قسُ ٍ ثٗس ثط حؿت ًَٔ هَتَض هَضز DCتغصیِ ثطق ؾِ فبظ نٌٗتی ثَزُ وِ زض ٍّلِ اٍل ثِ ثطق 

 ضخ زازُ ٍ یب ایٌىِ DCثبظگكت تَاى زض حبلت تطهعی هی تَاًس زض ّویي قجىِ . اؾتفبزُ لطاض هی گیطز

 ًیبظ ثِ ایدبز ّوبٌّگی DCثطای ثبظگكت تَاى زض قجىِ .  هٌتمل قَزAC ثِ قجىِ DCتَاى اظ قجىِ 

ثیي لُبضّبی هرتلفی اؾت وِ زض ایي قجىِ حطوت هی وٌٌس؛ ثسیي نَضت وِ تطهع گیطی یه لُبض ثبیس 

. ّوطاُ ثب ههطف اًطغی لُبض زیگط ثبقس تب اًطغی ًبقی اظ تطهع ثبظظایی یه لُبض زض لُبض زیگط ههطف قَز

یٌٗی زض ّط لحِٓ اظ تطهع . ایي اهط اؾتفبزُ اظ ایي تطهع ضا زچبض پیچیسگی ّب ٍ هكىالت ذبل ذَز هی وٌس

 ثب افعایف ؾُح ٍلتبغ ٍ DCثبیس ههطف هتٌبؾت ثب آى زض ًٓط گطفتِ قَز، زض غیط ایٌهَضت قجىِ 

.  هكىالت خبًجی آى هَاخِ ذَاّس قس

 AC فطاّن قَز، ثِ زلیل ٍخَز ههطف زائوی زض قجىِ ACزض نَضتی وِ اهىبى ثبظگكت تَاى ثِ قجىِ 

 لُبضّب، ٖول تطهعگیطی زض ّط لحِٓ اهىبًپصیط DCٍ ثیٌْبیت ثَزى ایي قجىِ زض همبیؿِ ثب قجىِ 

ّوطاُ اؾت اهب ... ایي اهط ّطچٌس ثب هالحٓبت زیگطی ًٓیط حصف ّبضهًَیه ّبی هًط ٍ . ذَاّس ثَز

.  لبثلیت اَویٌبى ؾیؿتن تطهعگیطی ثب اؾتفبزُ اظ ثبظظایی ضا ثبال هی ثطز

ثبظگكت تَاى حبلت تطهعگیطی ثِ قجىِ اًتمبل لسضت ّن ثِ زلیل وبّف انُىبن چطخ ٍ وفكىْبی 

ثطای . لُبض ٍ ّن ثِ زلیل ثْیٌِ ؾبظی ههطف اًطغی َی زُ ّبی اذیط ثؿیبض هَضز تَخِ لطاض گطفتِ اؾت
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ایي هٌَٓض توْیسات هتٗسزی هَضز ًیبظ اؾت وِ یىی اظ هْوتطیي آًْب اهىبى ثبظگكت تَاى اظ قجىِ 

DCلُبضّب ثِ قجىِ ؾِ فبظ هی ثبقس  .

ثِ ََض ولی یه لُبض ثب زض ًٓط گطفتي ثرف ؾرت افعاض : ثْیٌِ ؾبظی ههطف اًطغی زض خطیبى حطوت - 10

 ، زض هیعاى B ثِ ًمُِ Aثطای حطوت اظ ًمُِ  (خطم، پطٍفبیل آیطٍزیٌبهیىی، تدْیعات وكف )آى 

ثِ . ههطف اًطغی آى زالیلی هثل تٗساز تَلفْب ٍ قتبثْبی ثٗسی ثِ اًساظُ ؾطٖت هتَؾٍ تبثیط زاضًس

ّویي زلیل خسٍل ظهبًی ثطای حطوت لُبضّب َطاحی قسُ ٍ زض ثْیٌِ ؾبظی ههطف اًطغی ثؿیبض تبثیط گصاض 

ْوٌب ٖالٍُ ثط ایي هَضز هَاضز زیگطی ًیع زض ایي ثرف تبثیط گصاض هی ثبقٌس وِ زض شیل ثِ آًْب . هی ثبقس

. اقبضُ هی گطزز

ثِ ََض ولی خسٍل ظهبًی وِ ٖالٍُ ثط ثْیٌِ ؾبظی ههطف اًطغی، هكتطی گطا ًیع ثبقس ٍ  : خسٍل ظهبًی- 

. ؾبظگبضی ثیي زٍ فبوتَض ضا ثیكتط هس ًٓط زاقتِ ثبقس هٌبؾت هی ثبقس

قطوت ظیوٌؽ ثب ّوىبضی زاًكگبُ ثطلیي ؾیؿتوی ضا ثطای حول ٍ ًمل ضیلی ؾجه، ثطٍى قْطی ٍ هتطٍ 

ٍ یه  (OBU)تَؾِٗ زازُ اًس وِ قبهل زٍ ثرف هی ثبقس یه ثرف وِ زض زاذل لُبض تٗجیِ هی قَز 

خسٍل ظهبًی فَق یه  ثطًبهِ ًطم افعاضی هی ثبقس . هی ثبقس (TTO)ثرف ّن خسٍل ظهبًی ثْیٌِ قسُ 

قتبة، ضفتبض )وِ ضاًسهبى ههطف اًطغی خسٍل ظهبًی ضا چه هی ًوبیس ٍ ثب اؾتفبزُ اظ اَالٖبت اؾبؾی 

خسٍل ظهبًی خسیسی ضا وِ اظ ًٓط ههطف اًطغی  (...غلتكی لُبض، تَپَلَغی، تٗساز هؿبفطیي زض گطزـ ٍ 

. ثْیٌِ ثبقس ضا ضؾن هی ًوبیس ٍ خبیگعیي خسٍل فٗلی زض قجىِ ضیلی هی ًوبیس

ظهبًْبی تبذیط ذؿتِ وٌٌسُ زض ایؿتگبُ ّب ثبٖث : وبّف ظهبًْبی تَلف لُبض زض ایؿتگبُ ّب -

ایي هَضز ثب ضاًسهبى اًطغی ًیع هطتجٍ هی ثبقس ظیطا تبذیطّب پتبًؿیل ثْیٌِ . هكىالت ظیبزی هی گطزز

: تبذیطات زض ایؿتگبُ ّب زاضای زالیل هتٗسزی اظ خولِ. ؾبظی اًطغی ََل هؿیط حطوت ضا وبّف هی زٌّس

فطاٍاًی تٗساز هؿبفطیٌی وِ زض یه ایؿتگبُ پیبزُ یب ؾَاض هی قًَس، زالیل ًمم فٌی لُبض ٍ هؿبفطیٌی 

وِ زض ایؿتگبُ زض خؿتدَی هؿیط نحیح ّؿتٌس ایي هكىالت هی تَاًس ثب ایدبز ؾیؿتْبی اَالٖبتی 

 . ثْتط زض ؾىَّب ثطَطف گطزز

يطیت اًُٗبف پصیطی ٖسزی اؾت وِ هیعاى ٍاثؿتگی زٍ پبضاهتط ضا : يطیت اًُٗبف پصیطی- 11

 ًؿجت ثِ 5/0هكرم هی وٌس ثِ ٌَٖاى هثبل، هیعاى ههطف اًطغی لُبضی ثب يطیت اًُٗبف پصیطی 

اظ هیعاى ههطف اًطغی % 4*5/0%=2اظ خطم لُبض هیعاى % 4خطم لُبض ثِ ایي هٌٗی اؾت وِ ثب وبّف 
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ّطچِ هیعاى يطیت اًُٗبف پصیطی ثبالتط ثبقس ًكبى زٌّسُ تبثیط ثبالی آى آیتن . لُبض وبؾتِ ذَاّس قس

ُ ثطزاضی ّبی هرتلف هتفبٍت . زض ًتیدِ هی ثبقس يطیت اًُٗبف پصیطی ثطای لُبضّبی هرتلف ٍ ثْط

ثَؾیلِ ایي يطیت . زض اؾتفبزُ اظ تىٌَلَغی ّبی هرتلف ثِ ایي آیتن ًیع ثبیس تَخِ ًوَز. هی ثبقس

ِ ای  ُ ٍضی اًطغی هكرم ًوَز ٍ همبؾی هی تَاى تبثیط ووی اؾتطاتػی ّبی هَضز ثحث ضا ثطای افعایف ثْط

ِ ّب ٍ َٖایسی وِ اظ هیعاى وبّف تلفبت اًطغی حبنل ذَاّس قس ضا ثسؾت آٍضز ٍ التهبزی  ًیع اظ ّعیٌ

الظم ثِ شوط . ثَزى اؾتطاتػی ّبی هرتلف ضا هَضز ثطضؾی لطاض زازُ ٍ ثْتطیي ٍ التهبزی تطیي ضاُ ضا ثطگعیس

.  هَخَز هی ثبقس2اؾت وِ خساٍل ایي يطایت زض هطخٕ قوبضُ 

 ّوبى ََض وِ هی زاًین ًیبظ خْبى ثِ اًطغی زض ثركْبی هرتلف نٌٗت ثِ ٍیػُ زض :ًتیدِ گیطی- 12

اهطٍظُ ثب تَخِ ثِ افعایف لیوت اًطغی، ٖالٍُ ثط . ثرف حول ٍ ًمل زض حبل افعایف هی ثبقس

وكَضّبی ٍاضز وٌٌسُ ًفت تَلیس وٌٌسگبى ثعضي ًفتی اظ خولِ وكَض هب ًیع ثب هكىالت هتٗسزی زض 

ثٌبثطایي ثب زض ًٓط گطفتي ایي هَاضز ثبیس زض فىط ثِ وبضگیطی . ظهیٌِ تْیِ ؾَذت ضٍثطٍ ّؿتٌس

ضاًسهبى اًطغی ٖالٍُ ثط  وبّف ههطف افعایف . تىٌَلَغیْبی هطتجٍ ثب وبّف ههطف اًطغی ثبقین

 ًیع CO2اًطغی ثبٖث وبّف ّعیٌِ ّبی هطتجٍ ثب اًطغی ٍ اًتكبض گبظّبی ؾوی ٍ آالیٌسُ اظ خولِ گبظ 

.  هی قَز

ٖالٍُ ثط تىٌَلَغی ّبی هَخَز زض ظهیٌِ ثْیٌِ ؾبظی ههطف اًطغی هسیطیت ههطف اًطغی ٍ فبوتَض 

. ًیطٍی اًؿبًی وِ اظ ایي تىٌَلَغی ّب اؾتفبزُ هی ًوبیٌس ًیع اظ اّویت ثؿیبض ظیبزی ثطذَضزاض اؾت

زض ّط ؾبظهبًی اظ خولِ ضاُ آّي ثبیس تطتیجی اتربش ًوَز وِ ًیطٍی اًؿبًی ثْیٌِ ؾبظی ههطف اًطغی 

ّوچٌیي هی تَاى اظ اثعاضی ّوچَى تكَیك ٍ تٌجیِ پطؾٌل زض ایي . ضا زض ؾطلَحِ اهَض ذَز لطاض زّس

زض ّط نَضت زض قطایٍ وًٌَی وِ ّوِ خب . ثرف اؾتفبزُ ًوَز ٍ ًتبیح هثجت آى ضا ًیع هكبّسُ وطز

ضاُ آّي ًیع ّوبًٌس ؾبیط نٌبیٕ ثبیس زض ایي . ثحث نطفِ خَیی زض ههطف اًطغی هُطح هی ثبقس

  .ظهیٌِ الساهبتی ضا آغبظ ًوبیس
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