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  همدقم

تعاـس هـب تعاس تاناسون اب دنهد         يم ليوحت نيكرتشم هب یرهش زاگ یاه      تكرش هك يزاگ رادقم   
زا يـعيبط زاـگ لاـقتنا يارـب هـنيزه نيرـتمك لوصـح تـهج                 رـگيد فرط زا     . تسا ريغتم يلصف و هنازور    

دروم نآ هب كيد زن اي دوخ تيفرظ اب لاس ياهزور مامت رد هلول طوطخ يتسياب ،تسدرود يديلوت ياه   هزوح
يتسياب زاگ عيزوت دحاو كي ،دنوش راگزاس مه اب قوف داضتم طيارش هكنيا يارب              . دنريگ رارق يرادرب    هرهب

لـحم رد هـك زاـگ يـكمك نزاـخم قـيرط زا فرصـم رثكادـح عـقاوم رد ار هلول طخ يفاضا تاجايتحا                       
 يياـس جوا اـي فرصـم رثكادح ن      يمات ،ًاحالطصا لمع نيا  . ديامن نيمات دنراد رارق نآ كيدزن اي هدافتسا       

)Peak Shaving(يم هديمان   . دوش  

شيازـفا بـجوم رـيخا ياهلاـس رد نآ تـيعمج دشر زين و نارهت يرهش يناسر زاگ هكبش شرتسگ                   
راشـف شهاك ثعاب رما نيا هك هدش ناتسمز درس ياهزور رد ًاصوصخ نارهت رهش رد زاگ فرصم نازيم                   

ات .تسا هدش زاگ عطق يعقاوم رد و زاگ        هـک نارـيا رواـنهپ روشـک تـختياپ ناونع هب نارهت رهش زاگ نيم               
روشـک زاـگ تعنـص یارـب     , دـيامن یم رداص زين زاگ اهروشک رگيد هب و هدوب ايند زاگ عبانم نيمود یاراد             

رايسـب ياهزور  رد زاگ يعضوم يعطق و نارهت رهش زاگ لماک نيمات مدع    . دشابیم یناوارف تيمها یاراد   
ار گرزـب نارهت زاگ تکرش ًاصوصخ زاگ یلم تکرش نيلوئسم یدج روط هب   ١٣٧٩لاس هام نمهب    درس    

  .دومن سلجم رد مدرم ناگدنيامن و مدرم هب ييوگخساپ هلمج زا یناوارف تالکشم راچد

زاـگ ياـه    تكرـش (زاـگ هدـننك     عيزوت ياه تكرش و يناسرزاگ ياهتكرش زين ناريا رد هكيياجنآ زا        
ادـج زـين اـهنآ يدام لئاسم و يراذگتسايس يتآ ياهلاس رد و دشا     بيم كيكفت لاح رد   ) يرهش و يناتسا  

و زاـگ شورـف و دـيرخ نازـيم و ةوـحن اـب طاـبترا رد يياـه                    يرـيگ ميمصـت دوـب دنهاوخ روبجم ،دوش      يم
و اهرهـش رد زاـگ   عـط قزا نـكمم لكـش رـه هـب و دنيامن ذاختا نآ هريخذ و نيمات هب طوبرم ياه              تسايس  

  .دوشيريگولج نارهت رد ًاصوصخ 
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  نارهت زاگ فرصم يياسجوا هژورپ فادها
  :دومن ميسقت يلك شخب ود هب ناوت يم ار لوا قيقحت يارب هدش هتفرگ رظن رد فادها

فلا   اهنآ يريگراكب طيارش و يياس جوا ياهشور دروم رد يقيقحتماجنا  - 

یاهـشور  و فرصـم جوا عاوـنا   , هـنيمز نـيا رد اهروشک رگيد هبرجت هعلاطم اب يرجم لوا شخب رد          
تـسا هدومن يسررب ينف رظن زا       ،زاين و ناكما دح رد ار كيره و هدومن يسررب ار يياس           جوا مـهم  عاوـنا   .  
  :دومن ميسقت ينامز لوط و تيعقوم رظن زا يلك هتسدود هب ناوت يم ار فرصم جوا

هنازور فرصم جوا-فلا   

تهج زاگ زا هدافتس ا شيازفا رثا رب لاس درس رايسب ياهزور رد زاگ فرصم شيازفا عون نيا
لوصف يارب بيترت نيمه هب ار يلصف فرصم جوا ناوت يم هتبلا. دتفايم قافتا اهنامتخاس شيامرگ

يتعاس و هنازور فرصم جوا عون ود هب تبسن يرتمك تيمها زا ًالومعم هك دومن فيرعت لاس درس 
نورقم هنازور فر صم رثكادح نيمات يارب زاگ هريخذ ياه متسيس زا يمك دادعت. تسا رادروخرب
   .دنتسه هفرص هب

يتعاس فرصم جوا-ب    
و راك همانرب ،دراد اوه تيعضو هب يگتسب هك هنازور و يلصف فرصم رثكادح رب هوالع 

دنچ يارب زاگ فرصم ،زور تعاس زا يا  هراپ رد هك دنك يم باجيا ناگدننك فرصم يگدنز
-يم تروص زپ و تخپ هك بش لياوا و رهظ تاعاس رد فرصم جوا نيا ًالومعم. دور الاب تعاس
  .ديآيم دوجوب دريگ

هتـسد کي   . دومن ميسقت یلک هتسد ود هب ناوت      یم ار زاگ یزاس   هريخذو فرصم يياس جوا     یاهشور  
  : زا دنترابع هک دنشابیم لوادتم ياه شور

اهراغ،اه هرفح رد يعيبط زاگ يزاس هريخذ . ١ نزاخم اي و  ينيمزريز     
  يحطس يزاس هريخذ نزاخم . ٢
  )Line Pack(يرهش راشفرپ طوطخ رد زاگ يزاس هريخذ . ٣
زـين نارـيا رد هك درب مان ار   ) UGS) Under Ground Storageناوت يم لوا دنب ياهشور هلمج زا

لاـح رد يـحرط نينچ يارجا  ،نيمارو ياشكروي و           ) يكمن دبنگ عون زا   (مق هجارس نزاخم رد     
حرط   .دشابيم يريگ يپ و هعلاطم   زاف مامتا زا سپ هك تفرگ دهاوخ ماجنا        زاف ود رد    مق هجارس    

دودح   هريخذ يياناوت نزخم ،لوا    مود زاـف ماجنا اب و تشاد دهاوخ ار زاگ بعكم رتم درايليم              ١   
ديسر دهاوخ بعكم رتم درايليم  ٥/١دودح هب رادقم نيا ،حرط       زاـگ تكرـش حرط نيا ماجنا اب   .  
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هنازور ،زور ٤تدم هب هك دوب دهاوخ رداق     رتم نويليم ١٨  و دـنك تشادرب نزخم زا زاگ بعكم   
يمCGS1&3هب هك يرسارس هلول طخ هب    . ديامن قيرزت ،دسر 

 و LPG ،LNGتروـص هب زاگ يزاس     هريخذ ياهشور هب ناوت   يم قوف مود دنب ياهشور هلمج زا      
CNG  درك هراشا تكرـش طـسوت ًاضـعب و دوـخبدوخ يدودح ات نارهت رهش رد زين موس شور                .  

  .دشابيم رثومرايسب هك دوشيم ارجا نارهت زاگ
نـيا  . دـشاب یـم اـهنآ ندرـک یتعنـص يپ رد زاگ تعنص هک دشاب             یم یديدج ياه    كينكت مود هتسد  

  :زا دنترابع ،دنمان يم زين لوادتم ريغ یاهشور هک ار اهشور
  تاعيام رد بذج  . ١
 دماج ماسجا يور يحطس بذج . ٢

 )تارديه(دامجنا لكش هب هريخذ . ٣

فرصـم يياـس   جوا تهج هدافتسا و هئارا لباق يتعنص روط هب و هدوب تاقيقحت دح رد قوف ياهشور  
  .دشابيمن نارهت دننام يرهش زاگ

هريخذ مجح دروم رد رتشيب تاعالطا      و يـنف رـظن زا ركذـلا        قوـف ياهشور يدركلمع دنيارف زين و يزاس        
  .تساهدش هئارا هژورپ شرازگ رد ،يداصتقا شيب  و مك

جواعون ساسا رب ار لوادتم ياهشور   :دنيامنيم يدنبهورگ ريز لكش هب هدافتسا سايقم و يياس 

  يتعاس يياسجوا  يلصف اي هنازور يياسجوا

اـهراغ ،اـه  هرـفح رد يـعيبط زاـگ يزاس      هريخذ اـي و     
ينيمزريزنزاخم    

  LPG لكش هب يحطس يزاسهريخذ

  CNG لكش هب يحطس يزاسهريخذ  LNGلكش هب يحطس يزاس هريخذ
  )Line Pack(يرهش راشفرپ طوطخ رد زاگ يزاس هريخذ  

  
دروـم رد  . دنـشاب يـم ) Local(يـلحم تروصـب ًالومعم يتعاس يياس   جوا ياهشور تسا ركذ هب مزال   

نارـهت يرهـش هكبـش يـسررب زا سـپ و هـمادا رد نارـهت رهـش يارب يياس           جوا شور عون بسانم باختنا    
  .دوشيم هتخادرپ
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ييعت روظنم هب نارهت يرهش هكبش يسررب        -ب زاـگ يالاب   تعرس و راشف تفا داجيا      (زاگ ي   عطق للع ن    
  ) هكبش رد 

، مود شخب رد   قيقحت  و  هدـش ماـجنا ياـه     تـيلاعف ،هدـش   يم نارهت رهش هب طوبرم صاخ روط هب هك          
  ؛دومن ميسقت يلك هتسد ود هب  ناوتيم ار هلصاح جياتن

  نآ نازيم زين و فرصم جوا عون صيخشت روظنم هب نارهت رهش فرصم يرامآ هعلاطم -١

 ) psi 250(يرهش راشفرپ طوطخيزاس هيبش -٢

دوـجو نارـهت رهـش رد يا    هجوت لباق روط هب يتعاس جوا عون ود ره هدش ماجنا هك يياه         يسررب قبط 
يلا حبص ١١تعاس زا ناوت يم ار يتعاس فرصم جوا لاثم ناونع    هب  . دراد زا روـط نيمه و رصع  ١٣   

يلا   ٢٠تعاس   اجنا نآ تلع هك تسناد بش      ٢١  يياـه  يـسررب قـبط  ( دشابيم لزانم رد زپ و تخپ م 
رـيغ روـط هـب ار عوـضوم نـيا         .)تـسا هتـشاد نارـهت رهش يتعاس فرصم رامآ زا يرجم ًاميقتسم هك           

،  هدـمآ رـيز لكـش رد هـك    ) CGS(يرهـش زاگ  هاگتسيا يدورو رد هك يراشف تفا زا ميقتسم     تـسا
صرد١٠ًادودح شيازفا نيا ًالومعم .  تسا هدهاشم لباق   .دشابيم هنازور طسوتم فرصم د 

يروط هب . دتفايم قافتا يسوسحم ًالماك لكش هب نارهت رهش رد هنازور فرصم جوا نينچمه
 ١٥٠دودح هام نآ رگيد ياهزور هب تبسن هام كي رد هنازور فرصم جوا طسوتم تروص هب هك 
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ات لاس رد هنازور طسوتم فرصم هب لاس لك رد هنازور فرصم جوا و دشابيم دصرد دصرد ٢٥٠،   
نارهت گرزب رهش رد زاگ هنازور فرصم يالاب مجح هب هجوت اب اه فالتخا نيا. دراد فالتخا
داجيا يناسرزاگ تيريدم رد زاگ تكرش يارب ار يراوشد يتايلمع طيارش و دشاب يم مهم رايسب
  . ديامنيم

ًاصوصخ و فلتخم طي ارش رد زاگ لاقتنا نازيم يسررب نارهت يرهش هكبش يزاسهيبش ماجنا تلع
-هيبش فادها ناوتيم يلك روط هب. تساهدوب) لاس رد هنازور فرصم جوا( ينارحب ياهزور رد 

 :درمش ريز دراوم ار يزاس

و رهـش يدورو رد رظن دروم راشف نيمات   (فلتخم طيارش رد زاگ لاقتنا تيلباق رثكادح        نييعت   -١
  )نآ نيمات مدع

 لاقتنا طيارش دوبهب تهج نآ هب هكبش زا يديدج ياهشخب ندومن هفاضا يسررب ناكما -٢

 نارهت زاگ فرصم جوا دشر ينيب شيپ -٣

 نارحب لح رد نآ ريثات و مجنپ يرهش يناسر زاگ هاگتسيا ندومن هفاضا يسررب ناكما -٤
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يلك دشر نتفرگ رظن رد،زاگ فرصم يياسجوا ثحب يارب مهم رايسب تامادقا زا يكي  و  
يارب يتسياب ،زاگ هدننك  عيزوت تكرش هك يزاگ زاين نازيم رثكادح. تسا رهش رد تيعمج يعضوم

دوش  يم هدافتسا" يحارط لاس ينحنم"زا دشاب هتشاد رايتخا رد يلصف ره رد يرورض عقاوم رد هضرع 
ارنآ ينيب شيپ زاگ تكرش هك يا هيحان رد درس ياهزور نيرتشيب و نيرتدرسرد زاگ فرصم لماش هك   

ناتسمز نيرتدب (يخيرات هقباس نوچ يلماوع يور زا ينحنم نيا عضو ،لمع رد . دشاب يم ديامن يم
اوه يرامآ دنور)هيحان يتيعمج دشر يرامآ دنور،  هيهت يصخش رظن و،  تسا نكمم دوخ هك هدننك   

نيعم يرارط ضا يتقوم عبانم دوجو ،نيزگياج يرارطضا عبانم زا هدافتسا يياناوت ليبق زا يتاكن يواح
همانرب و يحارط رد.ددرگ يم نيا دوجو هلول طوطخ قيرط زا رهش هب يناسرزاگ تيفرظ نيمات يزير  

) زاگ هدننكنيمات عبنم داجيا زين و هلول طوطخ داجيا يالاب رايسب يراذگهيامرس هنيزه تهج هب(ينحنم 
رظن زا هزورما رگيد تراب ع هب. دشابيم يرورض و مهم رايسب يداصتقا لئاسم ندرك هنيهب رظن زا
نازيم رثكادح ساسا رب اهنت ار زاگ لاقتنا طوطخ تخاس و يحارط يناسرزاگ ياه تكرش يداصتقا
يعطقم هك ار فرصم جوا زا يدصرد هكلب  . دنهديمن رارق ،يتآ ياهلاس رد هدش  ينيبشيپ زاگ ياضاقت
  . دننكيم نيمات يياسجوا ياهشور طسوت ،دشابيم

هدش ماجنا تاسياقم و  ركذلا قوف ياهيسررب جياتن زين و ينحنم نيا اب طابترا رد رتشيب تاعالطا
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شش رد زاگ هنازور طسوتم فرصم تارييغت دنور٤-٥لكش يلا ١٣٧٣ياهلاس یارب مود ههام     نارهت رهش١٣٨٢    

 فرصم لاس 

 ينونك هكبش زاگ فرصم ينارحب دح 

مجنپ CGSاب زاگ فرصم ينارحب دح    
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  . تساهدش هئارا هژورپ شرازگ رد يزاسهيبش تحص يسررب تهج
مود هام شش فلتخم ياههام رد هنازور فرصم طسوتم يدوعص دنور ريز لكش هنومن ناونع هب 

يلا ١٣٧٣ياهلاس يم ناشن ار١٣٨٢  طسوتم فرصم هنيشيب زا يبوخ بيرقت اب ناوتيم ار زمرق طخ. دهد   
دومن ينيب شيپ ار زاگ هنازور فرصم ينارحب نازيم ناوتيم يزاسهيبش كمك هب. دنارذگ لاس ره هنازور
هيبش لدم كمك هب زين ار مجنپCGSهدش هفاضا . تساهدش هداد ناشن يبآ طخ هليسوب هك لباق يزاس  
ندش دايز لاح رد يياوه و بآ طيارش و تيعمج شيازفا اب هك زاگ فر صم ينارحب دح و هدوب يسررب
يياهلاس هدنهد ناشن زمرق طخ اب شفنب و يبآ طخ عطاقت . تساهدش هداد ناشن شفنب طخ هليسوب ،تسا
رد هنازور جوا و يتعاس جوا اهرادومن نيا رد هكارچ . دتفايم قافتا الاب رايسب لامتحا اب نارحب هك تسا
هدشنهتفرگ رظن زاگ يعطق ،دتفا يم قافتا دايز اي مك تدش اب جوا ود ره هكيياجنآ زا تسا يهيدب. تسا 

  . دشابيمن راظتنا زا رود
يدورو رد زاگ راشف نيمات هك تسا نيا ،هدمآ تسد هب يزاس هيبش زا هك يجياتن نيرتمهم زا

رگيد ترابع هب . دشابيمن فرصم طاقن و رهش لخاد هب زاگ لاقتنا ليسناتپ مامت زا هدافتسا هلزنم هب رهش
زاگ لاقتنا طوطخ زا ار  " يحارط لاقتنا لباق زاگ مجح" شكم و لاقتنا ناكما يرهش زاگ هكبش هاگچيه
  . درادن) CGSرهش يدورو هاگتسيا رد ( يرسارس
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  يريگ هجيتن
دوجو يتايلمع ياه هنيزه رد ييوجهفرص تهج هب و يداصتقا رظن زا هزورما -١

  .دشابيم يمازلا هلول طخ اب يناسرزاگ حرط رانك رد يياسجوا ياهحرط
هجوت اب و تسا هجاوم هنازور و يتعاس جوا عون ود ره اب نارهت رهش هكنيا هب هجوت اب  -٢

طاقن هب رهش يدورو  زا ( يرهش راشف رپ طوطخ طسوت زاگ لاقتنا دودحم تيفرظ هب 
ت ،مجنپCGSهدش هفاضا زا دعب يتح و رضاح لاح رد ) فرصم زاين ،هدنيآ لاس دنچ ا  
يمبسانميياس جوا ياهحرط هب  .دشاب 

-جوا و) هنازور(يلصف يياس جوا عون ود ره تسا مزال ،هدش ماجنا ياهيسررب قبط -٣
 .دوش هتفرگ رظن رد نارهت رهش يارب يتعاس يياس

اب و دنتسه بسانم LNG و UGSيزاس هريخذ هنيزگ ود ره يلصف يياسجوا يارب -٤  
. دوب دهاوخ يداصتقا حرط ود ره يارجا ناتسبات و ناتسمز فرصم فالتخا هب هجوت

يم داهنشيپ يرجمUGSحرط ندوب شخب هجيتن هب لماك نانيمطا مدع هب هجوت اب   ، -

جوا روظنم هبLNGيزاس هريخذ ثادحا حرط يجنس ناكما دهد يلصف يياس  
 . دريذپ تروص

زا زاگ تكرش طسوت هتف رگ تروص مالعتسا بسح لبق ياهلاس رد تسا ركذ هب مزال
اما .دش هتخانش زيمآهرطاخم يلم تينما يارب )LNG(حرط نيا يارجا ،حالصيذ ياهناگرا   

لامتحا ،دحاو ني اينميا رد يصاخ تيساسح دوجو مدع زين و ثحب نيا تيمها ظاحل هب 
دشاب هتشاد يپ رد هطوبرم هاگتسد تقفاومنآ ددجم مالعتسا و يسررب دراد  ،.  
يساسا تارييغت و يسررب ددجم يرهش زاگ لاقتنا هكبش دياب اي يتعاس جوا عفر يارب -٥  

فرطرب رهش يدورو رد سرتسد لباق زاگ رثكادح لاقتنا لكشم ات ديآ دوجوب نآ رد 
ينارحب طاقن رد يلحم تروص هب يتعاس يياس جوا ياهشور زا يكي هكنيا اي و دوش
هب يرهش راشف رپ زاگ هك بش رد هدمع تارييغت ناكما هكيياجنآزا. دوش ارجا رهش
و ينوكسم قطانم يال هبال زا نآ روبع و رهش لخاد رد نآ ندش هدرتسگ تهج
 .دشابيم يتعاس يياسجوا حرط داجيا يرجم داهنشيپ ،درادن دوجو يرادا

 Line Packنازيم هبساحم دروم رد هدش ماجنا ياه يسررب قبط يتعاس يياسجوا يارب -٦
تعاسجوا رد نآ ييوگخساپ و  Line Packطسوت هدش هريخذ زاگ هدش صخشم ،ي  
يياس جوا حرط ديابيم روظنم نيمه هب. دشابيمن ،لماك يتعاس يياسجوا هب رداق
، LPG هكيياجنآ زا . دوش هتفرگ رظن رد زين يرگيد تسا يتارداص و دنمشزرا هدام  
 . درادن دوجو نارهت رهش رد زكرمتم يتح و يلحم تروص هب نآ هيهت ناكما
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زا هدافتسا يراذگتسايس تهج هب رگيد فرط زا -٧  CNG يژولونكت مه ،اهوردوخ رد  
رهش رد اههاگتسيا نيا دادعت مه و هدش يموب روشك رد CNGياههاگتسيا تخاس   

يمCNGزا هدافتسا گنهرف شرتسگ و داجيا ينعم هب نيا و تسا شيازفا لاح رد   -

هعماج طسوت نآ شريذپ و گ نهرف نيا داجيا هجوت اب ديامنيم داهنشيپ يرجم. دشاب
هب يياس جوا حرط كي ،نآ هريخذ نزاخم و اههاگتسد ديلوت يژولونكت دوجو زين و

يلحم تروصب و تولياپ ناونع هب CNGكمك  هب ) گرزب ياه عمتجم زا يكي رد( 
  .ديآرد ارجا

زا دعب گرزب نارهت زاگ تكرش شرافس هب يا هيلوا ينف و يداصتقا دروآرب ركذ هب مزال
ياه عمتجم زا يكي نيلوئسم اب ياهسلج يط نينچمه. تسا هتفريذپ تروص هژورپ مامتا
عمتجم رد يحرط نينچ يارجا زا ،تسا هتشاد دوجو رهش ياز نارحب طاقن رد هك گرزب

  . دشلابقتسا روكذم 
 


