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ّوکبری در بخش هببدالت الکتزيسیتِ بیي ايزاى 
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 اصفْبى داًشگبُ اقتصبد ٍ اداری علَم داًشکذُ سیبسی، علَم گزٍُ علوی ّیئت عضَاستبديبر ٍ 

تبجوحوذ شبُ هٌصَری 

 کبرشٌبس ارشذ رٍابط بیٌبلولل داًشگبُ اصفْبى

افشیي شبهیزی 

 کبرشٌبس ارشذ رٍابط بیٌبلولل داًشگبُ تْزاى

( 12/2/89تبضید تهٞیت - 23/6/1388ۺ تبضید زضیبكت)

چکیذُ   
٠ً ثرف ؾٞذت ٝ اٛطغي زض تٞؾؼ٠ ًكٞض١ب ٝ ث٢جٞز ؾغح ظٛسُي ٗطزٕ ٛوف         ٗي تٞاٙ ازػب ًطز

اٛطغي ثطم ٛيع زض ١ط . حؿبؾي زاقت٠ ٝ اظ اضًبٙ انٔي تٞؾؼ٠ اهتهبزي ًكٞض١ب ٗحؿٞة ٗي قٞز

آیس، ث٠ عٞضي ٠ً ضقس  ًكٞضي ث٠ ػٜٞاٙ ظیط ثٜبي تٞؾؼ٠ اهتهبزي، ارت٘بػي ٝ كط١ِٜي ث٠ حؿبة ٗي

ثب . اٛطغي آٌتطیٌي ث٠ ػٜٞاٙ قبذهي ر٢ت اٛساظٟ ُيطي ضقس تٞٓيس ٛبذبٓم زاذٔي اضظیبثي ٗي قٞز

١بي كطاٝاٙ اهتهبزي زض ظطكيتتٞر٠ ث٠ ا١٘يت ایٚ ٗٞضٞع ثبیس ُلت ٠ً ٜٗغو٠ آؾيبي ٗطًعي زاضاي 

-ایٚ ٗٞضٞع ثب تٞر٠ ث٠ ٗٞهؼيت ٜٗحهط ث٠. ثرك٢بي ُٞٛبُٞٙ اظ ر٠ٔ٘ ثرف اٛطغي آٌتطیٌي اؾت

 تٞٓيس ٝ تٞظیغ اٛطغي ضا زض ُطٟٝ ثٜسيكطز ایطاٙ زض ثحج اهتهبز ٜٗغو٢بي ٗيتٞاٛس ظٗي٠ٜ قٌِٔيطي یي 

١ب ٝ ظطكيت٢بي ظطكيتثٜبثطایٚ زض ایٚ ٗوب٠ٓ تالـ ٗيكٞز . ٜٗغو٠ آؾيبي رٜٞة ؿطثي كطا١ٖ ًٜس

 تٞٓيس ظطكيتایطاٙ زض ظٗي٠ٜ . ا. ًكٞض١بي تطًٜ٘ؿتبٙ، تبريٌؿتبٙ ٝ هطهيعؾتبٙ زض آؾيبي ٗطًعي  ٝ د

ٝ تٞظیغ اٛطغي آٌتطیٌي ثب تٞر٠ ث٠ ٗٞهؼيؼت تطاٛعیتي ایطاٙ ٝ ثبظاض ٜٗبؾت ًكٞض١بي ٜٗغو٠ اظ ر٠ٔ٘ 

 .اكـبٛؿتبٙ ٝ ٛيبظ ضٝظاكعٝٙ ًكٞض١بي ؿطة ٝ رٜٞة آؾيب ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُيطز

کلیذ ٍاصُ ّب  
 تٞٓيس ٝ تٞظیغ اٛطغي آٌتطیٌي  ُطٟٝ ایطاٙ، تطًٜ٘ؿتبٙ، تبريٌؿتبٙ، هطهيعؾتبٙ، آؾيبي ٗطًعي، 
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هقذهِ 
   ٗزبٝضت رـطاكيبیي ایطاٙ ٝ ًكٞض١بي ٜٗغو٠ آؾيبي ٗطًعي، ثبتٞر٠ ث٠ شذبیط ٜٗبؾت ایٚ 

 ٜٗغو٠ اي ُطٟٝ ثٜسياٌٗبٙ تكٌيْ یي  (ُبظ، ٛلت ٝ اٛطغي آٌتطیٌي) ًكٞض١ب اظ ٛظط اٛطغي

زض ظٗي٠ٜ اٛطغي . تٞٓيس ٝ تٞظیغ ایٚ ٛٞع اٛطغي ثيٚ ایطاٙ ٝ ایٚ ًكٞض١ب ضا ث٠ ٝرٞز آٝضزٟ اؾت

آٌتطیٌي اكعایف ضٝظ اكعٝٙ ٗهطف اٛطغي ثطم زض ایطاٙ ٝ قطایظ ٗتلبٝت رـطاكيبیي ٝ آة ٝ 

ٖ ظٗبٙ ضقس ؾطیغ ٗهطف ثطم زض آؾيبي  ١ٞایي ًكٞض١بي ١٘ؿبی٠ ٝ پيطاٗٞٙ ایطاٙ، ٝ ١

رٜٞثي، ٗيتٞاٛس ظٗي٠ٜ ثؿيبض ٜٗبؾجي ضا اظ ٛظط كطا١ٖ ًطزٙ تطاٛعیت ثطم ٝ ٌْٗ٘ ثٞزٙ 

ثب تٞر٠ ث٠ ٗٞهؼيت . قج٠ٌ ١بي تٞٓيس ٝ اٛتوبّ ایٚ ٛٞع اظ اٛطغي زضقطایظ ٗرتٔق كطا١ٖ ًٜس

ایطاٙ، ایطاٙ ٝ اكـبٛؿتبٙ ٛيع ث٠ ػٜٞاٙ زٝ ًكٞض زاضاي هبثٔيت تطاٛعیت اٛطغي . ا. غئٞاًٞٛٞٗيي د

ثطاي تٞضيح ث٢تط ٗٞضٞع تطاٛعیت اٛطغي ثطم اثتسا ضطٝضي . آٌتطیٌي ٗٞضز تٞر٠ ١ؿتٜس

اؾت ث٠ نٞضت ٗزعا ٝضؼيت تٞٓيس، ٗهطف ٝ نسٝض اٛطغي آٌتطیٌي زض ًكٞض١بي آؾيبي 

. ٗطًعي ثطضؾي قٞز

 

قزقیشستبى 
تبريٌؿتبٙ  ١يسضٝاٛطغي زض هطهيعؾتبٙ ٝ ظطكيت هؿ٘ت انٔي ٜٗبثغ آثي آؾيبي ٗطًعي ثب        

ایٚ ًكٞض . هطهيعؾتبٙ زٝٗيٚ ًكٞض پطآة ٜٗغو٠ ثؼس اظ تبريٌؿتبٙ اؾت .ٝرٞز زاضز

نلطي، )هطاضاز١بیي ضا ثطاي ؾبذت ٛيطُٝبٟ ١بي رسیس ٝ نسٝض ثطم ث٠ اٗضب ضؾبٛسٟ اؾت

هطهيعؾتبٙ زاضاي ضٝزذب٠ٛ ١بي ٗتؼسزي اؾت ٠ً ثب اؾتلبزٟ اظ آ٢ٛب ٗي تٞاٙ  (.72، ل 1383

زض حبّ حبضط قف پؿت ١يسضٝآٌتطیي زض ایٚ ًكٞض .  ١عاض ِٗبٝات ثطم تٞٓيس ًطز150

ایٚ ًكٞض ثطاي ضاٟ اٛساظي چٜس ٛيطُٝبٟ .  ِٗبٝات اؾت360ًبض ٗي ًٜس ٝ ظطكيت تٞٓيس آ٢ٛب 

ثبیس ُلت ٠ً ثب ٝرٞز ضٝذب٠ٛ ١بیي ٠ً ٜٗبثغ ػظيٖ . زیِط زض حبّ ٗصاًطٟ ثب هعاهؿتبٙ اؾت

 ثؿيبض ثبالیي زض ظٗي٠ٜ تٞٓيس ثطم زض ایٚ ًكٞض ٝرٞز ظطكيتتٞٓيس اٛطغي ١ؿتٜس، 

 (. 39ل ، 1383آپيكق، )زاضز
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 ِٗبٝاتي ٝ 400 زاضاي ظطكيتي 1 یيثط اؾبؼ ٛظط ًبضقٜبؾبٙ ٛيطُٝبٟ ١بي هٜجطآؾتبي

 ِٗبٝات ذٞا١س زاقت ٠ً یبززاقت تلب١ٖ ارطاي آٙ ثب 1200 ظطكيت 2زٝهٜجطآؾتبي 

ٕ ١بي ضٝؼ ٝ هعام ث٠ اٗضب ضؾيسٟ اؾت عطح كٜي ٝ اهتهبزي ت٢ي٠ قسٟ ایٚ زٝ . ٗوب

ٛحٟٞ تأٗيٚ ٗبٓي ارطاي پطٝغٟ، ٗؿبیْ حوٞهي، اهتهبزي ٝ كٜي ٝ ١٘چٜيٚ ۺ ٛيطُٝبٟ قبْٗ

 . ؾت اازاضٟ ٝاحس١بي ٗرتٔق ایٚ ٛيطُٝبٟ ١ب

 ٗئيٞٙ زالض ثطاي تسٝیٚ عطح كٜي احساث ایٚ 8 ٗئيٞٙ زالض ٝ هعام ١ب 9ضٝؼ ١ب 

احساث ایٚ زٝ . ٛيطُٝبٟ ١ب اذتهبل زازٟ اٛس ٝ ١ٜٞظ ؾ٢ٖ عطف هطهيعي تؼييٚ ٛكسٟ اؾت

ٛيطُٝبٟ ٗٞرت ایزبز ٛٞػي تٞاظٙ اٛطغي زض ثبظاض آؾيبي ٗطًعي ٝ ١٘چٜيٚ اكعایف تٞاٙ 

ٗئيبضز ًئٞ  6 ٗئيبضز ًئٞ ٝات ؾبػت كؼٔي زض ؾبّ ث٠ 3نبزضاتي ثطم هطهيعؾتبٙ اظ 

 2/12 ٗيعاٙ ثطم تٞٓيسي ایٚ ًكٞض ١ٖ اًٜٞٙ (.2007ثيكٌي ثيعیٜؽ،)ٝات ؾبػت ٗي ضؾس

ٗئيبضز ًئٞ ٝات ؾبػت اؾت ٠ً ثركي اظ آٙ ثب تٞر٠ ث٠ ٛيبظ زٝ ًكٞض هعاهؿتبٙ ٝ 

 (. 2008زكتط اٗٞض ثيٚ آْ٘ٔ، ) اظثٌؿتبٙ ث٠ ایٚ زٝ ًكٞض نبزض ٗي قٞز

ث٠ زٓيْ قطایظ ؾرت رـطاكيبیي تبريٌؿتبٙ ؾيؿتٖ اٛطغي رٜٞة ٝ ق٘بّ ایٚ ًكٞض ث٠ نٞضت 

ثٜبثطایٚ ثب ١سف تأٗيٚ ثطم هؿ٘ت ق٘بٓي تبريٌؿتبٙ ذظ اٛتوبّ . ضیعي قسٟ اؾت ٗزعا پبی٠

"ثبتٌٜس- 3ًبٛي ثبز"ثطم 
 ٗئيٞٙ ًئٞ ٝات ؾبػت 855احساث قس ٠ً ثب اؾتلبزٟ اظ آٙ ؾبال٠ٛ  4

ّ اف، ) تبريٌؿتبٙ نبزض ٗي قٞزثطم هطهيعؾتبٙ ث٠  ثب تٞر٠ ث٠ قطایظ (. 285، ل 1383ضؾٞ

هطهيعؾتبٙ زض اٛطغي ثطم ٜٗغو٠ آؾيبي ٗطًعي، ٗي تٞاٙ ُلت ذبل غئٞپٞٓيتيٌي ٝ ٜٗغو٠ اي 

 اٛطغي زض ظٗي٠ٜ ثطم ثطاي رجطاٙ ًبؾتي ١بي ٜٗغو٠ اي ایٚ ٛٞع اظ ُطٟٝ ثٜسياٌٗبٙ تكٌيْ یي 

 .اٛطغي زض ًكٞض١بي آؾيبي ٗطًعي ٝرٞز زاضز
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تزکوٌستبى 
زض .         تطًٜ٘ؿتبٙ ٛيع اظ ٛظط تٞٓيس ثطم زاضاي ٝضؼيت ث٠ ٛؿجت ٜٗبؾت ٝ ٗغٔٞثي اؾت

 9 ٗئيبضز ًئٞ ٝات ؾبػت ٝ زض 1/10 ٗيعاٙ تٞٓيس اٛطغي ثطم ایٚ ًكٞض حسٝز 1996ؾبّ 

 (. 69، ل 1380ٗح٘ٞزي،) ٗئيبضز ًئٞ ٝات ؾبػت ثٞزٟ اؾت5/6، 1997ٗب٠١ اّٝ ؾبّ 

 ٗئيبضز ًئٞ 18/15، ث٠ ٗيعاٙ 2003ظطكيت تٞٓيس ثطم ایٚ ًكٞض ثٜبثط آٗبضٗٞرٞز زض ؾبّ 

 ٗئيبضز ًئٞ ٝات ؾبػت آٙ ضا ث٠ ًكٞض١بي 1/5ٝات ؾبػت ضؾيسٟ اؾت ٠ً اظ ایٚ ٗوساض 

 200 ٗئيبضز ٝ 1 پٜذ ؾبّ آیٜسٟ ؾبال٠ٛ يزضهطاض اؾت تطًٜ٘ؿتبٙ . ١٘ؿبی٠ نبزض ًطز ٟ اؾت

 ؾٜت ثطاي ١ط ًئٞٝات ؾبػت ث٠ تبريٌؿتبٙ 3ٗئيٞٙ ًئٞٝات ؾبػت ٛيطٝي ثطم ثب ٛطخ 

 .نبزضاتي تطًٜ٘ؿتبٙ ثبیس زض كهْ ؾطٗب ث٠ تبريٌؿتبٙ اٛتوبّ یبثس ثرف ثيكتط ثطم. ثلطٝقس

 ٗئيبضز ًئٞ ٝات ؾبػت 5 زضنس ثطم تٞٓيسي ذٞز ضا ٠ً حسٝز 20 آي 15ایٚ ًكٞض توطیجب 

 (.98، ل 1385اثٞآٞضزي، )اؾت ضا ث٠ نٞضت پبیبپبي ث٠ ًكٞض١بي ١٘ؿبی٠ نبزض ٗي ًٜس

ِٗبٝات اؾت   4485ثطاؾبؼ آٗبض١بي ضؾ٘ي ظطكيت تٞٓيس ؾبال٠ٛ اٛطغي ثطم زض تطًٜ٘ؿتبٙ 

 . زضنس آٙ زض ٛيطُٝبٟ ١بي رسیس ایٚ ًكٞض تٞٓيس ٗي قٞز  28  ٠ً ثيف اظ 

  ث٠ زٓيْ ر٘ؼيت ًٖ تطًٜ٘ؿتبٙ، پيف ثيٜي ٗي قٞز ٠ً ٗهطف اٛطغي ثطم زض ایٚ ًكٞض تب ؾبّ

 ٝاهغ زض 1تطًٜ٘ؿتبٙ اذيطا، زض رعیطٟ ٗؿٌٞٛي هعّ ؾٞ.  ثطاثط اكعایف یبثس ۵/1 ٗيالزي تب   2020

 ًئٞٝات ؾبػت ضا ضاٟ 5 ؾبحْ زضیبي ذعض، ٛرؿتيٚ ٛيطُٝبٟ ثطم ثبزي ذٞز ث٠ ظطكيت

ٗيالزي  ١2020٘چٜيٚ ایٚ ًكٞض زض ٛظط زاضز ٠ً نبزضات ثطم ذٞز ضا تب ؾبّ . اٛساظي ًطز

 زضنس اظ 12تطًٜ٘ؿتبٙ ١ٖ اًٜٞٙ ثيف اظ . ٗئيبضز ًئٞٝات ؾبػت اكعایف ز١س ۵۷/11ث٠

ثطم تٞٓيسي ذٞز ضا ث٠ ًكٞض١بي ایطاٙ، تطًي٠، تبريٌؿتبٙ ٝ اكـبٛؿتبٙ نبزض ٗي ًٜس  اٛطغي

ثط اؾبؼ ایٚ آٗبض١ب، ٗيعاٙ نبزضات ثطم ث٠ چ٢بض ًكٞض ایطاٙ، اكـبٛؿتبٙ ٝ تبريٌؿتبٙ ٝ 

ٗب١ٜب٠ٗ ثطم ) ٗئيبضز ًئٞ ٝات ؾبػت ثٞزٟ اؾت2تطًي٠ زض ؾبّ ُصقت٠ ٗيالزي ثيف اظ 

 ِٗبٝات ثعضُتطیٚ ٛيطُٝبٟ تطًٜ٘ؿتبٙ 1685ٛيطُٝبٟ ثطم ٗطٝ ث٠ ظطكيت (. 1388ذٞضقيسي، 

 ِٗبٝات زض ؾبّ 6/3341حزٖ ًْ تٞٓيس ؾبال٠ٛ اٛطغي ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ . ٗحؿٞة ٗي قٞز

ًكٞض تطًٜ٘ؿتبٙ ٛرؿتيٚ ثبض نبزضات اٛطغي ثطم ذٞز ضا ث٠ ر٢٘ٞضي اؾالٗي ایطاٙ زض . اؾت

                                                           
1. Ghazilsu 
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ٙ آثبز.  ٗيالزي آؿبظ ًطز2003ؾبّ   220ُٜجس ث٠ ظطكيت - ثب ایٚ ١سف ذظ اٛتوبّ ثطم ثبٌٓب

. ًئٞٝات احساث ٝ ضاٟ اٛساظي قس

ًبضقٜبؾبٙ . ایٚ ذظ ؾپؽ ث٠ ذظ تطاٛعیت ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ تطًي٠ ٛيع تجسیْ قس

 20 ٗيالزي تب 2020ثيٜي ٗي ًٜٜس ٠ً ٗهطف زاذٔي ثطم ایٚ ًكٞض تب ؾبّ  پيفتطًٜ٘ؿتبٙ 

.  ٗئيبضز ًئٞٝات ثطؾس11/57ؾبػت ٝ ١٘چٜيٚ ٗيعاٙ نبزضات ٛيع ث٠ ضهٖ ٗئيبضز ًئٞ ٝات 

 ِٗبٝاتي زض اؾتبٙ آذبّ زض ح٠ٗٞ ػكن آثبز، ٛيطُٝبٟ ثطم آٝاظٟ 2/254زض حبّ حبضط ٛيطُٝبٟ 

ٙ آثبز ثب ظطكيت 2/254زض ؾبحْ زضیبي ذعض ث٠ ظطكيت   2/254 ِٗبٝات ٝ ٛيطُٝبٟ ثطم ثبٌٓب

 ِٗبٝات ث٠ ٗيعاٙ تٞٓيس 6/762ثب ضاٟ اٛساظي آ٢ٛب، . ِٗبٝات زض ٗطح٠ٔ ٢ٛبیي احساث ١ؿتٜس

 ِٗبٝات، ٛيطُٝبٟ 1685ٛيطُٝبٟ ثطم ٗطٝ ث٠ ظطكيت . اٛطغي ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ اكعٝزٟ ذٞا١س قس

ٙ آثبز ث٠ ظطكيت 540ثطم تطًٜ٘جبقي ث٠ ظطكيت   ِٗبٝات، ٛيطُٝبٟ 126 ِٗبٝات، ٛيطُٝبٟ ثبٌٓب

 ِٗبٝات، 160 ِٗبٝات، ٛيطُٝبٟ ؾيسي 2/254 ِٗبٝات، ٛيطُٝبٟ ػكن آثبز 321ثطم آثبزاٙ 

 ِٗبٝات اظ ر٠ٔ٘ ٛيطُٝبٟ ١بي 2/1ُٞـ   ِٗبٝات ٝ ٛيطُٝبٟ ١ٜسي2/254ٛيطُٝبٟ زاـ آؿٞظ 

. ثعضٍ تٞٓيس اٛطغي ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ ١ؿتٜس

اثٞآٞضزي، ) زضنس ٛيطُٝبٟ ١بي تٞٓيس ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ ثب ؾٞذت ١بي كؿئي ًبض ٗي ًٜٜس99

ایٚ .  اٛطغي ثطم اؾت،ثيكتطیٚ ًبالي نبزضاتي تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ ایطاٙ پؽ اظ ُبظ(. 98، ل 1385

 12/8 ٗئيٞٙ ًئٞٝات ؾبػت ثطم ث٠ اضظـ 640 ؾب٠ٓ ؾبال٠ٛ 10ًكٞض ثط پبی٠ هطاضزازي 

 ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ ایطاٙ ١ٖ اًٜٞٙ اظ ضاٟ زٝ ذظ نبزضات. ٗئيٞٙ زالض ث٠ ایطاٙ نبزض ٗي ًٜس

ٙ آثبز . تطًٜ٘ؿتبٙ ایطاٙ اٛزبٕ ٗي قٞز-  2 ًئٞٗتط ٝ ؾطذؽ320ػٔي آثبز ًتّٞ ث٠ عّٞ - 1ثبٌٓب

 ِٗبٝات ثطم ٛيع ث٠ ػٜٞاٙ ؾٞٗيٚ 400ٗك٢س ثب اٌٗبٙ اٛتوبّ -  ًئٞٝٓت ٗط430ٝقج٠ٌ اٛتوبّ 

قج٠ٌ ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ . ٗؿيط اٛتوبّ ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ ایطاٙ ١ٖ اًٜٞٙ زض حبّ احساث اؾت

ٗوساضي اظ ٛيبظ١بي ًكٞض١بي زیِط ضا اظ ر٠ٔ٘ تطًي٠، اضٜٗؿتبٙ، آشضثبیزبٙ ٝ ُطرؿتبٙ ضا 

 200 400ٝایٚ تطاٛعیت ثطم تٞؾظ زٝ ذظ ١ٞایي (. 69، ل  1380ٗح٘ٞزي،)پٞقف ٗي ز١س

 (. 100، ل 1385اثٞآٞضزي، )ًئٞ ٝات نٞضت ٗي ُيطز 

                                                           
1.Balkan Abad  

2 .Sarakhs 
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اٝد ٗهطف ثطم زض ایطاٙ زض كهْ تبثؿتبٙ اؾت ٝ ثطاؾبؼ تٞاكوٜب٠ٗ ١بي ٗٞرٞز ثيٚ ایطاٙ 

زض ظٗؿتبٙ ٛيع ٠ً ٗهطف ثطم . ٝ تطًٜ٘ؿتبٙ زض ایٚ كهْ ایطاٙ اظ تطًٜ٘ؿتبٙ ثطم ٝاضز ٗي ًٜس

زض تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ اٝد ٗي ضؾس ایطاٙ ث٠ تطًٜ٘ؿتبٙ ثطم نبزض ٗي ًٜس؛ چٞٙ ایطاٙ زض ظٗؿتبٙ ٛيبظ 

زض ٛرؿتيٚ ٗطح٠ٔ اٛتوبّ ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ ایطاٙ، قج٠ٌ ثطم ثبٌٓبٙ آثبز ث٠ . ً٘تطي ث٠ ثطم زاضز

 هطاض اؾت یي ذظ زیِط 1387زض ٗطح٠ٔ ثؼس تب پبیبٙ ؾبّ . ُٜجس زض اؾتبٙ ُٔؿتبٙ ٗتهْ قس

ثسیٚ تطتيت ظطكيت اٛتوبّ ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ ایطاٙ ث٠ .  ضا ث٠ ٗك٢س ٜٗتوْ ًٜس1ٛيع ثطم ٗطٝ

 ٗئيٞٙ زالض 500تطًٜ٘ؿتبٙ هطاض اؾت زض عّٞ زٟ ؾبّ حسٝز .  ِٗبٝات ذٞا١س ضؾيس400

 ث٠ عٞض ذالن٠ ٝضؼيت كؼٔي ٗجبز٠ٓ ثطم ثيٚ (.4، ل 1387ث٢كتي پٞض، )ثطم ث٠ ایطاٙ نبزض ًٜس

 ۺ ایطاٙ ٝ تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ ایٚ قطح اؾت

، ( ًئٞٝٓت ثطم زاضز230 ِٗبٝات ثب 230كؼال ) ًئٞٝٓت400ثبٌٓبٙ آثبز، - ُٜجس

 ِٗبٝات، 100 ًئٞٝٓت، 230قبتٔين، - ؾطذؽ

، ل 1383اٗطا٢ٔٓي، ) (زض زؾت احساث) ِٗبٝات400 ًئٞٝٓت، 400 (ٗطٝ)يضٗب- ٗك٢س

 ًئٞٝات  ٗئي200ٙٞ ؾبّ آیٜسٟ ؾبال٠ٛ یي ٗئيبضز ٝ ١5٘چٜيٚ هطاض اؾت تطًٜ٘ؿتبٙ عي . (77

زكتط ) ؾبػت ٛيطٝي ثطم ثب ٛطخ ؾ٠ ؾٜت ثطاي ١ط ًئٞٝات ؾبػت ث٠ تبريٌؿتبٙ ثلطٝقس

 ٗكتطى زض ٗز٘ٞع ٗي تٞاٙ ُلت ٗٞاضزي ١٘چٞٙ ٝیػُي ١بي ث٠ ٛؿجت(. 1387 ؾلبضت تبريٌؿتبٙ،

اهتهبزي، ٛعزیٌي رـطاكيبیي ٝ ٝضؼيت ث٠ ٛؿجت ١ِ٘ٞٙ غئٞپٔيتيي زض ًٜبض اقتطاى ١بي 

تبضیري ٝ كط١ِٜي ایطاٙ ٝ تطًٜ٘ؿتبٙ، ظٗي٠ٜ ١ب ٝ ثؿتط١بي ٗؿبػس ٝ ٜٗبؾت ُٞٛبُٞٛي ضا ٗخْ 

. ثرف حْ٘ ٝ ٛوْ ٛلت ٝ ُبظ ٝ ثطم ر٢ت ١ٌ٘بضي ُؿتطزٟ زٝ ربٛج٠ كطا١ٖ آٝضزٟ اؾت

ُؿتطـ ١ٌ٘بضي ١بي اهتهبزي ایطاٙ ٝ تطًٜ٘ؿتبٙ ٗي تٞاٛس ظٗي٠ٜ ٝ آِٞي ٜٗبؾجي ضا ثطاي 

 . ١ٌ٘بضي ثب ؾبیط ًكٞض١بي ٜٗغو٠ آؾيبي ٗطًعي كطا١ٖ ًٜس

 

تبجیکستبى 
ٙ ضا ١ًٞؿتبٙ 93ًؿتبٙ ًكٞضي ١ًٞؿتبٛي اؾت، ث٠ عٞضي ٠ً ي        تبد  زضنس ٗؿبحت آ

ٚ تطیٚ 7495ثبالتطیٚ ٛوغ٠ آٙ ه٠ٔ ؾبٗبٛيبٙ ثب اضتلبع . تكٌيْ زازٟ اؾت  ٗتط اظ ؾغح زضیب ٝ پبیي

                                                           
1 .Marv 
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 4/55آة ١بي ایٚ ًكٞض .  ٗتط اضتلبع اظ ؾغح زضیب زض ؾيطزضیب ٝاهغ قسٟ اؾت300آٙ ثب 

عجن ثطآٝضز١بي .  زضنس اظ ٗز٘ٞع حزٖ ًْ آة ١بي ٜٗغو٠ آؾيبي ٗطًعي ضا قبْٗ ٗي قٞز

 ١كتبز ٝ پٜز٘يٚ ًكٞض زٛيب ( ًئٞٗتط ٗطثغ143100)ث٠ ػْ٘ آٗسٟ تبريٌؿتبٙ اظ ٛظط ٝؾؼت

 ٗئيبضز ًئٞٝات 527زض حبٓي٠ٌ اظ ٛظط شذبیط ١يسضٝ اٛطغي ثب ظطكيت ثبٓوٟٞ تٞٓيس . ؾتا

 ٝ ًبٛبزا زض ٗوبٕ ١كتٖ هطاض ثطظیْ، ظئيط، ١ٜسؾبػت پؽ اظ چيٚ، ضٝؾي٠، آٗطیٌب، 

ّ اف،)زاضز  . 281)، ل 1383ضؾٞ

 ظطكيتثب ای٠ٌٜ ٝؾؼت تبريٌؿتبٙ یي ز١ٖ ٝؾؼت ایطاٙ اؾت اٗب ثيف اظ ؾ٠ ثطاثط ایطاٙ 

 ١عاض ِٗبٝات ٛيطُٝبٟ 30 احساث ظطكيتث٠ قٌٔي ٠ً ایطاٙ . احساث ٛيطُٝبٟ ١بي ثطم آثي زاضز

.  ١عاضِٗبٝات ٛيطُٝبٟ اظ ایٚ زؾت ضا زاضز100 احساث  ظطكيتتبريٌؿتبٙثطم آثي ٝ ًكٞض 

 ثطم آثي ًكٞض تبريٌؿتبٙ قٜبذت٠ قسٟ ٝ ًكٞض١بي ظطكيتِٗبٝات اظ   ١عاض١76ٖ اًٜٞٙ 

یب   اظ ر٠ٔ٘ ایطاٙ، چيٚ، ضٝؾي٠ ثطاي احساث ایٚ ٛيطُٝبٟ ١ب اػالٕ آٗبزُي ًطزٟ ُٝٞٛبُٞٛي

 زضنس ٝ اظ ٜٗبثغ ثطم 2تٞٓيس ثطم اظ ٜٗبثغ كؿئي زض تبريٌؿتبٙ . ث٠ عٞض ػ٘ٔي حضٞض یبكت٠ اٛس

 ٗئيبضز ًئٞ ٝات ؾبػت ثطم 17ایٚ ًكٞض زض ٗز٘ٞع ؾبال٠ٛ .  زضنس اؾت98آثي ٛٞز ٝ 

(. 1386ت٢طاٛي، )تٞٓيس ٗي ًٜس اٗب زض كهْ ظٗؿتبٙ ٗكٌالتي ضا ثطاي تأٗيٚ ثطم ٗطزٕ ذٞز زاضز

 ًئٞٗتط 500 ضٝز ٝ ضٝزذب٠ٛ كهٔي ٗٞرٞز زض ایٚ ًكٞض ؾبال٠ٛ ثيف اظ 600 اظ     

 زضنس ث٠ 34 زضنس اظ آ٢ٛب ٗطثٞط ث٠ حٞظٟ آٗٞزضیب ٝ 60ٌٗؼت آة حبنْ ٗي قٞز  ٠ً 

زض ظٗبٙ حبً٘يت اتحبز قٞضٝي زض ایٚ ًكٞض ایؿتِبٟ ١بي ًٞچي ٝ . ؾت ا1حٞظٟ ؾيطزضیب

 زضنس اظ ًْ اٛطغي 5ث٠ عٞض ًٔي ایٚ ًكٞض ظطكيت تٞٓيس ثطم . آثي ؾبذت٠ قس- ثعضٍ ثطم

ّ اف، )آٌتطیٌي ر٢بٙ ضا زاضاؾت نبزضات ثطم یٌي اظ اهالٕ ػ٘سٟ . (282، ل 1383ضؾٞ

ایٚ ًكٞض زض كهْ ث٢بض ٝ تبثؿتبٙ ٗبظاز تٞٓيس ثطم زاضز ٠ً آٙ ضا . نبزضاتي تبريٌؿتبٙ اؾت

ث٠ ًكٞض١بي ١٘ؿبی٠ ث٠ ٝیػٟ اظثٌؿتبٙ نبزض ٗي ًٜس ٝ زض كهْ پبیيع ٝ ظٗؿتبٙ ٠ً اظ تٞٓيس 

آثي ایٚ ًكٞض ث٠ ػٔت ًب١ف ٗيعاٙ آة ٝ یرجٜساٙ ثطذي ضٝزذب٠ٛ ١ب - ثطم ٛيطُٝبٟ ١بي ثطهي

 ثطم نبزض ١٘ؿبیِي ذٞز ًكٞض زض 5تبريٌؿتبٙ ث٠ . ًبؾت٠ ٗي قٞز، ثطم ٝاضز ٗي ًٜس

 .ٗي ًٜس

                                                           
1. Syr Darya 
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 زض ٗز٘ٞع ٝاضزات ثطم ایٚ ًكٞض چ٢بض ٗئيبضز ٝ ؾيهس ٝ پٜزبٟ ٝ ٠ٛ ٗئيٞٙ ًئٞ ٝات 

ؾبػت ٝ نبزضات ثطم آٙ ؾ٠ ٗئيبضز ٝ ٢ٛهس ١لتبز ٝ چ٢بضٗئيٞٙ ًئٞ ٝات ؾبػت 

پؽ اظ كطٝپبقي قٞضٝي اهتهبز تبريٌؿتبٙ ٝ ث٠ ذهٞل ثرف (. 1388 ت٢طاٛي،)اؾت

. نبزضات ثطم آٙ ث٠ زالیٔي اظ ر٠ٔ٘ ٗكرم ٛجٞزٙ ٗبٌٓيت ذغٞط ثطم ثب ٗكٌالتي ضٝثطٝ قس

 ثٞز ٠ً 1990زض اٝاذط ز٠١ . ٗكٌالت اهتهبزي ایٚ ًكٞض ثب ٝهٞع رَٜ زاذٔي تكسیس قس

ایٚ ًكٞض ١٘چٜيٚ ث٠ زٓيْ . تبريٌؿتبٙ ثطٛب٠ٗ ١بي انالح ٝ ثبظؾبظي اهتهبزي ذٞز ضا آؿبظ ًطز

اٗب ثب ایٚ ٝرٞز . آثي ذٞز ضا ٗتٞهق ًطز- ٗكٌالت كٜي ؾبذت ثطذي اظ ٛيطُٝبٟ ١بي ثطم

زض ازا٠ٗ ٛيطُٝبٟ ١بي ثطم آثي ر٢٘ٞضي تبريٌؿتبٙ . ؾبذت تؼساز زیِطي اظ آ٢ٛب ازا٠ٗ زاضز

قٞٛس تب ثتٞاٙ چكٖ اٛساظي ث٢تط اظ تٞاٛبیي ١بي ثبالي ایٚ ر٢٘ٞضي زض تٞٓيس ثطم  ٗؼطكي ٗي

 .اضای٠ ًطز

 

 1ًیزٍگبُ بزق آبی راغَى- الف
 1978 ِٗبٝات ؾبػت اؾت ٠ً ؾبذت آٙ زض ؾبّ 3600هسضت تٞٓيس ثطم ایٚ ٛيطُٝبٟ 

 حزٖ ظطكيت آثي (.2، ل 1387ٗيطظایٞف، ) تٌ٘يْ ٛكسٟ اؾتآٙآؿبظ ٝ ١ٜٞظ ثرف ١بیي اظ 

 ٗئيبضز ٗتط ٌٗؼت اؾت ٠ً ٗي تٞاٛس ٛيبظ١بي ثطم ٝ ١٘چٜيٚ ؾيؿتٖ آثيبضي ایٚ 8/11آٙ 

 ٗئيٞٙ 125 ٗئيٞٙ زالض اؾت ٠ً حسٝز ١800عی٠ٜ ؾبذت ایٚ ٛيطُٝبٟ . ًكٞض ضا تأٗيٚ ًٜس

ٛيطُٝبٟ ضاؿٞٙ ٗي تٞاٛس  (.1383، ل 283ضؾّٞ اف، )زالض زیِط ثطاي تٌ٘يْ آٙ ٗٞضز ٛيبظ اؾت

 زضنس ٗيبِٛيٚ ؾبٓيب٠ٛ ًْ 80 ٗئيبضز ًئٞ ٝات ؾبػت ثطم تٞٓيس ًٜس، ٠ً ثيف اظ13ؾبال٠ٛ 

(. 1، ل 1387ٝعٚ یبض، )ٗهطف تبريٌؿتبٙ اؾت

 

 2ًیزٍگبُ بزق آبی شَراة- ة

 ِٗبٝات ثطم هطاض اؾت ثط اؾبؼ ثطٛب٠ٗ  ۸۵0   تٞٓيس ؾبال٠ٛظطكيت قٞضاة ثب ٛيطُٝبٟ

 ٗيالزي ثط ضٝي ضٝزذب٠ٛ  201۵ تب ؾبّ تبريٌؿتبٙٗيبٙ ٗست تٞؾؼ٠ ثرف اٛطغي زٝٓت 

                                                           
1 .Rryqoun 

2 .Shurabh 

 



 ...ّوکبری در بخش هببدالت الکتزيستِ                                                                           145

  220   ٗتط ٝ ُٜزبیف ۸3ثطاي احساث ایٚ ٛيطُٝبٟ ثب ؾسي ث٠ اضتلبع . ٝذف احساث قٞز

، ل 1383ضؾّٞ اف، )ٗئيٞٙ زالض اػتجبض پيف ثيٜي قسٟ اؾت ۹00 ٗئيٞٙ ٌٗؼت ٗتط آة، 

(280 .

 

 1 يکًیزٍگبُ بزق آبی سٌگ تَدُ- ج

 ٗئيٞٙ زالض 100 حسٝز 2004تب ؾبّ .  ِٗبٝات اؾت670هسضت تٞٓيس ثطم ایٚ ٛيطُٝبٟ 

 ٗئيٞٙ زالض زیِط ٛيع ر٢ت تٌ٘يْ آٙ الظٕ 300زض ایٚ ٛيطُٝبٟ ١عی٠ٜ قسٟ اؾت ٠ً 

هطاضزاز احساث ٝ تٌ٘يْ ایٚ ٛيطُٝبٟ ٠ً هطاض ثٞز ثب ایطاٙ . (283، ل 1383ضؾّٞ اف، )اؾت

١ٖ اًٜٞٙ زٝ تٞضثيٚ اّٝ . ثؿت٠ قٞز، ١٘طاٟ ثب ٛيطُٝبٟ ضاؿٞٙ ث٠ ضٝؾي٠ ٝاُصاض قسٟ اؾت

 ٗئيٞٙ ًئٞٝات ؾبػت ٛيطٝي ثطم تٞٓيس ًطزٟ اؾت ٝ 840، 1ٛيطُٝبٟ ثطهي آثي ؾَٜ تٞزٟ 

 ثب زض ٛظط ُطكتٚ چطذ٠ ؾٕٞ ثيكتط اظ 2009هطاض اؾت ظطكيت ایٚ ٛيطُٝبٟ تب اٛت٢بي ظٗؿتبٙ 

 ((Starre, 2006, p. 180یي ٗئيبضز ًئٞٝات ؾبػت ثطؾس

 

 2 دٍتَدُ  ًیزٍگبُ بزق آبی سٌگ-د
هطاضزاز احساث آٙ ثب ایطاٙ ثؿت٠ .  ِٗبٝات اؾت220هسضت تٞٓيس ثطم ایٚ ٛيطُٝبٟ 

ٙ  ضا ث٠ اضظـ   ,Starre) ٗئيٞٙ زالض هجّٞ ًطزٟ اؾت300قسٟ اؾت ٝ ایطاٙ ١عی٠ٜ احساث آ

2006, p. 180) . ٟ385 ؾسي ذبًي ثب ١ؿت٠ ٗطًعي ثٞزٟ ٝ عّٞ تبد آٙ زٝؾس ؾَٜ تٞز 

هطاضزاز احساث ایٚ ٛيطُٝبٟ زض . ٌٗؼت اؾت  ٗئيٞٙ ٗتط5/66ٗتط ٝ حزٖ ًْ ٗرعٙ آٙ 

زض ایٚ .  ث٠ اٗضب ضؾيس1384 تبريٌؿتبٙ ث٠ ایطاٙ زض زي ٗبٟ رطیبٙ ؾلط ضئيؽ ر٢٘ٞض

 زٝتٞزٟ   ٗئيٞٙ زالض ثطاي احساث پطٝغٟ ؾ180َٜهطاضزاز ٗوطض قس زض ٗطح٠ٔ اّٝ، ایطاٙ 

ػ٘ٔيبت احساث ایٚ پطٝغٟ ثب .  ؾب٠ٓ زض اذتيبض تبريٌؿتبٙ هطاض ز١س10ث٠ نٞضت اػتجبض 

  .حضٞض ٝظضاي ٛيطٝي ایطاٙ ٝ اكـبٛؿتبٙ ٝ ضئيؽ ر٢٘ٞضض تبريٌؿتبٙ آؿبظ قس

.  ث٠ ث٢طٟ ثطزاضي ثطؾس1390 ؾبّ اؾت ٠ً ثبیس تب ؾبّ 5عجن هطاضزاز ظٗبٙ ارطاي پطٝغٟ 

 ایٚ پطٝغٟ ثطاي تبريٌؿتبٙ ثؿيبض ظیبز اؾت ث٠ عٞضي ٠ً زض نٞضت ث٢طٟ ثطزاضي اٛزبٕا١٘يت 

                                                           
1 . Sangtuda I power Station 
2 . Sangtuda II power Station 
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اظ آٙ، ایٚ ًكٞض ذٞا١س تٞاٛؿت ػالٟٝ ثط تأٗيٚ ثطم ذٞز ١ط ؾب٠ٓ ٗيعاٙ ظیبزي ثطم ث٠ 

ثط ١٘يٚ اؾبؼ یي یبززاقت تلب١ٖ ؾ٠ ربٛج٠ ثب ١سف اٛتوبّ ثطم . ًكٞض١بي زیِط نبزض ًٜس

ایٚ پطٝغٟ تٞؾظ . اظ ٗؿيط اكـبٛؿتبٙ ث٠ ایطاٙ تٜظيٖ ٝ ث٠ اٗضبي ٝظضاي ٛيطٝي ؾ٠ ًكٞض ضؾيس

 ,Starre) ٗي قٞز ؾبّ ارطا5قطًت ؾِٜبح ٝ ثب ٛظبضت ٝ عطاحي قطًت ٢ٗيبة هسؼ ٝ ث٠ ٗست 

2006, p. 180).  زض نٞضت ضاٟ اٛساظي ایٚ ٛيطُٝبٟ ١ب تٞٓيس ثطم تبريٌؿتبٙ تب زٝ ثطاثط اكعایف

اؾتلبزٟ ٜٗبؾت ٝ ٗؤحط اظ ایٚ ٜٗبثغ ث٠ تبريٌؿتبٙ اٌٗبٙ ٗي ز١س ٠ً ٠ٛ ت٢ٜب . ذٞا١س یبكت

ٛيبظ١بي ذٞز ضا تأٗيٚ ًٜس ث٠ٌٔ ٛيبظ ث٠ اٛطغي ثطم ًكٞض١بي آؾيبي ٗطًعي ٝ حتي ذبضد زٝض 

 .ضا ٛيع تأٗيٚ ًٜس

 

 1 ايستگبُ بزق آبی ًَرسک-ُ
ایطاٙ ١عی٠ٜ احساث .  ٗئيٞٙ ًئٞ ٝات ؾبػت ثطم ضا زاضز7/2ایٚ ایؿتِبٟ ظطكيت تٞٓيس 

 ٗئيٞٙ زالض ثطآٝضز قسٟ اؾت ث٠ ػ٢سٟ ُطكت٠ 500، 2004ایٚ ٛيطُٝبٟ ضا ٠ً زض ؾبّ 

 ٗئيبضز ًئٞٝات ؾبػت ٗبظاز 5/2تبريٌؿتبٙ زض تبثؿتبٙ ثب  .(Starre, 2006, p. 180)اؾت

هطهيعؾتبٙ ٝ تطًٜ٘ؿتبٙ ٝ - تٞٓيس ثطم ضٝثطٝؾت ٠ً آٙ ضا ث٠ ًكٞض١بي ١٘ؿبی٠ هعاهؿتبٙ

اظثٌؿتبٙ ٗي كطٝقس ٝ زض ظٗؿتبٙ ً٘جٞز ثطم ٗهطكي ذٞز ضا اظ ایٚ ؾ٠ ًكٞض ٝ ث٠ هي٘ت 

 . ر٢بٛي ٝاضز ٗي ًٜس

١٘چٜيٚ هطاضزاز احساث ذظ اٛتوبّ ثطم اظ ضاٟ ٗطظ تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ ق٢ط ٗك٢س اظ قج٠ٌ ثطم 

ٕ ١بي ؾ٠ ًكٞض ضؾيسٟ اؾت ٕ ١بي تبريي اٗيسٝاضٛس ٠ً ثتٞاٜٛس . تبريٌؿتبٙ ث٠ اٗضبي ٗوب ٗوب

ٝعٚ یبض، )آثي ٝ ؾس ثط ضٝي ضٝزذب٠ٛ ١بي ًكٞضقبٙ احساث ًٜٜس-  ٛيطُٝبٟ ثطم20ثيف اظ 

زض حبّ حبضط حٌٞٗت تبريٌؿتبٙ ٛوك٠ ؾبذت ٛيطُٝبٟ ١بي ًٞچي زض ٜٗبعن (. 1387

 ٛيطُٝبٟ 180 حسٝز ١ًٞ2020ؿتبٛي ر٢٘ٞضي ضا عطح ضیعي ًطزٟ اؾت ٝ هطاض اؾت تب ؾبّ 

 ٛيطُٝبٟ ًٞچي ثطهي آثي ٗٞضز ث٢طٟ ثطزاضي 17ًٞچي، ٝ اظ ایٚ تؼساز تب اٛت٢بي ؾبّ آیٜسٟ 

 (.1387ٝعٚ یبض، )هطاض ُيطز

 

                                                           
1. Nouresk Power Station 
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 هببدالت الکتزيکی تبجیکستبى بب سبيز کشَرّب
نبزضات ثطم تبريٌؿتبٙ ٠ً اظ ثيكتطیٚ اهالٕ نبزضاتي ایٚ ًكٞض اؾت، ث٠ هي٘ت ثؿيبض 

ٙ عٞض ٠ً هجال شًط قس)اٗب زض ظٗؿتبٙ ث٠ زٓيْ ٝرٞز قطایظ اضغطاضي.  پبیيٚ اٛزبٕ ٗي قٞز ، (آ

زض تبريٌؿتبٙ زض كهْ تبثؿتبٙ . ایٚ ًكٞض ٝاضزات ثطم ذٞز ضا ث٠ هي٘ت ر٢بٛي اٛزبٕ ٗي ز١س

، اٗب ث٠ ػٔت ٛجٞزٙ   ٗئيبضز ًئٞٝات ؾبػت ٛيطٝي ثطم اضبكي تٞٓيس ٗي قٞز5/2ثيف اظ 

ذغٞط اٛتوبّ ٛيطٝي ثطم ثٜٔس قست ٗيبٙ ایٚ ًكٞض ٝ ثطذي اظ ًكٞض١بي ١٘ؿبی٠ ت٢ٜب زٝ 

 (.2007 آغاٛؽ ذجطي ثي ثي ؾي،)ؾٕٞ ٛيطٝي ثطم تٞٓيس قسٟ ث٠ ذبضد ایٚ ًكٞض نبزض ٗيكٞز

 ٗب٠١ 7 زضرسّٝ ق٘بضٟ یي نبزضات ثطم تبريٌؿتبٙ ضا ث٠ ًكٞض١بي ذبضد ٛعزیي ٝ زٝض ضا 

 . ٛكبٙ ٗي ز١س2004اّٝ ؾبّ 

 

 صبدرات بزق تبجیکستبى بِ کشَرّبی خبرج ًشديک ٍ دٍر: 1 جذٍل

هي٘ت ١ط ًئٞ ٝات 

 (ؾٜت اٗطیٌب)ؾبػت
 ًكٞض (زالض اٗطیٌب)هي٘ت ًئٞ ٝات ؾبػت

 اسبکستبى 5754679 541796909 06/1

 رٍسیِ 605610 201780000 /.3

 افغبًستبى 440644 220032180 /.2

 قزقیشستبى 302109 43158359 /.7

 قشاقستبى 221031 29470828 /.7

 هجوَع 7324073 838328276 /.8

 290، ل 1383ضؾٞالف، ۺ ٜٗجغ

 ٝاضزات ثطم 2رسّٝ ق٘بضٟ .  اٗب ٝاضزات ثطم ایٚ ًكٞض ث٠ هي٘ت ر٢بٛي ٗحبؾج٠ ٗي قٞز

. تبريٌؿتبٙ ضا اظ زٝ ًكٞض اظثٌؿتبٙ ٝ هطهيعؾتبٙ ٛكبٙ ٗي ز١س
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ٍاردات بزق تبجیکستبى را اس دٍ کشَر اسبکستبى ٍ قزقیشستبى : 2 جذٍل
هي٘ت زض ١ط ًئٞ ٝات 

 (ؾٜت اٗطیٌب)ؾبػت
 ًكٞض (زالض اٗطیٌب)هي٘ت ًئٞ ٝات ؾبػت

 اسبکستبى 11288280 752551983 5/1

 قزقیشستبى 1887701 157308413 2/1

 هجوَع 131759801 909860398 44/1

 290، ل 1383ضؾٞالف، ۺ ٜٗجغ

ّ ١بي ق٘بضٟ   ٛكبٙ ٗي ز١س ٠ً تبريٌؿتبٙ ١ط ًئٞ ٝات ؾبػت ثطم 2 ٝ 1ٗوبیؿ٠ رسٝ

 ؾٜت ٝاضز 44/1زالض نبزض ٗي ًٜس، اٗب ١٘يٚ ٗوساض ثطم ضا ث٠ هي٘ت /. 8ذٞز ضا ث٠ هي٘ت 

ُيطي یي ؾيؿتٖ ٜٗغو٠ اي تٞٓيس ٝ  ثب ٝرٞز ایٚ تلبٝت هي٘ت ٗي تٞاٙ ُلت، قٌْ. ٗي ًٜس

تٞظیغ ثطم ػالٟٝ ثط ٜٗبكغ چٜس ربٛج٠، زاضاي ثطتطي ثؿيبضي ثطاي ًكٞض١بي ثب هبثٔيت ثبالي 

ْ ُيطي ؾيؿتٖ ٜٗغو٠ اي تٞٓيس ثطم، ثب  تٞٓيس ایٚ ًبال زض ٜٗغو٠ اؾت، ٝ عجيؼي اؾت ٠ً قٌ

. اؾتوجبّ ایٚ ًكٞض١ب ٗٞار٠ قٞز

ثب تٞر٠ ث٠ پتبٛؿيْ ثبالي اٛطغي زض تبريٌؿتبٙ، ایٚ ًكٞض ضا ٗي تٞاٙ ٗطًع ٝ ١ؿت٠ انٔي 

ایٚ ًكٞض زاضاي ظطكيت ثطم آثي . اكعایف ١ٌ٘بضي زض ٗجبزالت اٛطغي ثطم زض ٜٗغو٠ زاٛؿت

١٘چٜيٚ ٗي تٞاٙ ُلت ٠ً زض نٞضت ایزبز (. 72، ل 1383نلطي، ) ١عاض ِٗبٝات اؾت114

آضاٗف ٛؿجي زض اكـبٛؿتبٙ ٝ ُؿتطـ ؾطٗبی٠ ُصاضي زض نٜؼت ثطم تبريٌؿتبٙ، اٌٗبٙ 

اكـبٛؿتبٙ ث٠ ایطاٙ ٝ پبًؿتبٙ ٝ رٜٞة آؾيب  تبريٌؿتبٙ اظ ٗؿيطتطاٛعیت ٝ اٛتوبّ ثطم تٞٓيسي 

ضت ایزبز قطایظ ٜٗبؾت ٜٗغو٠ اي نٞ زض. (Hank & Gleasoon, 2006, p. 2) كطا١ٖ ذٞا١س قس

ٝ ثب تٞر٠ ث٠ ضقس اهتهبزي ٝ نٜؼتي ًكٞضٗبٙ ٝ زض ٛتيز٠ اكعایف ٗهطف ثطم، تبريٌؿتبٙ ضا 

ث٠ تٞر٠ ث٠ ظطكيت ثبالي تٞٓيس ایٚ ٛٞع اٛطغي ٗي تٞاٙ قطیي تزبضي ٜٗبؾجي ثطاي ایطاٙ زض 

 .ایٚ ظٗي٠ٜ زاٛؿت
 

افغبًستبى  -الف

 زض ٛتيز٠ زؾتطؾي ٜٗظٖ ٝ ًبكي ث٠ . اؾتٛيبكت٠ اكـبٛؿتبٙ زاضاي ؾبذتبض اهتهبزي تٞؾؼ٠

 زضنس اظ ر٘ؼيت ایٚ ًكٞض ث٠ ثطم زؾتطؾي زاضٛس ٝ حسٝز 12ت٢ٜب . ٛساضزاٛطغي آٌتطیٌي 
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 ِٗبٝات ثطم زض قج٠ٌ تٞٓيس ٝ تٞظیغ ثطم ایٚ ًكٞض ٝرٞز زاضز ٠ً ٛبقي اظ قطایظ 270

ّ ١بي ُصقت٠ اؾتزض ثحطاٛي ٝ ذبل ایٚ ًكٞض  ایٚ ًكٞض ١ٖ ث٠ ُؿتطـ قج٠ٌ تٞظیغ ٝ . ؾب

. ١ٖ ث٠ اكعایف تٞٓيس ٝ ػطض٠ ثطم ٛيبظ زاضز، ٠ً زض ٗيبٙ ٗست ٝ ثٜٔس ٗست هبثْ زؾتطؾي اؾت

قطایظ ٝ ٗٞهؼيت رـطاكيبیي ذبل . ثٜبثطایٚ ا ثبیس ٗوساض ظیبزي اٛطغي آٌتطیٌي ٝاضز ًٜس

اكـبٛؿتبٙ زض ٜٗغو٠ ٗي تٞاٛس زض نٞضت كطا١ٖ قسٙ ظیط ؾبذت ١بي اٛتوبّ ٝ تٞظیغ ثطم آٙ، 

ایٚ ًكٞض ضا ث٠ ٗؿيط ٜٗبؾجي ثطاي تطاٛعیت اٛطغي آؾيبي ٗطًعي ث٠ پبًؿتبٙ ٝ رٜٞة آؾيب 

 (.Central Asia Institute, 2007)زتجسیْ ًٚ

اٗب زض حبّ حبضط ذغٞط ثطم .  ١عاض ِٗبٝات ثطم ٛيبظ زاضز5 اٗطٝظٟ اكـبٛؿتبٙ ث٠ ثيف اظ 

ث٠ ١٘يٚ زٓيْ اظ ١ٖ .  ِٗبٝات ثطم ضا زاضٛس1000اٛتوبٓي ث٠ اكـبٛؿتبٙ تٞاٙ اٛتوبّ ت٢ٜب حسٝز 

 ذجطي آغاٛؽ) اًٜٞٙ ١ٌ٘بضي ١ب ثطاي ٝاضزات ثطم اظ ًكٞض١بي ١٘ؿبی٠ ذٞز ضا آؿبظ ًطزٟ اؾت

 پبیترت اكـبٛؿتبٙ، ظطكيت تٞٓيس ثطم آثي ٝ حطاضتي زض حسٝز 1ًبثْ   زض(.2007 ثي ثي ؾي،

 ٗٞرٞز ثطم زض ایٚ ظطكيت ٗئيٞٙ ٛلطي، 2 ِٗبٝات اؾت ٝ زض ١طات ثب ر٘ؼيت حسٝز 300

 ًئٞ ٝٓت اظ تطًٜ٘ؿتبٙ تأٗيٚ 110 ًئٞ ٝٓت اظ ایطاٙ ٝ ذظ 132ٝالیت ٠ً تٞؾظ ذظ 

 ١عاض ٗكتطى ٝرٞز زاضٛس ٠ً اظ اٛطغي ثطم 95زض ١طات .  ِٗبٝات اؾت110، ت٢ٜب  ٗي قٞز

 .                                                             ایطاٙ ٝ تطًٜ٘ؿتبٙ اؾتلبزٟ ٗي ًٜٜس

پْ -تٞزٟ  ثطم ث٠ ٛبٕ ؾَُٜب١ٟ٘چٜيٚ ًبض١بي ؾبذت٘بٛي ثطاي احساث ذغٞط اٛتوبّ ٛيطٝ

 ث٠ 2009رٜٞة تبريٌؿتبٙ ث٠ ٗطظ اكـبٛؿتبٙ زض حبّ اٛزبٕ اؾت ٝ هطاض اؾت تب ؾبّ  اظ 2ذ٘طي

ٝظاضت .  ٗئيٞٙ زالض اؾت١56عی٠ٜ ایٚ اػتجبض ٗبٓي ثطاي تبريٌؿتبٙ .  ث٢طٟ ثطزاضي ثطؾسٗطح٠ٔ

 زض ثسذكبٙ تبريٌؿتبٙ یبزاقت تلب١ٖ زیِطي ضا 3اٛطغي ٝ آة اكـبٛؿتبٙ ثب قطًت پبٗيط اٛطغي

 ذغٞط اٛتوبّ ٛيطٝي 4ٛيع اٗضب ًطزٟ اؾت ٠ً ثط اؾبؼ ایٚ هطاضزاز ثب ؾطٗبی٠ نٜسٝم آهبذبٙ،

 تب ٜٗبعن ٗطظي اكـبٛؿتبٙ زض ؾطیغ تطیٚ ظٗبٙ احساث ذٞا١س " یي-پبٗيط"ثطم اظ ٛيطُٝبٟ آثي 

، ٝاهغ زض ٝالیت " یي-پبٗيط" ِٗبٝات ثطم ٛيطُٝبٟ آثي 7قس، ٝ اظ ٗؿيط آٙ ١ط ؾبػت 

.  ایٚ ًكٞض ث٠ ٛٞاحي ٝالیت ثسذكبٙ اكـبٛؿتبٙ زض كهْ تبثؿتبٙ ٜٗتوْ ذٞا١س قس5ثسذكبٙ

                                                           
1. Kabul 

2. Polekhemry 
3. Pamir Energy 

4. AGA Khan Box 

5 .Badakhshan 
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زض نٞضت ارطاي ایٚ پطٝغٟ، نبزضات ٛيطٝي ثطم تبريٌؿتبٙ ث٠ اكـبٛؿتبٙ ٠ً تب ث٠ حبّ تٞؾظ 

 اكعایف  ِٗبٝات زض یي ؾبػت زض ت٘بٕ عّٞ ؾبّ ثٞز،8قطًت ثطم تبريٌؿتبٙ اٛزبٕ ٗي قس ٝ 

 .(2007 ،ؾي ثي ثي )ذٞا١س یبكت

١٘چٜيٚ اكـبٛؿتبٙ ٗٞهؼيت تطاٛعیتي ٝ ُصضُب١ي ثؿيبض ٜٗبؾجي ثطاي اٛتوبّ ٝ تطاٛعیت 

ایٚ ٗٞضٞع زض . اٛطغي آٌتطیٌي ًكٞض١بي هطهيعؾتبٙ ٝ تبريٌؿتبٙ ث٠ ایطاٙ ٝ پبًؿتبٙ زاضز

ارالؼ ؾ٠ ربٛج٠ ٝظضاي ٛيطٝي ایطاٙ، اكـبٛؿتبٙ ٝ تبريٌؿتبٙ زض زٝقٜج٠ پبیترت تبريٌؿتبٙ 

ٗغبٓؼبت ر٢ت .  ثب اٗضبي یبززاقت تلب١٘ي، ٗٞضز تٞاكن ؾ٠ ربٛج٠ هطاض ُطكت84زض اؾلٜسٗبٟ 

 ًبضقٜبؾبٙ ؾ٠ ًكٞض، زض ٗطزاز ٗبٟ ٛكؿتاٌٗبٙ ؾٜزي ٗؿيط ٝ قٌْ ارطاي ایٚ پطٝغٟ زض 

(. 1387 زكتط ٗغبٓؼبت ٝظاضت ذبضر٠،) زض ت٢طاٙ آؿبظ قسٟ اؾت1385

 

ايزاى - ة

 ث٠ ٝاؾغ٠ ثطذٞضزاضي اظ ٜٗبثغ ؾٞذتي اضظاٙ، ٝرٞز ٛيطٝي اٛؿبٛي ٗترهم ٝ ؾطٗبی٠ ُصاضي

 3500ث٠ ٛؿجت ٜٗبؾت، ٛيبظ ٗهطف ضٝظ اكعٝٙ، تٞٓيس اٛطغي آٌتطیٌي ایطاٙ اظ حساًخط ٛيبظ 

هسضت ٛهت قسٟ .  ضؾيسٟ اؾت1383 ١عاض ِٗبٝات زض ؾبّ 29 ث٠ 1357ِٗبٝات زض ؾبّ 

.  ِٗبٝات ضؾيسٟ ٠ً اظ ت٘بٕ ًكٞض١بي ٜٗغو٠ ثبالتط اؾت34500 ث٠ 1383ایٚ اٛطغي زض ؾبّ 

 ٠ً آذطیٚ ؾبّ ثطٛب٠ٗ چ٢بضٕ تٞؾؼ٠ 2009 نٜؼت تٞٓيس ثطم ایطاٙ ضا تب ؾبّ 3رسّٝ ق٘بضٟ 

(. 76 82ٝ، نم 1383اٗطا٢ٔٓي، )اؾت، ٛ٘بیف ٗي ز١س

 

 1388 تب 1357صٌعت تَلیذ بزق ايزاى اس : 3جذٍل

 1383ؾبّ  1367ؾبّ  1357ؾبّ قطح 

آذط ثطٛب٠ٗ چ٢بضٕ 

ؾبّ 

1388(2009 )

  ٗئيٞٙ ٛلط72 ٗئيٞٙ ٛلط 67 ٗئيٞٙ ٛلط 48 ٗئيٞٙ ٛلط 32ر٘ؼيت 

  ِٗبٝات43800ِٗبٝات 29000 ِٗبٝات 7762 ِٗبٝات 3486ٛيبظ ٗهطف ثطم 
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تٞاٙ ٛهت 

 (تحت ًٜتطّ)قسٟ
  ِٗبٝات68300 ِٗبٝات 34500 ِٗبٝات 13681 ِٗبٝات 7024

تحت )تٞٓيس ثطم

 (ًٜتطّ
 ٗئيبضز 8/43 ٗئيبضز 4/17

 ٗئيبضز 2/161

ًئٞؾبػت 

 ٗئيبضز ًئٞ 243

 ؾبػت

 22000000 18023000 8828000ٗكتطى 3399000تؼساز ٗكتطًيٚ 

عّٞ ذغٞط 

 230 ٝ 400)اٛتوبّ

 (ًئٞٝات

  ًئٞٗتط63000ًئٞٗتط 40000ًئٞٗتط 12402 ًئٞٗتط 4548

عّٞ ذغٞط كٞم 

 132ٝ63)تٞظیغ

 (ًئٞٝٓت

 ًئٞٗتط97000ًئٞٗتط 54500ًئٞٗتط 21522 ًئٞٗتط 9013

عّٞ ذغٞط ككبض 

ٗتٞؾظ ٝ 

( 33)ضؼيق

 ًئٞٗتط897000ًئٞٗتط 557000ًئٞٗتط 235038ًئٞٗتط 68214

كيجط ٛٞضي ضٝي ذظ 

ثطم 
 ًئٞٗتط17100ًئٞٗتط 7100- - 

 82، ل 1383اٗطا٢ٔٓي،ۺ ٜٗجغ

 

 هببدالت الکتزيکی ايزاى بب کشَرّبی ّوسبيِ ٍ هٌطقِ 
 نبزضات ثطم ایطاٙ ث٠ ًكٞض١بي ١٘ؿبی٠ ثب نبزضات ث٠ ر٢٘ٞضي 1371اظ ؾبّ         

- اضتجبط آٌتطیٌي كؼٔي ایطاٙ ثب ر٢٘ٞضي آشضثبیزبٙ اظ ؾ٠ ضاٟ اضؼ. آشضثبیزبٙ قٌْ ُطكت

، ٝ ( ًئٞ ٝٓت20 )2اضزٝثبز- ، رٔلب (132 ًئٞ ٝٓت ٝ یي ذظ 5/10ثب یي ًبثْ ) 1ٛرزٞاٙ

ذظ اذيط اظ ؾبّ . نٞضت ٗي ُيطز ( ًئٞ ٝٓت230ثب ؾغح ٝٓتبغ ) 3ای٘كٔي- پبضؼ آثبز

 ثطهطاض قسٟ ٝ ثيكتط ث٠ ٝاضزات ثطم اذتهبل زاضز ٝ ثب تٞر٠ ث٠ اتهبّ آٙ ث٠ قج٠ٌ 1379

                                                           
1. Nakhichevan 

2 .Ordubad 

3 .Imishly 
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تٞظیغ ثطم ضٝؾي٠، ٗي تٞاٛس زض آیٜسٟ ثطاي تطاٛعیت ثطم اظ ضٝؾي٠ ث٠ ایطاٙ ٝ ؾپؽ ػطام ٗٞضز 

 .اؾتلبزٟ هطاض ُيطز

 اظ ؾبّ 1زٝؿٞ ثبیعیس-  ًئٞ ٝٓت ثبظضُبٙ 154زض ٗٞضز تطًي٠ اضتجبط اظ ضاٟ ذظ         

 2ثبـ هٔؼ٠-  ًئٞ ٝٓت ذٞي 400 آؿبظ قس ٠ً ایٚ اضتجبط اظ ضاٟ  ذظ ؾ٠ ًبثْ 1375

.  زٝ ثطاثط قس1377 ِٗبٝات ثٞز ٠ً اظ ؾبّ 20ظطكيت اٝٓي٠ اٛتوبّ . ُؿتطـ ذٞا١س یبكت

 ًئٞ 400 تطًي٠، هطاض اؾت ثب احساث ذظ 3. اؼ. اي.عجن هطاضزاز قطًت تٞاٛيط ٝ قطًت  تي

ٗبًٞ ٝ ؾپؽ اٛتوبّ آٙ ث٠ ٗطظ ثبظضُبٙ، ثطم تطاٛعیت ث٠ ١طاؾبٙ ٝاهغ زض ٗطظ - ٝٓت ذٞي 

ثب تٞر٠ ث٠ اتهبّ تطًي٠ ث٠ قج٠ٌ ثطم اضٝپب، ایطاٙ ٗي تٞاٛس اظ ایٚ ضاٟ ث٠ آٙ . تطًي٠ تحٞیْ قٞز

١ط چٜس تطًي٠ پؽ اظ ذطیساضي ُبظ اظ ایطاٙ، اضتجبط آٌتطیٌي ثب . قج٠ٌ ٛيع ٗتهْ قٞز

ًكٞضٗبٙ ضا ًب١ف زاز، اٗب ث٠ ١طحبّ ازا٠ٗ اضتجبط ثب تطًي٠ ثب تٞر٠ ث٠ اذتالف اكن، زض ًب١ف 

. پيي ضٝظا٠ٛ ٝ تسإٝ رطیبٙ ثطم ٗؤحط ذٞا١س ثٞز

اضتجبط آٌتطیٌي ایطاٙ ثب اضٜٗؿتبٙ ٠ً زض ق٘بّ ؿطة ایطاٙ ٝاهغ اؾت، زض ًب١ف         

 ًئٞ ٝٓت 230ٗجبز٠ٓ ثطم ثيٚ ایطاٙ ٝ اضٜٗؿتبٙ اظ ضاٟ ذظ . پيي كهٔي ثؿيبض ٗؤحط اؾت

 تبًٜٞٙ ٜٗبكغ ظیبزي ثطاي ١ط زٝ ًكٞض 1376اظ ؾبّ  (5ضيؽٕ) 4قي١ٜٞبیط- زٝ ٗساضٟ ا١ط

ث٠ ١٘طاٟ زاقت٠ اؾت ث٠ نٞضتي ٠ً توطیجبً زض ٛي٠٘ اّٝ ؾبّ ایطاٙ ٝاضز ًٜٜسٟ ٝ زض ٛي٠٘ زٕٝ 

آجت٠ ٗي تٞاٙ ُلت ایطاٙ زض ٠٘١ ایبٕ ؾبّ، . ؾبّ نــبزض ًٜٜسٟ ثطم ث٠ اضٜٗؿتبٙ ثٞزٟ اؾت

. ١ٖ نبزض ًٜٜسٟ ٝ ١ٖ ٝاضز ًٜٜسٟ اؾت، اٗب حزٖ ٝاضزات زض ٗبٟ ١بي ُطٕ اكعایف ٗي یبثس

 ٗئيٞٙ زالض ٝ یب ث٠ 20ثب ایٚ ٝرٞز ١٘يٚ حزٖ ًٖ نبزضات ثطم ثطاي ٗب ؾبال٠ٛ حسٝز 

ثحج ٗجبز٠ٓ ٝ نسٝض ثطم ایطاٙ ت٢ٜب اظ .  ٗئيٞٙ زالض زضآٗس اضظي زاقت٠ اؾت40ُلت٠ اي 

 آؿبظ قسٟ اؾت ٝ كطٝـ ثطٝٙ ٗطظي ایٚ ٛٞع اٛطغي اظ ضقس ثؿيبض ذٞثي 1371ؾبّ 

. ثطذٞضزاض ثٞزٟ اؾت

                                                           
1 .Dogubayazit 

2 .Bash Qaleh 
3. TEAS  

4. Shinohayr 

5. Magry 
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        اٗطٝظٟ ٛيع عطح ١بي ٗطثٞط ث٠ ٗجبز٠ٓ، تطاٛعیت ٝ نبزضات ثطم ١ط ضٝظ ثيكتط ٗغطح 

 ًئٞٗتط زض ذبى 60 ث٠ عّٞ 1ٛجيت زاؽ- ًئٞ ٝٓت تي ٗساضٟ ُٜجس400اظر٠ٔ٘ ذظ . ٗي قٞز

ایطاٙ اظ ٜٗغو٠ ٗطظي زاقٔي ثطٝٙ زض اؾتبٙ ُٔؿتبٙ ُصقت٠ ٝ قج٠ٌ ١بي ؾطاؾطي ثطم ایطاٙ ٝ 

ایٚ ذظ ثيكتط ثب ١سف تطاٛعیت ث٠ ًبض .  ث٠ ١ٖ ٝنْ ًطزٟ اؾت1378تطًٜ٘ؿتبٙ ضا اظ ؾبّ 

ایطاٙ ٗي تٞاٛس . ث٠ ایٚ تطتيت ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ اظ ضاٟ ایطاٙ ث٠ تطًي٠ ٗي ضؾس. ذٞا١س ضكت

 ِٗبٝات ثطم ث٠ تطًي٠ اؾتلبزٟ 100زضنٞضت تٞاكن، اظ ظطكيت اضبكي ایٚ ذظ ر٢ت كطٝـ 

 ًئٞ ٝٓت اهسإ ًطز تب ثطم ضا ث٠ ١طات 20 ًئٞ ٗتط ذظ ١130٘چٜيٚ ایطاٙ ث٠ احساث . ًٜس

 ضا اظ قج٠ٌ 3 ٝ كطآ2ٟتٞاكن قسٟ اؾت اكـبٛؿتبٙ ثطم ٗٞضز ٛيبظ زٝ اؾتبٙ ٛي٘طٝظ. ثطؾبٛس

 ًئٞ ٝٓت تطثت ربٕ ذطاؾبٙ، نسٝض ثطم ثيكتط ث٠ 400پؿت . ؾطاؾطي ثطم ایطاٙ تأٗيٚ ًٜس

. اكـبٛؿتبٙ ضا اٌٗبٙ پصیط ٗي ًٜس

 ًئٞٗتط اٌٗبٙ ٝاضزات ٝ 700ثب ارطاي زٝ پطٝغٟ اٛتوبّ ثطم ث٠ پبًؿتبٙ ث٠ عّٞ ثيف اظ 

ثط اؾبؼ یٌي اظ ایٚ پطٝغٟ ١ب هطاض .  ًئٞٝات كطا١ٖ ٗي قٞز1100نبزضات زٝربٛج٠ ث٠ ٗيعاٙ 

اٛتظبض .  ًئٞٗتط احساث قٞز700 ٗئيٞٙ زالض ذظ اٛتوبٓي ث٠ عّٞ 500اؾت ثب ١عی٠ٜ اي ثبٓؾ ثط 

 ِٗبٝات ثطم ث٠ 100پطٝغٟ زیِط ثطاي اٛتوبّ .  ؾبّ تٌ٘يْ قٞز5ٗي ضٝز ایٚ پطٝغٟ زض عي 

 تب اٝاذط عطحایٚ .  ٗئيٞٙ زالض ثطآٝضز قسٟ اؾت1/3 ٝازض اؾت ٠ً ١عی٠ٜ ارطاي آٍٙثٜسض 

  . آٗبزٟ ٗي قٞز2012ؾبّ 

ٝ ٛيع اضتجبط ٗهط ثب قج٠ٌ آكطیوب،  ثب تٞر٠ ث٠ اضتجبط قج٠ٌ ثطم ؾٞضی٠ ثب ٓجٜبٙ، ٗهط ٝ اضزٙ

ٗترههبٙ ٛكؿت زض چ٢بضٗيٚ . اظ ایٚ ضاٟ ایطاٙ ث٠ ثؿيبضي اظ ًكٞض١ب زؾتطؾي پيسا ٗي ًٜس

 پبًؿتبٙ،  ًئٞ ٝٓت هطهيعؾتبٙ، چيٚ،500زض ت٢طاٙ، احساث ذظ  نٜؼت ثطم ًكٞض١بي ػضٞ اًٞ

- اظثٌؿتبٙ -   هطهيعؾتبٙ  ًئٞ ٝٓتي آؾيبیي اظ ضا500ٟاكـبٛؿتبٙ ٝ ایطاٙ ٝ ٛيع اؾتلبزٟ اظ ضیَٜ 

ایطاٙ یبززاقت ؾطاٛزبٕ آٙ ٠ً . تطًٜ٘ؿتبٙ ٝ ایطاٙ، ث٠ زثيطذب٠ٛ اًٞ پيك٢ٜبز قس- تبريٌؿتبٙ 

 هطهيعؾتبٙ ٝ تبريٌؿتبٙ  ُلت١ِٞبیي ثبٝتلب١٘ي زض ٗٞضز ٗجبزالت آٌتطیٌي ثب ُطرؿتبٙ اٗضب 

                                                           
1.Nebit Dag 
2 .Nimrouz 

3. Farah 
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آؿبظ ًطزٟ اؾت، ٝ ثحج اضؾبّ اٛطغي آٌتطیٌي ث٠ ًكٞض١بي حبقي٠ ذٔيذ كبضؼ اظ ضاٟ 

ْ ١بي ظیط زضیبیي ٛيع ٗغطح قسٟ اؾت  (.1387ذبٓوي، )ًبث

زض ٗز٘ٞع ث٠ ٛظط ٗي ضؾس تٞر٠ ثيف اظ حس ثط ٜٗبثغ ُبظ ٝ ٛلت زض ٜٗغو٠ آؾيبي ٗطًعي 

 آٌتطیٌي  ١بي ٗٞرٞز ٜٗغو٠، زض حٞظٟ اٛطغي ١بي زیِط ٗبٜٛس اٛطغيظطكيت ثبػج قسٟ اؾت ٠ً 

زض حبٓي ٠ً ٝضؼيت ٜٗغو٠ ث٠ نٞضتي اؾت ٠ً .  ٗٞضز تٞر٠ هطاض ُيطزً٘تطٝ ١يسضٝآٌتطیٌي 

ْ ُيطي ١ٌ٘بضي ١بي ٜٗغو٠ اي زض ٠٘١ ظٗي٠ٜ ١بي یبز قسٟ ٝرٞز زاضز ، 1383ذطاظي،)اٌٗبٙ قٌ

 (. 64ل 

ْ ١بي ٗٞرٞز ثطاي ١ٌ٘بضي زض ثرف اٛطغي   آٌتطیٌي ثب تٞر٠ ث٠ آٛچ٠ زض ٗٞضز پتبٛؿي

 ظیطؾبذت ١بي  ٠ً ًكٞض١بي ٜٗغو٠ زض ر٢ت ایزبزظیبزيتٞضيح زازٟ قس ٝ ؾطٗبی٠ ُصاضي ١بي 

الظٕ ثطاي ١ٌ٘بضي زض ایٚ ثرف اٛزبٕ زازٟ اٛس، اٌٗبٙ ٝنْ قسٙ قج٠ٌ ذغٞط اٛتوبّ ثطم زض 

زض نٞضت ٝنْ قسٙ قج٠ٌ ذغٞط اٛتوبّ ثطم ایطاٙ ث٠ قج٠ٌ ػ٘ٞٗي . ٜٗغو٠ ٝرٞز زاضز

 ٝ ضٝؾي٠ ٗي تٞاٙ ث٠ ضٝٛن ثبظاض ٗجبزالت ثطم زض ٜٗغو٠ اٗيسٝاض آٜ٘بكغًكٞض١بي ٗكتطى 

 (.71، ل 1383نلطي، )ثٞز

 

شیَُ ّبی ّوکبری در بخش هببدالت الکتزيکی بیي ايزاى ٍ کشَرّبی هٌطقِ 
ٗٞرٞز زض ثرف اٛطغي آٌتطیٌي ٗي تٞاٛس ث٠ توٞیت ضٝاثظ زٝ ٝ ي اؾتلبزٟ اظ ظطكيت ١ب

ایطاٙ ثب ایٚ ًكٞض١ب ٗي تٞاٛس ث٠ چ٢بض ضاٟ . چٜس ربٛج٠ ثيٚ ایطاٙ ٝ ًكٞض١بي ٜٗغو٠ ٜٗزط قٞز

.  زاقت٠ ثبقس١ٌ٘بضيزض ظٗي٠ٜ اٛطغي آٌتطیٌي 

نسٝض ٗؿتويٖ اٛطغي آٌتطیٌي ث٠ ًكٞض١بي ١٘زٞاض ٗبٜٛس كطٝـ ثطم ث٠ تطًي٠ ٝ یب - 

. پطٝغٟ ١ٌ٘بضي ثب زٝٓت رسیس ػطام زض ظٗي٠ٜ اٛتوبّ ثطم ث٠ ایٚ ًكٞض

ٝاضزات اٛطغي ثطم اظ ًكٞض١بیي ٠ً زاضاي ٗعیت ٛؿجي زض تٞٓيس ثطم ١ؿتٜس، ٗخْ - 

 ١بي هبثْ تٞر٠ ثطم ظطكيت ٝاضزات اظ تطًٜ٘ؿتبٙ ٝ یب عطح ذطیس ثطم اظ تبريٌؿتبٙ ٠ً زاضاي 

 .آثي ١ؿتٜس
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ٗجبز٠ٓ ثطم ثيٚ ایطاٙ ٝ ًكٞض١بي ١٘ؿبی٠ ث٠ عٞضي ٠ً اٛطغي آٌتطیٌي نبزض ٝ زضیبكت - 

زض ایٚ ٛٞع ٗجبز٠ٓ ث٢زبي . ٗبٜٛس نبزضات ثطم ایطاٙ ث٠ اضٜٗؿتبٙ. قسٟ زض ٢ٛبیت ٗتؼبزّ ثبقس

 .ثطم ٗي تٞاٙ ٛٞع یب اٛٞاع ذبني اظ ًبال١ب ضا تحٞیْ ُطكت

اؾتلبزٟ اظ ظطكيت قج٠ٌ ثطم ایطاٙ ر٢ت تطاٛعیت ثطم اظ یي ًكٞض ث٠ ًكٞض - 

 .ث٠ ػٜٞاٙ ٗخبّ تطاٛعیت ثطم تطًٜ٘ؿتبٙ ث٠ تطًي٠ اظ ضاٟ ایطاٙ(. 76، ل 1383اٗطا٢ٔٓي، )زیِط

 كطٝپبقي ثب. ایطاٙ اظ ٛظط عجيؼي ٝ ؾيبؾي ٝ ٗٞهؼيت رـطاكيبیي زاضاي قطایظ ٝیػٟ اي اؾت

ثؼضي اظ ایٚ .  ًكٞض آؾيبي ٗطًعي ٝ هلوبظ زاضاي ٗطظ١بي ٗكتطى قس7قٞضٝي، ایطاٙ ثب 

زض ًٜبض ایٚ ٗٞضٞع . ًكٞض١ب زض عّٞ ؾبّ زاضاي اٛطغي ٗبظاز ثٞزٟ ٝ یب ً٘جٞز اٛطغي زاضٛس

ثٜبثطایٚ ایطاٙ ث٠ ػٜٞاٙ ًكٞضي . ثبیس زٝ ًكٞض رَٜ ظزٟ اكـبٛؿتبٙ ٝ ػطام ضا ٛيع زض ٛظط ُطكت

حبّ  ٝ ثطذٞضزاض اظ قطایظ ث٠ ٛؿجت ٜٗبؾت، ظیط ؾبذت٢بي نٜؼتي ٝ زض پ٢ٜبٝضث٠ ٛؿجت 

 ١ٌ٘بضي تٞؾؼ٠ ثب ایٚ ًكٞض١ب زض نبزضات ٝ ٝاضزات ٝ تطاٛعیت اٛطغي آٌتطیٌي ٗي تٞاٛس

 .ُؿتطزٟ ٝ ٜٗبؾجي ضا زاقت٠ ثبقس

 آجت٠ زض ایٚ ٗيبٙ ٗٞاٛؼي ٛيع ثط ؾط ضاٟ تزبضت ٝ ٗجبزالت اٛطغي ثيٚ ایطاٙ ٝ ایٚ ًكٞض١ب 

ثطذي ٗؿبئْ ًٔيسي ثيٚ تٞاٙ ث٠ حْ ٛكسٙ  اظ ر٠ٔ٘ ٢ٗ٘تطیٚ ایٚ ٗٞاٛغ ٗي. ٝرٞز زاضز

 تبريٌؿتبٙ ٝ یب هطهيعؾتبٙ ٝ  ثيٚ ًكٞض١بي اظثٌؿتبٙ ٝاذتالكبتٗخْ )ًكٞض١بي ٜٗغو٠

اظثٌؿتبٙ ثط ؾط ٗؿبئْ ٗطظي ١عی٠ٜ ثبالي تطاٛعیت ًبال زض ؾغح ٜٗغو٠ ث٠ زٓيْ اػ٘بّ تؼطك٠ ١بي 

، ٝرٞز ٝ تسإٝ ٗؿبئْ ذبل اٜٗيتي زض اكـبٛؿتبٙ ٝ ٝرٞز (ثبال اظ ؾٞي ًكٞض١بي ٜٗغو٠

ٚ آ٘ٔٔي ایطاٙ ٝ تطًٜ٘ؿتبٙ اقبضٟ ًطز  .ثطذي ٗؿبئْ زض ضٝاثظ ثي

 زض ؾغح زاذٔي ًكٞض١ب ٛيع ثبیس ث٠ ؾيبؾت ١بي ٗٔي اٛطغي ١ط ًكٞض، تطتيجبت هبٛٞٛي ٝ 

 ٝ تزبضي ؿيطٗكبث٠ ٝ اؿٔت ثسٝٙ تٞر٠ ًبكي اظ عطف زٝٓت ١ب ؾطٗبی٠ ُصاضي ٗحيظ ،ؾبظٗبٛي

 .(Central Asia Institute, 2007)ٛبٕ ثطز

١بي ١ٌ٘بضي ثطتطي اٗب ثبیس ُلت ٠ً ٝرٞز ایٚ ٗكٌالت ٛ٘ي تٞاٛس ثبػج چكٖ پٞقي اظ  

چٞٙ ٠ً ١ٌ٘بضي ١بي ٜٗغو٠ اي زض تٞٓيس ٝ ٗهطف اٛٞاع  . قٞزًكٞض١بٜٗغو٠ اي ثيٚ ایٚ 

ٗرتٔق اٛطغي ٝ تالـ ثطاي اؾتلبزٟ ث٢ي٠ٜ اظ ٜٗبثغ ١يسضًٝطثٜي ٜٗغو٠ یٌي اظ ضا١ٌبض١بي 

(. 64، ل 1383ذطاظي، )زاضاي ا١٘يت زض ثطٛب٠ٗ ١بي تٞؾؼ٠ ٜٗغو٠ ث٠ ق٘بض ٗيطٝز
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 ؿطثي ٝ قطایظ رـطاكيبیي ٝ ٜٗغو٠ اي ٜٗبؾت ایطاٙ زض ٜٗغو٠ ٢ٖٗ ٝ حؿبؼ آؾيبي رٜٞة

، ٛساضٛس١٘ؿبیِي ثب زٝ ًكٞض اكـبٛؿتبٙ ٝ ػطام ٠ً ظیطؾبذت ١بي ٜٗبؾت ثطاي تٞٓيس ثطم 

ٗٞهؼيت ٜٗحهط ث٠ كطزي ضا ثطاي تطاٛعیت ٝ نبزضات اٛطغي آٌتطیٌي اظ ایطاٙ ث٠ ایٚ زٝ ًكٞض 

 .  هلوبظ كطا١ٖ آٝضزٟ اؾتٜٗغو٠ٝ ١٘چٜيٚ تطًي٠ ٝ 

ثبیس ث٠ ایٚ قطایظ ٝرٞز ثبظاض ٗهطف اٛطغي ثيف اظ یي ٗئيبضز ٛلطي رٜٞة آؾيب ضا ثب 

 ٝ پبًؿتبٙ ٝ نبزضات ثطم ایطاٙ ث٠ پبًؿتبٙ ٝ كطا١ٖ ایطاٙتٞر٠ ث٠ ٗتهْ ثٞزٙ قج٠ٌ ثطم 

ػالٟٝ ثط احؿبؼ ٛيبظ ًكٞض١بي تٞٓيس ًٜٜسٟ ٝ . قسٙ اٌٗبٙ نبزضات ث٠ ١ٜس ضا ٛيع اكعٝز

ٗهطف ًٜٜسٟ اٛطغي ث٠ زؾتطؾي ث٠ ثبظاض١بي یٌسیِط، ثبیس ُلت ٠ً ایطاٙ ثطاي اكعایف هسضت 

 ضٝاثظاهتهبزي ذٞز زض ٜٗغو٠ ٝ ١٘چٜيٚ زض ر٢ت ٗوبث٠ٔ ثب ككبض١بي ؿطة، ٛيبظٜٗس ُؿتطـ 

 . ذٞز ثب ١٘ؿبیِبٙ ث٠ ٝیػٟ زض ثرف ١بي اهتهبزي ٝ تزبضي اؾت

ؾؼي زض تٞؾؼ٠ ضٝاثظ ثب ػطام ٝ اكـبٛؿتبٙ زض قطم ٝ ؿطة ًكٞض، تالـ زض ر٢ت 

 ٗطًعي ٝ ١٘چٜيٚ هلوبظ ٝ تطًي٠ زض ق٘بّ ٝ ق٘بّ ؿطة آؾيبياكعایف ١ٌ٘بضي ثب ًكٞض١بي 

ٕ ١بي ایزبز ًٜٜسٟ رٞ تلب١ٖ ٝ زٝؾتي ثب ًكٞض١بي رٜٞة ذٔيذ كبضؼ، ٗي تٞاٛس  ٝ اٛزبٕ اهسا

١٘ؿبیِبٙ ٝ ١٘چٜيٚ زض اؾتطاتػي اػت٘بز ؾبظي ٝ ٗٞاظ٠ٛ ثركي ایطاٙ ضا زض تٞؾؼ٠ ١ٌ٘بضي ثب 

ٚ آ٘ٔٔي توٞیت ًٜس  زض ضاؾتبي ١٘يٚ ثبیس آٌتطیٌي ضا ١ٌ٘بضي زض ظٗي٠ٜ ٗجبزالت اٛطغي. ؾغح ثي

. اؾتطاتػي اضظیبثي ًطز

 

هشيت ّبی بزقزاری اتصبل شبکِ بزق ايزاى بب کشَرّبی ّن جَار   
 ایٚ ث٠ عٞض ًٔي ٗعیت ١بي ثطهطاضي اتهبّ قج٠ٌ ثطم ایطاٙ ثب ًكٞض١بي ١ٖ رٞاض ضا ث٠

 .ًطزقطح ٗي تٞاٙ ػٜٞاٙ 

اتهبّ قج٠ٌ ١بي ثطم ًكٞض١بي ٜٗغو٠ ث٠ یٌسیِط ٝ اؾتلبزٟ اظ اذتالف ٗهطف ًكٞض١ب - 

ْ ١بي  ١٘چٜيٚ اؾتلبزٟ اظ اذتالف ؾبػت ًكٞض١ب، ٗٞرت اؾتلبزٟ ث٢ي٠ٜ . ٗرتٔق ؾبّزض كه

ذطاظي، ) ظطكيت ١بي ٗٞرٞز ثسٝٙ ٛيبظ ث٠ ؾطٗبی٠ ُصاضي ١بي رسیس ذٞا١س قسًكٞض١ب اظ

(. 64، ل 1383
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ْ ١بي ؾبّ-  ٚ  اٛطغي  زض ٠٘١ كه ْ ١ب ٝ ؾبػت ١بي  ۺ تأٗي ٙ  ٗهطف  ثطم  زض كه تلبٝت  ٗيعا

ٚ  ثركي  اظ ٛيبظ ٗهطف  زض  ٙ  تأٗي ٙ  ػبٗٔي  اؾت  ٠ً  اٌٗب ٚ  ًكٞض١بي  ١٘ؿبی٠  ثب ایطا پيي  ثبض ثي

ٙ  پيي  ثبض زض  ٙ ظٗب ٖ  ٗي ًٜس ٝ زض ایطا ٙ  اظ ًكٞض١بي  ١٘ؿبی٠  ق٘بٓي  كطا١ ْ  تبثؿتب  ضا زض كه

ٙ  ٗبظاز تٞٓيس ثطم  ٝرٞز زاضز، ٛيبظًكٞض١بي  ١٘ؿبی٠  ق٘بٓي  ضا قج٠ٌ   ّ  ٠ً  زض ایطا ٕ  ؾب ٛي٠٘  زٝ

ٚ  ذٞا١س ًطز ٙ  تأٗي  .ثطم  ایطا

ٙ  قج٠ٌ  ٛيع اظ زیِط -   ١بیي  اؾت  ٠ً  زض ظٗي٠ٜ  ٗجبز٠ٓ  ثطتطي اكعایف  ضطیت  اع٘يٜب

ْ  عطح   ْ ١بي  ٜٗبؾت  ثطاي  ثبال . اؾت اٛطغي  آٌتطیٌي  هبث ث٢غٞضي  ٠ً  یٌي  زیِط اظ ضاٟ ح

ٙ  قج٠ٌ  ؾطاؾطي ٙ  ضطیت  اع٘يٜب ّ  اٛطغي  ثطم  ثب ًكٞض١بي  ١٘ؿبی٠   ثطز ، ذطیس یب تجبز

ٙ  .  اؾت ّ  قج٠ٌ  ثطم  ثب ًكٞض١بي  ١٘زٞاض اظ ؾٞي  زیِط ثبػج  توٞیت  ٛوف  ایطا اتهب

ٖ  ًٜٜسٟ  تزبضت  اٛطغي  ثطم  زض ٜٗغو٠  ؿطة  آؾيب قسٟ   اؾت ١٘چٜيٚ اضتجبط  . ث٠ ػٜٞاٙ كطا١

ٙ  ثيكتط قج٠ٌ ١بي  ثطم  زض  قج٠ٌ ١بي  آٌتطیٌي  ًكٞض١بي  ٜٗغو٠  ثبػج  پبیساضي  ٝ اع٘يٜب

 .ٜٗغو٠  ٗي قٞز

 اٛطغي  آٌتطیٌي  ثب ًكٞض١بي  ١٘ؿبی٠  زاضز  ٗجبز٠ٓ زیِطي ٠ًاظ ٗعیت ١بي  - 

ّ  ًطزٟ  ٝ نسٝض ذسٗبت   ٙ  اؾت  ٠ً  ثطاي  ًكٞض ایزبز اقتـب ٗعیت ١بي  كٜي  ٝ اهتهبزي  آ

ٖ  ٗي ًٜس ٢ٜٗسؾي ٚ  اضتجبط  ؾجت  . ، نسٝض ًبال ٝ تز٢يعات  ثطهي  ضا كطا١ اظ ؾٞي  زیِط ای

ٚ  ًكٞض١بي  ١٘ؿبی٠  زض ٜٗغو٠   توٞیت  ٜٗبؾجبت  ؾيبؾي  ٝ ثبظضُبٛي  ٝ ضٝاثظ  زٝؾتب٠ٛ  ثي

 .ٗي قٞز

ٙ  زاذٔي-  زض ثطذي  اظ هطاضزاز١بي  ٗطثٞط  پيف ثيٜي  قسٟ  تب ۺ  ح٘بیت  اظ تٞٓيسًٜٜسُب

ـ  ثطم  ٝاضز قسٟ  ث٠  ًكٞض اظ ضاٟ   نسٝض ًبال ٝ تز٢يعات  ثطهي  ٝ 50ؾوق    زضنس اضظ

ٙ  قٞز ٙ  . ذسٗبت  كٜي  ٢ٜٗسؾي  رجطا ٗجبز٠ٓ  اٛطغي  آٌتطیٌي  ػالٟٝ  ثط اكعایف  هبثٔيت  اع٘يٜب

ٕ  قسٟ  تٞٓيس ثطم  ضا  ٖ  پيٞؾت٠  ثطم  ًكٞض١بي  ٜٗغو٠  ثب ث٢جٞز ضطیت  ثبض، هي٘ت  ت٘ب قج٠ٌ  ث٠  ١

ْ  ًكٞض ٛيع ٗي قٞز ّ  ػطض٠  ٝ توبضبي  ثطم  زض زاذ ذبٓوي، )ًب١ف  ٗي ز١س ٝ ٗٞرت  تؼبز

 (. 2، ل 1387

ـ ١بي ١ٌ٘بضي زض ایٚ ظٗي٠ٜ اؾت-  ایٚ ٗٞضٞع ثيٚ . تجبزّ ضٝظا٠ٛ ثطم یٌي زیِط اظ ضٝ

ًكٞض١بیي ٠ً عّٞ رـطاكيبیي آ٢ٛب ٛؿجت ث٠ ١ٖ چكِ٘يط اؾت ٝ اذتالف اكن زاضٛس، هبثْ 
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ث٠ ػٜٞاٙ ٗخبّ اٝد نبزضات ثطم ایطاٙ ث٠ پبًؿتبٙ ثب اٝد قج٠ٌ ؾطاؾطي ایطاٙ . اٛزبٕ اؾت

 . زهيو٠ اذتالف ظٗبٛي زاضز50حسٝز 

اضتجبط آٌتطیٌي ایٚ ًكٞض١ب ثب تٞر٠ ث٠ تبثغ ثٞزٙ هي٘ت تٞٓيس ثطم اظ قطایظ ظٗبٛي ٝ 

ثطاي ٗخبّ ًب١ف ٗهطف . ٌٗبٛي، ٗٞرت ٗي قٞز  اظ ایٚ قطایظ زض ٝضؼيت ث٢ي٠ٜ اؾتلبزٟ قٞز

ثطم زض ث٢بض زض یي ًكٞض ثب تٞر٠ ث٠ اكعایف ٗهطف ًكٞض زیِط زض ١٘يٚ كهْ ٗي تٞاٛس اظ 

 .١سض زازٙ ؾط ضیع ؾس١ب ٝ اتالف اٛطغي آة رُٔٞيطي ًٜس

اكعایف هبثٔيت اع٘يٜبٙ ٝ پبیساضي قج٠ٌ ٠ً زٝ عطف تجبزّ ٗي تٞاٜٛس اظ شذيطٟ قج٠ٌ - 

 یٌسیِط اؾتلبزٟ ًٜٜس،

ٙ ١ب،ت ضطٝضظٗبًٙ٘ي ث٠ تأٗيٚ ثطم زض -    ٝ ثحطا

 ،(79-80، نم، 1383اٗطا٢ٔٓي، )اكعایف ث٢طٟ ٝضي ٝ ث٢جٞز ث٢طٟ ثطزاضي اظ قج٠ٌ ثطم- 

 ثيٚ زٝ ًكٞض ثب كبن٠ٔ ظیبز اظ ١ٖ ثب تٞر٠ ث٠ اتهبّ ٜٗغو٠ اي ثطم اٛتوبّاٌٗبٙ - 

. قج٠ٌ ١ب

الظٕ ث٠ تٞضيح اؾت ٠ً ثط پبی٠ هطاضزاز١بیي ثيٚ ر٢٘ٞضي ١بي آؾيبي ٗطًعي زض ؾبّ 

ٖ ١بي اٛطغي آؾيبي ٗطًعي 1999 ٖ ظٗبٙ ٝ ٗٞاظي ضٝي ؾيؿت ، ایٚ ًكٞض١ب زض ذهٞل ًبض ١

ٙ  ٗطظ . ث٠ تٞاكن ضؾيسٛس ٙ  ث٠ ٠٘١  ًكٞض١بي  ١٘ؿبی٠  ٠ً  ثب ایطا ّ  حبضط قج٠ٌ  ثطم  ایطا زض حب

ْ  اؾت ثب تٞر٠ ث٠ ایٚ قطایظ ٝ ٝاضزات ثطم چيٚ، پبًؿتبٙ، .  ظٗيٜي  ٗكتطى  زاضٛس ٗته

اتهبّ قج٠ٌ ثطم ایطاٙ ث٠ قج٠ٌ ثطم ، (285، ل 1383ضؾّٞ اف، )اكـبٛؿتبٙ، ضٝؾي٠ ٝ هعاهؿتبٙ

ـ ١بي زٝ ٝ چٜس ربٛج٠ ایٚ ًكٞض١ب زض ر٢ت  ُؿتطـ ًكٞض١بي آؾيبي ٗطًعي ثب تٞر٠ ث٠ تال

- ١ٌ٘بضي ١بي ػٔ٘ي ٝ كٜي ٝ ً٘ي ١بي ایطاٙ ث٠ احساث پطٝغٟ ١بي ٛيطُٝب١ي ایٚ ًكٞض١ب 

اٛتوبّ تٞاٛس ربیِبٟ ًكٞض١بي تٞٓيس ًٜٜسٟ ٝ  ٗي-  زٝ ًكٞض تبريٌؿتبٙ ٝ هعاهؿتبٙٝیػٟث٠ 

 . ثطم ضا زض ؾغح آؾيب تحٌيٖ ثركس ٝ توٞیت ًٜسز١ٜسٟ
 

 ًتیجِ
ثب تٞر٠ ث٠ آٛچ٠ ػٜٞاٙ قس ٝ ٗٞضز ثطضؾي هطاض ُطكت، ٗي تٞاٙ ر٘غ ثٜسي ًطز ٠ً هطاض 

ُطكتٚ ایطاٙ ثيٚ زٝ ظیط ؾيؿتٖ ٜٗغو٠ اي ثؿيبض ٢ٖٗ زضیبي ذعض ٝ آؾيبي ٗطًعي ٝ ذٔيذ 

ایٚ . كبضؼ ٝضؼيت غئٞپٔيتيي، اؾتطاتػیي ٝ غئٞاًٞٛٞٗيي ذبني ث٠ ایٚ ًكٞض ثركيسٟ اؾت
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زٓيْ حلظ نٔح ٝ حجبت   اٌٛبض ایطاٙ زض ظٗي٠ٜ ١بي ؾيبؾي ث٠ٛوف زض ًٜبض ا١٘يت ؿيطهبثْ

ٚ آ٘ٔٔي اظ ٛظط رـطاكيبیي ٛيع ٗٞهؼيت ٝ ربیِب١ي ث٠ ایطاٙ ثركيسٟ اؾت ٠ً زض  ٜٗغو٠ اي ٝ ثي

اي ٝ حتي ١ٞایي ٝ زضیبیي ثيٚ زٝ حٞظٟ ق٘بّ ٝ  حْ٘ ٝ ٛوْ ٝ تجبزّ ًبالي ضیٔي ٝ ربزٟ

 ١٘يكِي ١ٌ٘بضي تأحيطُصاض ٝ تؼييٚ  ٝ ظطكيترٜٞة ٝ قطم ٝ ؿطة ٝ ١٘چٜيٚ اٛتوبّ اٛطغي

اظ ر٠ٔ٘ ایٚ . ًٜٜسٟ زض ؾغح ٜٗغو٠ اي، ٛوف ثي ثسیْ ٝ ؿيطهبثْ ١٘بٝضزي زاقت٠ ثبقس

ظٗي٠ٜ ١بي ١ٌ٘بضي قطایظ ذبل ًكٞض اظ ٛظط ٝاهغ قسٙ زضًبٛٞٙ ثبظاض ٗهطف كعایٜسٟ اٛطغي 

. ثطم زض ٜٗغو٠ آؾيبي رٜٞة ؿطثي اؾت

ایطاٙ اظ قطم ٝ ؿطة ثب ًكٞض١بي ػطام، تطًي٠، پبًؿتبٙ ٝ اكـبٛؿتبٙ ١٘ؿبی٠ اؾت ٠ً 

 ًكٞض ر٢بٙ اظ ضاٟ ٗطظ١بي آثي ٝ ١15٘طاٟ ثب ًكٞض١بي رٜٞة ذٔيذ كبضؼ اضتجبط آٙ ضا ثب 

ؾيبؾي ٜٗغو٠ ٝ ٗالحظ٠ ٗطظ١بي ظٗيٜي ٝ - ِٛب١ي ث٠ ٛوك٠ رـطاكيبیي. ذبًي ثطهطاض ٗي ًٜس

 آٙ اؾت ٠ً ایطاٙ ت٢ٜب ًكٞض ر٢بٙ اؾت ٠ً اكعٝٙ ثط ًكٞض١بي ٛكبٙ ز١ٜسٟزضیبیي ایطاٙ 

ر٢٘ٞضي كسضاتيٞ ضٝؾي٠، تطًي٠، ػطام، ًٞیت، ثحطیٚ، هغط، ػطثؿتبٙ نؼٞزي، اٗبضات ٗتحسٟ 

 یؼٜي تطًٜ٘ؿتبٙ،  ٝ هلوبظ ًكٞض آؾيبي ٗطًعيؾ٠ػطثي، ػ٘بٙ، پبًؿتبٙ، اكـبٛؿتبٙ ٝ 

ایطاٙ اظ زیسُبٟ ٗجبزالت ًبالیي ٝ اٛطغي ثٜبثطایٚ  . ٛيع ١٘ؿبی٠ اؾتآشضثبیزبٙ ٝ اضٜٗؿتبٙ

ٚ آ٘ٔٔي ث٠ ق٘بض  ٢ٗ٘تطیٚ ُُٔٞبٟ ٜٗغو٠ ثطاي اٛتوبّ اٛطغي ٝ تٞؾؼ٠ تزبضت ٜٗغو٠ اي ٝ ثي

 ٗئيٞٙ ٛلطي آؾيبي رٜٞة ؿطثي ضا 350ث٠ ایٚ ٗؿئ٠ٔ ثبیس هطاض ُطكتٚ زض ثيٚ ثبظاض . ٗي آیس

 .ٛيع اكعٝز

اتهبّ ث٠ قج٠ٌ تٞظیغ اٛطغي آٌتطیٌي ًكٞض١بي زاضاي ظطكيت ٝ اٌٗبٛبت تٞٓيس زض ٜٗغو٠ 

 ١بي ًٞتبٟ ثطتطي  ًٔي ٝ آؾيبي ٗطًعي ث٠ عٞض ذبل، ػالٟٝ ثط ث٠ عٞضآؾيبي رٜٞة ؿطثي 

 اٛطغي آٌتطیٌي ُطٟٝ ١بي ثٜٔس ٗستي اظ ر٠ٔ٘، اٌٗبٙ تكٌيْ ثطتطي ٗست ٝ ٗيبٙ ٗست، زاضاي 

ثب ٗكبضًت ٠٘١ تٞٓيسًٜٜسُبٙ، تؼ٘ين ٛلٞش ٝ تأحيط ُصاضي ٜٗغو٠ اي، ٝ ث٠ زٛجبّ آٙ ًب١ف آؾيت 

ٚ آ٘ٔٔي  پصیطي زض ٠٘١ رٜج٠ ١بي اهتهبزي، اٜٗيتي، ؾيبؾي زض ؾغح ٜٗغو٠ اي ٝ پيطاٗٞٛي ٝ ثي

 . ذٞا١س ثٞز

 ثيٚ ایطاٙ ٝ ٗي تٞاٙ ُلت ظطكيت ١بي اهتهبزي ثي ق٘بضي ثطاي ُؿتطـ ٝ تٞؾؼ٠ ٜٗبؾجبت

ٗٞهؼيت ٝ ٝضؼيت ثي ثسیٔي ٠ً ت٢ٜب ثب اٛزبٕ .  زض ظٗي٠ٜ آٌتطیٌي ٝرٞز زاضزٜٗغو٠ًكٞض١بي 
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ٕ ١بي ٜٗبؾت ٝ ثٌبض ُطكتٚ یي زیپٔ٘بؾي ١ٞقٜ٘سا٠ٛ ٝ ثطٛب٠ٗ ضیعي قسٟ ٗسإٝ، هبثْ  اهسا

 . ث٢طٟ ثطزاضي ذٞا١س ثٞز
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 اًگلیسی- ة  
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