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 چکیده

ِ  باب  تصبدفی ّبی هذل. است لطؼیت ػذم ضرایط تحت سبزی بْیٌِ هسبئل سبزی هذل برای چبرچَبی تصبدفی ریسی برًبهِ ِ  تَجا ِ  داضاني  با  ّابی  پبیا

 اًذ. دادُ ًطبى گًَبگَى ّبی حَزُ در را خَد هسیت ٍ لببلیت احنوبل، تئَری ٍ تصبدفی فرآیٌذّبی ًظری غٌبی ٍ هسنحىن ریبضیبتی

 لااا  ّسانٌذ  لطؼیات  ػاذم  از هخنلفای  اًَاع تحت گیری تصوین ًیبزهٌذ ًیرٍ، اًنمبل ٍ تَلیذ ٍیصُ بِ اًرشی ّبی سیسنن در هسبئل از ٍسیؼی طیف     

ِ  ًیارٍ  اًنمابل  ٍ تَلیاذ  دیگار  سَی از. است ضذُ  تبذیل حَزُ ایي در ی وبربردیّب رٍش از یىی بِ تصبدفی ریسی برًبهِ  بار  در را هخنلفای  ّابی  جٌبا

. اجنوابػی  اًنظبرات ٍ صَتی آلَدگی َّا، آلَدگی ای، گلخبًِ گبزّبی اًنطبر ّوچَى گاارًذ هی زیست هحیط ٍ جبهؼِ بر ضذیذی تبثیرات وِ گیرد هی

ِ  هربَط لطؼیت ػذم بؼالٍُ،. ضًَذ هی ًیس ضذیذتر حنی افنٌذ هی اتفبق اًسبًی ٍ طبیؼی سَاًح ّوچَى وٌٌذُ هخنل حَادث وِ ٌّگبهی تبثیرات ایي  با

 .دّذ هی بِ دست را بؼذی چٌذ ٍ پیچیذُ هسبلِ یه ًنیجِ در ٍ بَدُ تبثیرگاار ریسی برًبهِ رًٍذ در هخنلف، پبراهنرّبی

ِ  بارق  اًنمابل  ٍ تَلیاذ  پبیذار تَسؼِ ریسی برًبهِ برای ای هرحلِ چٌذ تصبدفی ریسی برًبهِ هذل یه سویٌبر ایي در ضذ، گفنِ آًچِ بِ تَجِ بب       ارائا

ِ  گبزّابی  اًنطابر  ساَخت،  لیوت برق، آیٌذُ تمبضبی در لطؼیت ػذم برگیرًذُ در هذل ایي. ضذ خَاّذ  در هوىاي  اخانالتت  ّوچٌایي  ٍ ای، گلخبًا

 لاذرت  سیسانن  در اجنوبػی پایری هسئَلیت برای چبرچَة یه پبیذاری، حَزُ در ّب سیبست ٍ همررات ًظر گرفني در بب بؼالٍُ. است لذرت سیسنن

ِ  خصاَظ  در هاذیرینی  ّابی  بیٌص ًْبیت در ٍ ضَد، هی گرفنِ بىبر ٍالؼی هَردی هطبلؼِ یه در پیطٌْبدی هذل سپس. ضذ خَاّذ ارائِ  ّابی  جٌبا

 .ضذ خَاّذ ارائِ تصبدفی سبزی هذل هخنلف

 بیوگرافی

صاٌؼنی اهیروبیار دریبفات واردُ     از داًطگبُ  گرایص صٌبیغ ،در رضنِ هٌْذسی صٌبیغ هذرن وبرضٌبسی ارضذ ٍ دونری خَد رااهیر حسیي صذیمی 

ِ    ّبی تحمیمبتی هَرد ػاللِ ایطابى های   . از جولِ حَزُببضذ هی در داًطىذُ صٌبیغدونری دٍرُ فبرؽ النحصیل هونبز است. ٍی  سابزی   تاَاى باِ بْیٌا

تَسؼِ پبیاذار اضابرُ وارد. ایطابى باب       پایری اجنوبػی ٍ ریسی تَسؼِ سیسنن برق، هسئَلیت سبزی ترویبیبتی، برًبهِ ّبی ریسه، بْیٌِ  تصبدفی، اًذازُ

ریسی تَسؼِ یىپبرچِ تَلیذ ٍ اًنمبل برق تحات ضارایط اخانالل در صاٌؼت بارق ایاراى باِ اًجابم          ّوىبری پصٍّطىذُ ًیرٍ، پصٍّطی بب ػٌَاى برًبهِ

 ببضذ. یبرق در ایراى ه ضبىِ تبهیي برای تَسؼِ  گااری بستًنبیج حبصل از ایي تحمیك در راسنبی سی ًذ.اُ رسبًذ

 


