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شرکت   رساًی حَزُ خذهات
 تَزیغ ترق استاى کرهاًشاُ  
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 شرح کشًر استان (درصذ)سهم 

1.5 25,009 
 

1,628,771 
 

 مساحت

 جمعيت   75,149,669 1,945,227 2.6

- 78 
 تراكم 46 

 (نفر دركيلومتر مربع) 

        .بخش می باشذ  29ي  شهرستان  14شامل کیلًمتر مربع  25,009مساحت استان کرماوشاٌ 

 با کشًر عراق کیلًمتر مرز مشترک بیه المللی 330ي 

 مقایسٍ استان با کشًر

شرکت   رساًی حَزُ خذهات
 تَزیغ ترق استاى کرهاًشاُ  
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 94در سال تراًسفَرهاتَرّای تَزیغ ٍضؼیت شثکِ ٍ خالصِ 

 حجن ػٌَاى ردیف

 19 (ٍاحذ ّای ػولیاتی ) شْرستاى  تؼذاد 1

 32 تؼذاد پستْای فَق تَزیغ 2

 693 ( هگا ٍات)  94پیك هحمك شذُ  3

 236 تؼذاد فیذرّای ػوَهی 4

 34 تؼذاد فیذرّای اختصاصی 4

kطَل شثکِ فشار هتَسط  6 m )) 11300 

 15860 تؼذاد تراًسفَرهاتَرّای تَزیغ  7

kشثکِ فشار ضؼیف طَل  8 m )) 6587 
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 تؼذیل ٍ تاالًس  تار
 تاسثارّای پستْای فَق تَزیغ ٍ

 فیذرّای فشار هتَسط
استاى کرهاًشاُ   
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 تؼادل تار از ًظر

 هاکسیون تار ّر تاسثار1)

 ًَع هشترکیي ّر تاسثار2)

 ایجاد ًماط هاًَر تیي تاسثارّا3)
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 فَق تَزیغترخی از پستْای سازی تاسثارّای ٍضؼیت هتؼادل 

   ًام پست ردیف
 تؼذ از اصالح لثل از اصالح

 42تاسثار  41تاسثار  42تاسثار  41تاسثار 

 هاّیذشت 1
 360 360 550 170 تار

%24 درصذ تارگیری  76%  50%  50%  

 کٌگاٍر 2
 625 595 460 760 تار

%62 تارگیریدرصذ   38%  49%  51%  

 سٌمر 3
 290 280 150 420 تار

تارگیریدرصذ   74%  26%  49%  51%  

 اٍراهاًات 4
 257 256 99 372 تار

%79 تارگیریدرصذ   21%  50%  50%  

2اسالم آتاد  5  
 405 425 260 570 تار

تارگیریدرصذ   69%  31%  51%  49%  

 تیستَى 6
 268 224 119 373 تار

%76 تارگیریدرصذ   24%  46%  54%  
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Kپست  هتؼادل سازی تاسثارّای V63/20 اٍراهاًات 
 تؼذ از اصالح لثل از اصالح

 42تاسثار  41تاسثار  42تاسثار  41تاسثار 
 ًَع هصرف تار ًام فیذر ًَع هصرف تار ًام فیذر ًَع هصرف تار ًام فیذر ًَع هصرف تار ًام فیذر

 رٍستایی 50 پلٌگاًِ رٍستایی 5 زالى رٍستایی 10 پلٌگاًِ رٍستایی 5 زالى

 شْری 75 حوسُ رٍستایی 35 سفیذ ترگ رٍستایی 15 سفیذ ترگ شْری 100 حوسُ

 شْری 110 شافؼی رٍستایی 32 شرٍیٌِ رٍستایی 32 شرٍیٌِ شْری 110 شافؼی

 رٍستایی 22 کالشی شْری 99 تلَار اًمالب رٍستایی 42 کالشی شْری 72 تلَار اًمالب

     رزرٍ شْری 85 ّالًیِ     رزرٍ شْری 85 ّالًیِ

   257 هجوَع   256 هجوَع   99 هجوَع   372 هجوَع

 ٍضؼیت ًماط هاًَر پس از اجرای طرح ٍضؼیت هَجَد از ًظر ًماط هاًَر

 42تاسثار  ًماط هاًَر 41تاسثار 42تاسثار  ًماط هاًَر 41تاسثار

 زالى

  

 زالى پلٌگاًِ

  

 پلٌگاًِ

 حوسُ سفیذ ترگ سفیذ ترگ حوسُ

 کالشی ّالًیِ کالشی ّالًیِ

 شافؼی شرٍیٌِ شرٍیٌِ شافؼی

 رزرٍ تلَار اًمالب رزرٍ تلَار اًمالب
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 تْیِ ًمشِ ٍ سٌاریَ هاًَر فیذرّای فشار هتَسط 
 

 .دیسپاچیٌگ ٍ استاى سطح اتفالات ٍ ػولیات هراکس کلیِ در هاًَر ّای ًمشِ ًصة 
   
  فَق پستْای تیي هاًَر ًمشِ ٍ هتَسط فشار فیذرّای هاًَر ًمشِ شاهل الیِ دٍ در هاًَر ًمشِ  

  فیذرّای/فیذر طریك از کیلٍَلت20 فیذر یك لطؼی تا کِ ای گًَِ تِ است گردیذُ تْیِ تَزیغ
  طریك از پست، یك کاهل لطغ تا ٍ ًوَد ترلذار را فیذر هیتَاى هجاٍر پستْای یا ٍ پست ّواى
 .ًوَد ترلذار را هشترکیي سطح تیشتریي تتَاى اطراف پستْای فیذرّای/فیذر

 
  کلیذّای از استفادُ تا فیذر ّر هرتَطِ، شْرستاًْای ّوکاری تا هاًَر سٌاریَ تْیِ در  

  فشار شثکِ هیساى ًظر از تراتر االهکاى حتی) زٍى سِ تِ گرفتِ صَرت ّای تیٌی پیش یا ٍ هَجَد
  ػیَب ترٍز زهاى در کِ است گردیذُ تمسین ( ... ٍ حساس هشترکیي هشترکیي، تؼذاد هتَسط،

 فرهاى یا ٍ تار جاتجایی تا ٍ کرد؛ هشخص را هؼیَب زٍى تتَاى زهاى کوتریي در ًاهشخص پایذار
  هؼیَب زٍى ًوَدى ترلذار ٍ ػیة رفغ یاتی، ػیة تِ ًسثت سپس ٍ ترلذار را فیذر از 2/3 تریکر
 .ًوَد الذام
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 ًمشِ هاًَر

 آرايش قبل

 آرايش بعد
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