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  -عبس عتزٍى/ بی خطزعبس) 401هعزفی دعتگبُ کپغَالتَر 
 (اهحبء ٍ کپغَلِ کٌٌذُ اجغبم تیش ٍ بزًذُ پشؽکی

 ّبهَهٌی دکتز فبطوِ 
 

هٌْذعی تْذاؽت هحیط، پضٍّؾگز هزوش تحمیمات هَاد سائذ جاهذ، ی دوتز
 پضٍّؾىذُ هحیط سیغت، داًؾگاُ ؾلَم پشؽىی تْزاى



 سهیٌِ ٍ ّذف

 خطزًان تخؼ ّای اس یىی بزًذُ ٍ تیش پغوبًذّبی (WHO) تْذاؽت جْاًی عاسهاى تؿزیف تزاعاط

 چالَی تشریمات، ٍعایل عزًگ، ؽاهل وِ ؽذُ هحغَب درهاًی تْذاؽتی خذهات دٌّذُ ارائِ هزاوش پغواًذ

  . تاؽذ هی ؽىغتِ ّای ؽیؾِ ٍ جزاحی

 تخؼ ّای در اعتفادُ هَرد پشؽىی تزًذُ ٍ تیش اجغام هحصَرعاسی ّذف تا ببکظ عیفتی ظزٍف

 هَرد جاهؿِ افزاد هزاقبتی دگز ٍ درهبى کبرکٌبى هزاقبتی خَد جْت درهاًی، هزاوش ٍ تیوارعتاى

 .گیزًذ هی لزار اعتفادُ

 پشؽىی پغواًذ اهحبء عبیت در تاوظ عیفتی غزٍف تِ وِ تزاون ٍ فؾار تٌؼ ّای جْت تِ اها 

 دفؽ عایت در ًیش ٍ ؽْزداری هىاًیشُ ّای هاؽیي تا تارگیزی یا ٍ اهحاء فزایٌذ حیي در ّا تیوارعتاى

 اجغام عاسی هحصَر ّذف ٍ ؽذُ غزٍف ایي ؽىغتي ٍ ؽذى خزد تاؾج هیؾَد، ٍارد گزدّا ستالِ تَعط

 .هی ؽَد هؾىل دچار پشؽىی تزًذُ ٍ تیش

  



   پشؽکیتیش ٍ بزًذُ  پغوبًذّبی

 .هی تاؽذرّا  پغواًذّاؾثَر وزدُ ٍ در  اتَوالٍ خزدويتذٍى تغییز ؽىل ٍ اًذاسُ اس تیغِ وِ 



  حَادث بیؾتزیي هغئَل تزًذُ ٍ تیش پغواًذّای ٍیضُ تِ پشؽىی پغواًذّای ؽذُ اًجام هطالؿات اعاط تز

 ٍ هذیزیت عَء تشریمات، تاالی حجن تِ تَجِ تا تزًذُ ٍ تیش پغواًذّای ّغتٌذ؛ تیوارعتاى ّا در ؽذُ گشارػ

  .ًوَدُ اًذ ایجاد را سیادی هؾىالت ٍ حَادث آًْا غیزایوي ًمل ٍ حول ٍ جاتجایی

  اس اعتفادُ ،پغواًذّا ًَؼ ایي آعیب سایی پتبًغیل ٍ تزًذُ ٍ تیش پغواًذّای هذیزیت اّویت تِ تَجِ تا

 تِ اعاعی ًیاسّای اس یىی ّوشهاى حجن واٌّذُ ٍ وٌٌذُ وپغَلِ عاسی، عتزٍى /تی خطزعاسی فٌاٍری ّای

 هحغَب درهاًی تْذاؽتی خذهات ارائِ هزاوش عایز ٍ تیوارعتاى ّا در پشؽىی پغواًذّای هذیزیت هٌػَر

   .هی گزدد

  



 هعزفی دعتگبُ  

ُتزًذُ ٍ تیش اجغام وٌٌذُ وپغَلِ ٍ اهحاء -عاس عتزٍى /خطزعاس تی ) 401 وپغَالتَر دعتگا 
 (پشؽىی

تحقیقبت هزکش ّوکبری تا چببْبر ؽزق ًصز تعبًٍی ؽزکت تَعط دعتگاُ عاخت ٍ طزاحی 
 تْزاى پشؽىی ؾلَم داًؾگاُ سیغت هحیط پضٍّؾکذُ جبهذ سائذ هَاد

اختزاؼ حثت گَاّی دارای  

الوللی تیي ًوایؾگاُ ّای در ؽزوت عاتمِ ٍ ایشٍ گَاّی پشؽىی، تجْیشات ول ادارُ تأییذیِ دارای 
 خارجی ٍ داخلی

سیغت هحیط هؿتوذ آسهایؾگاُ ٍ عالهت هزجؽ آسهایؾگاُ تأییذیِ دارای 

ِفَق تیوارعتاى ٍ چاتْار (ؼ) ؾلی اهام تیوارعتاى پغواًذ اهحاء عایت در هَفك فؿالیت تجزت 
 ساّذاى (ؼ) اتیطالة اتي ؾلی تخصصی

 



 دعتگبُکبر رٍػ 

اس تی خطز ٍ پایذار تلَوی ایجاد تا آى، طزاحی در رفتِ تىار صٌؿتی الوٌت تا غیزهغتمین حزارت طزیك اس  

  هجوَؾِ یه در وِ ؽذُ تؾىیل تٌیذُ درّن تزًذُ ٍ تیش اجغام ٍ عزًگ ،تاوظ عیفتی غزف هجوَؼ

 ؽىل تِ جاهذ حالت اس عزًگ ٍ غزف ؽىل تغییز ٍ هی وٌذ پالعتیه فَم تَلیذ تز چگال اها حجن تز ون

   .هی وٌذ ایجاد پالعتیه فَم /پالعتیه خویز

حزارت تأحیز تحت آى هحتَیات ّوزاُ تِ تاوظ عیفتی غزف گزفتي لزار تا عاسی عتزٍى فزایٌذ  

  .رعذ هی اًجام تِ عاًتی گزاد درجِ 250 تا 190 دهای در غیزهغتمین



 دعتگبُرٍػ کبر 

 هحفػِ داخل در ؽىل تغییز تذٍى تاوظ عیفتی غزف 

 ؽذُ تغتِ هحفػِ درب عپظ ،هی ؽَد دادُ لزار ؽذُ تؿثیِ

 گزم فزایٌذ آى دهای تٌػین تا صٌؿتی الوٌت طزیك اس ٍ

 تَعط فَر هحفػِ داخل دهای درجِ ٍ ؽذُ آغاس ؽذى

 دادُ ًوایؼ دیجیتال ًوایؾگز ٍ ؽذُ تؿثیِ عٌغَرّای

   .هی ؽَد

خاهَػ ٍ تَدُ وٌتزل تحت عٌغَر ؾولىزد تا عیغتن دهای  

 250 تا 190 دهای داؽتي ًگِ حاتت تزای آى ؽذى رٍؽي ٍ

  اًجام لاتل ًػز هَرد سهاى هذت تزای ٍ گزاد عاًتی درجِ

 .هی تاؽذ



 دعتگبُرٍػ کبر 

هحفػِ داخل تِ خَد حمل ًیزٍی تا فَر هحفػِ وف دریچِ ؽذى تاس تا ؽذُ ایجاد پالعتیک فَم  

  پزط جه پیغتَى حزوت طزیك اس دهایی افت تذٍى ٍ تالفاصلِ وِ هی گزدد تخلیِ عاس وپغَل

 ؾلت تِ جزاحی ّای تیغ ٍ عزعَسى تزًذُ، ٍ تیش اجغام ّوزاُ تِ پالعتیه فَم تشریك تا ّیذرٍلیه

 تا پایذار ًگْذاری حفاغت پَؽؼ تا وپغَلی ایجاد ٍ ًوَدى هحصَر تاؾج فلش، چگالی تفاٍت

 حاصل فَم اس تزًذُ ٍ تیش اجغام عاسی هحصَر عثة اٍلیِ حالت تِ ًغثت تیؾتز هزاتة تِ هماٍهتی

 وپغَلِ ٍ هحصَرعاسی ایوي تکٌَلَصی آعبى تزیي ؽیَُ ایي وِ هی ؽَد ّوزاُ پالعتیه اس

   .تاؽذ هی اضافی ّشیٌِ صزف تذٍى پشؽىی تزًذُ ٍ تیش اجغام وزدى



 ظزفیت دعتگبُ          

  عیفتی ؾذد 8 تؿذاد وزدى وپغَلِ واروزد عاؾت یه در■

 4 تؿذاد ٍ لیتزی 7 تاوظ عیفتی ؾذد 6 لیتزی، 5 تاوظ

   لیتزی 12 تاوظ عیفتی ؾذد

 7 تاوظ عیفتی ؾذد 6 وزدى وپغَلِ ) دعتگاُ غزفیت■

 حذٍداً تختِ 500 تیوارعتاى در ؛(عاؾت ّز در لیتزی

 ،هیؾَد اعتفادُ (لیتزی 7 ) تاوظ عیفتی ؾذد 30 رٍسی

 ؽیفت 3 در ؽذُ هصزف تاوظ ّای عیفتی توام دعتگاُ

  واری ؽیفت یه در را تیوارعتاى وار رٍس ؽثاًِ یه وار

 .وٌذ وپغَلِ عاؾتِ 8



 هؾخصبت فٌی ٍ بْذاؽتی

 .گیزد ًوی صَرت اکغیذاعیًَی ؽیویبیی ٍاکٌؼ ّیچ فزایٌذ ایي در■

 عزد دهای ٍ پاییي حزارت درجِ گزٍُ در گزاد عاًتی درجِ 250 دهای

   .ًوی وٌذ تغییزی ّیچ دها ایي در فلشات وِ ؽَد هی هحغَب

  آسهایؾگاُ در ؽیویایی آالیٌذُ ّای تا هَاجِْ عٌجؼ جْت اهحاء حیي در دعتگاُ اس خزٍجی گاسّای■

  گاسّای تَلیذ لحاظ اس وِ ؽذ عٌجؼ GC-MS دعتگاُ تا تْذاؽتی هؿاًٍت تأییذ هَرد عالهت هزجؽ

BTEX (،گشیلي ٍ تٌشى اتیل تَلَئي، تٌشى) ٍ تَدًذ هجاس حذٍد در فزار آلی گاسّای عایز.   

 ببعیلَط بیَلَصیکی پبیؼ فاوتَر .گزفت لزار تیَلَصیىی آسهایؼ هَرد دعتگاُ خزٍجی■

 .تَد هٌفی خزٍجی پغواًذ ّای ًوًَِ ّوِ وؾت ًتایج وِ تَد اعتئبرٍتزهَفیلَط



 401 کپغَالتَرهشایبی دعتگبُ 

عاسی وپغَلِ فزایٌذ در پالعتیىی ٍ تزًذُ ٍ تیش اجغام حجن درصذی 80 واّؼ 

واروٌاى ٍ هحیط عالهت ٍ ایوٌی حفع 

ّای دعتگاُ در ای تیغِ ّای خزدوي ٍجَد تِ ًیاس ؾذم ٍ خزدوي حذف تا تخار اتَوالٍ دعتگاُ اصالح 

  تذٍى ٍویَم /خالء پیؼ یا گزاٍیتی عیغتن تِ هجْش تخار اتَوالٍ اس اعتفادُ تِ تزٍیج ) تخار اتَوالٍ

 (وي خزد

هزجؽ آسهایؾگاُ تزآٍرد هطاتك درصذ 100 تِ تخار اتَوالٍ دعتگاُ واری غزفیت راًذهبى افشایؼ 

  عالهت

 

 



 401 کپغَالتَرهشایبی دعتگبُ 

خزد حذف تا تخار اتَوالٍ دعتگاُ ّای عالیاًِ ًگْذاری ٍ تؿویز ّشیٌِ در درصذی 90 کبّؼ 
   دعتگاُ خَاب ٍ ؾوذُ خزاتی حذف ٍ وي

سیغت هحیط تِ ٍرٍد اس ّا تیوارعتاى پغوبًذ حجن % 40 کبّؼ 

تارگذاری در ًغَس پالعتیه هصزف تِ ًیاس ؾذم دلیل تِ پشؽىی پغواًذ تَلیذ واّؼ 
 ؾفًَی پغواًذّای

پالعتیىی پغواًذّای تاسیافت سهیٌِ ایجاد ٍ تیوارعتاى پغواًذ عبش هذیزیت الگَی رعبیت  
 پشؽىی

ُصٌعت در پالعتیک ببسیبفت /پیزٍلیش در ّب کپغَلِ اس اعتفاد 

 

 



 بخبر بب خزد کي ٍ خزٍجی آىَکالٍ تااس دعتگبُ ؽوبیی 

 آلَهیٌیَهی هؾثه غزٍف ٍ( وي خزد حذف )ؽذُ اصالح تخار اًَوالٍ اس ؽوایی. 4 ؽىل
 

 ظزٍف هؾبک آلَهیٌیَهی( حذف خزد کي)بخبر اصالح ؽذُ اتَکالٍ اس ؽوبیی ٍ 
 



ِ ّبی    خزدکيبخبر فبقذ  اتَکالٍٍ  کپغَالتَردعتگبُ بِ کبرگیزی اقتصبدی  جٌب

 تخت تغتزی فؿال 250تزای یه تیوارعتاى تا  : 

 هصزف پالعتیه ًغَس تِ اسای ّزتخت درهاُ یه ویلَگزم هصزف پالعتیه ًغَس هؿادل  تاحذف

 .ؽَدریال حذف هی   2/000/000

 لیتز حذٍد دُ هیلیارد ریال ٍ لیوت توام ؽذُ  500توام ؽذُ اتَوالٍ تا خزدوي تا حجن لیوت

 . ریال اعت 3/500/000/000لیتز  500اتَوالٍ فالذ خزدوي تا حجن 

 ٌِریال در عال ٍ ّشیٌِ تؿویز ٍ  3/000/000/000تؿویز ٍ ًگْذاری اتَوالٍ تا خزدوي داخلی ّشی

 .ریال در عال اعت 50/000/000ًگْذاری اتَوالٍ فالذ خزدوي 

 در  خزدويفالذ  اتَوالٍ. هاُ اعت 3عال تؿضاً  درطَل خزدويتا  اتَوالٍخَاب دعتگاُ سهاى

 . عاؾت لاتل تؿویز اعت 4ووتز اس 
 



ِ ّبی اقتصبدی   ٍ اتَکالٍ  بخبردعتگبُ کپغَالتَر بِ کبرگیزی جٌب
 فبقذ خزدکي  

تیش اجغام رّاعاسی تاؾج ٍ وزدُ ؾثَر خزدوي تیغِ اس ّا عزعَسى ولیِ خزدوي تا اتَوالٍ خزدایؼ درفزایٌذ ٍ 

  .ؽَد هی عاسی ؾادی پغواًذ در تزًذُ

ِآًْا پیزٍلیش فزایٌذ تا هی تَاى خزٍجی، ّای وپغَلِ پایؼ ٍ رٍتیي آسهایؾات اًجام ٍ عاسی عتزٍى اؾوال درًتیج 

 پغواًذّای حجن ٍ وزد اعتفادُ غیزُ ٍ تزق ّای واتل پَؽؼ ،ًَارًمالِ تَلیذ تزای صٌؿت در ٍ وزدُ تاسیافت را

   .داد واّؼ درصذ 40 هیشاى تِ را هحیط تِ ٍرٍدی پشؽىی

تِ ًیاس فمط عاسی عتزٍى جْت ( ... ٍ هلحفِ تیوار، الثغِ گاى، ؽاى،) ؾفًَی پالعتیه تغتِ پیؾٌْادی رٍػ در  

   .هی گزدد اعتفادُ گزاٍیتی یا ٍویَم عیغتن تِ هجْش خزدوي فالذ تخار اتَوال اس فمط وِ دارد تخار اتَوالٍ

 



 ًتیجِ گیزی

 تا اوغیذاعیَى، پذیذُ تذٍى تغتِ هحیط در المایی حزارت طزیك اس فَم ایجاد رٍػ تا 401 وپغَالتَر دعتگاُ

  را پشؽىی تزًذُ ٍ تیش اجغام وزدى وپغَلِ ٍ عاسی هحصَر فزایٌذ ایوي، حفاغت ٍ پایذار ًگْذاری پَؽؼ ایجاد

 .هی وٌذ جلَگیزی پغواًذّا ایي رّاعاسی ٍ پخؼ اس ًتیجِ در ٍ وزدُ فزاّن پشؽىی عاسی ؾادی پغواًذّای در

 عایت در خزدوي تذٍى تخار اتَوالٍ دعتگاُ ٍ تَهی ٍ فٌاٍراًِ ،ًَآٍراًِ دعتگاُ ایي وارگیزی تِ تا اعت اهیذ 

 ،پغواًذ تَلیذ واّؼ پشؽىی، پغواًذّای عثش هذیزیت راعتای در هؤحز گاهی وؾَر، تیوارعتاى ّای اهحاء

ِ ّای واّؼ    .تزدارین وؾَر عالهت ارتماء ٍ حفع ٍ تیوارعتاى ّا ّشیٌ



 عپبط اس تَجِ ؽوب


