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 چکیده

ٞبی ثشري ٚ تبٔیٗ ٘یبسٞبی ٌزٔبیؾی عبذتٕبٖٞبی چٍبِؾی اس خسیستزیٗ زعتبٚرزٞبی ز٘یبی ٔسرٖ ثزای پىیح

ی چؾٍٕیزی یبفتٝ اعت ٚ زر وبرٌیزی آٟ٘ب زر وؾٛرٞبی ارٚپبیی تٛعؼٝٞبی اذیز، ثٝثبؽس وٝ زر عبَٞب ٔیثزج

حبَ حبضز عیغتٓ رایح ثزای تبٔیٗ ٘یبسٞبی ٌزٔبیؾی عبذتٕبٟ٘بی ٔزاوش آٔٛسؽی، ٔٛتٛرذب٘ٝ ٞبی عٙتی ٔزوشی 

زر ٔسارط اعتبٖ ِزعتبٖ را ٔٛرز  (condensing)ٞبی چٍبِؾیَ حبضز وبرایی ٚ را٘سٔبٖ پىیحثبؽس. تحمیك حبٔی

والعٝ زر عطح اعتبٖ ِزعتبٖ ٚخٛز زارز ٚ  24تب  1ی ٔسرعٝ 600زٞس. ثب تٛخٝ ثٝ ایٙىٝ حسٚز ثزرعی لزار     ٔی

ٞبی عزٔبیؾی ٘ساؽتٝ ٚ فمط ٕٞچٙیٗ ثٝ ِحبظ آة ٚ ٞٛایی عبَ آٔٛسؽی زر ایٗ اعتبٖ ٘یبس چٙسا٘ی ثٝ عیغتٓ

زرصسی زر ٔمبیغٝ ثب  100تب  96ٞبی چٍبِؾی ثب را٘سٔبٖ ثبؽس، اعتفبزٜ  اس پىیحٔٛضٛع تبٔیٗ ٌزٔبیؼ ٔطزح ٔی

عبسی ٔصزف خٛیی ٚ ثٟیٙٝزرصسی، إٞیت صزفٝ 90تب حساوثز  75ٞبی عیغتٓ ٔزوشی ٚ عٙتی ثب را٘سٔبٖ پىیح

ی زی ٚ ثٟٕٗ وٝ سٔبٖ اٚج ٔصزف زر اعتبٖ ٚ وؾٛر اعت را ٘ؾبٖ زازٜ ٚ عٛذت ٚ خٌّٛیزی اس افت فؾبر زر عزٔب

 وٙس.ی ا٘سن ٔزاوش آٔٛسؽی، إٞیت التصبزی ذٛز را ثغیبر ٕ٘بیبٖ ٔیثٝ ِحبظ ثٛزخٝ
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 مقدمه -1

رٚس افشٖٚ خبٔؼٝ  یبسٚ ٘ یؼیٚاثغتٝ ثٝ ٌبس طج یغثب رؽس ٚ تٛعؼٝ صٙب

 یٙوسٌی اعتفبزٜ اس عوٛذت ثوب آال   یتٚ إٞ یهاعتزاتض یوبال یٗثٝ ا

یّی، ثحو  صوزفٝ   فغ یثٛزٖ عٛذت ٞب یبٖرٚ ثٝ پب ییٗوٓ ٚ ٕٞچٙ

ا٘وزصی ثوب ارسػ زغسغوٝ    خٛیی ٚ اعتفبزٜ ثٟیٙوٝ ٚ ووبرثززی اس ایوٗ    

وبرؽٙبعبٖ ٚ صبحت ٘ظزاٖ حٛسٜ ا٘زصی ٔوی ثبؽوس ووٝ ایوٗ ٔٙجوغ      

ا٘زصی ػٕستب یب زر صٙؼت ٔصزف ؽسٜ)والٖ( ٚ یب ثوٝ صوٛرم ٔٙجوغ    

ٌزٔبیؾی زر ٔٙبسَ ٔغىٛ٘ی ٚ ازارام )ذزز ( ٔٛرز اعتفبزٜ لزار زارز 

. یىی اس ٟٕٔتزیٗ ٚعبیُ ٌبس عوٛس تِٛیوس ٌزٔوب زر ثروؼ ٔوسارط      

ٌزٔبیؾی اعت وٝ ٔمسار لبثُ تٛخٟی ا٘زصی اس طزیك ٌبس  پىیح ٞبی

ٞبی ذزٚخی اس زٚزوؼ آٟ٘ب ٚارز ٔحیط ؽسٜ ٚ تّف ٔیؾٛ٘س. ثوزای  

   َ ذت ٔویالزی عوب   1970خٌّٛیزی اس اتالفبم زر ایوٗ ثروؼ اس عوب

(. زر پىیح ٞبی غیوز چٍبِؾوی   4-5ثٛیّز ٞبی چٍبِؾی آغبس ٌززیس)

تجریووز آة زر حووسٚز ثیغووت زرصووس ا٘ووزصی ثصووٛرم ٌزٔووبی ٟ٘ووبٖ 

(. زر ایوٗ ٔطبِؼوٝ ثحو  اعوتفبزٜ     6ٔحصٛالم احتزاق ٔٛخٛز اعت)

ثٟیٙٝ اس ایٗ ا٘وزصی را زر ٔمیوبط ٚ چٟوبرچٛة ٔوسارط ٚ فیوبٞبی      

آٔٛسؽی وٝ ٔیتٛا٘س اٍِٛی ٔٙبعجی ثزای ٔٙبسَ ٔغوىٛ٘ی ٘یوش ثبؽوس    

ٔسرعٝ آٔٛسؽی زر  600ٔٛرز ثزرعی لزار زازٜ ایٓ. ٞٓ وٖٙٛ حسٚز 

زرصوس   85ٔٛرز اعتفبزٜ لزار زارز وٝ ثویؼ اس   عطح اعتبٖ ِزعتبٖ

( 7ایٗ ٔسارط ثٝ ذط تغذیٝ ٔٙجغ ا٘زصی ٌبس طجیؼی ٔتصوُ ثوٛزٜ )  

وووٝ زر ثحوو  تووبٔیٗ ا٘ووزصی ٌزٔبیؾووی تٟٙووب عووٛذت ٔٛخووٛز ٚ زر 

زعتزط ٔیجبؽس. اعتبٖ ِزعتبٖ زر فصَٛ پبییش ٚ سٔغتبٖ افت زٔبی 

ثبالی را تدزثٝ ٔیىٙس وٝ ایٗ ؽزایط آة ٚ ٞٛایی ذٛز ثبػ  اعوتفبز  

ثیؾیٙٝ اس ٌبس ؽسٜ ٚ افت فؾبر ٌبس را ٔٛخت ٔیؾٛز ِوذا ایوٗ ٔٙجوغ    

بَ ٚ وبرا ثٝ عیغتٓ ٞبی تِٛیس ٌزٔبیؼ ا٘زصی ٕٞیؾٝ ثٝ صٛرم ٘زٔ

زر وّیٝ ٘مبط ٚ ثصوٛرم یىغوبٖ رعوب٘سٜ ٕ٘یؾوٛز. زر ایوٗ ؽوزایط       

عیغتٓ ٞبی ثب اعتب٘سارزٞبی ثبال ٚ ثب صوزفٝ التصوبزی ٔوٛرز تٛخوٝ     

لزار ٔی ٌیز٘س. ثب ٚخٛز ٔحسٚزیت ٞوبی ٕٞیؾوٍی اػتجوبرام ٔوبِی     

اس  ٔزاوووش آٔٛسؽووی ٚ ٔووسارط، ٔصووزف غیووز اعووتب٘سارز ٚ اعووتفبزٜ  

عیغتٕٟبی ثب اتالف ا٘زصی ثبال ٚ را٘سٔبٖ پبییٗ ثبػ  افشایؼ ٞشیٙوٝ  

عٛذت زر ٔسارط ؽسٜ ٚ ٔٛخت زغسغوٝ ذوبطز ٔوسیزاٖ ٔوسارط ٚ     

آٔٛسػ ٚ پزٚرػ ٔی ؽٛز. ایٗ زر حبِی اعت وٝ ػٕستب ایٗ عیغتٓ 

ٞبی ٌزٔبیؾی ٞٛای ٔطجوٛع ٚ یىٙوٛاذتی را زر فیوبٞبی آٔٛسؽوی     

ؼیت ٘بٞٙدوبر ٔٛخوٛز، پىویح ٞوبی     ایدبز ٕ٘ی وٙٙس. زر ٔمبثوُ ٚضو  

چٍبِؾی وٝ زر حبَ حبضز ٔسرٖ تزیٗ عیغتٓ ٞوبی ٌزٔبیؾوی ثوٝ    

ِحبظ اتالف ا٘زصی حسالُ ٚ ثجبم ٚ پبیوساری ٚ یىٙوٛاذتی زر تِٛیوس    

ٌزٔبی السْ ثٝ وٕه وٙتزَ وٙٙسٜ ٞبی وٝ ایٗ عیغتٓ ِحبظ ؽسٜ، 

ثٟتزیٗ ٌشیٙوٝ ثوزای خوبیٍشیٙی عیغوتٓ ٞوبی عوٙتی ٚ حوُ ایوٗ         

زرصوسی عیغوتٓ    85ثٛزٜ ٚ زر ٔمبثُ را٘سٔبٖ حوساوثزی  ٔؾىالم 

ٞبی عٙتی زیً چس٘ی ٚ پىیح غیز چٍبِؾی، ثب را٘سٔب٘ی ثب حوسالُ  

زرصسی پبعری ثزای زغسغٝ ٞبی ٔٛخٛز اٞٓ اس  106ٚ حساوثز  96

ٞسر رفتٗ ٚ افت فؾبر ٌبس اس خب٘ت ازارٜ ٌبس ٚ اعتفبزٜ ٔطجٛع تٛعط 

ثزای ٔسیزاٖ ٔسرعٝ ٚ آٔٛسػ  زا٘ؼ آٔٛساٖ ٚ ٕٞچٙیٗ ٞشیٙٝ پبییٗ

 ٚ پزٚرػ ٔی ثبؽس.

 مبانی نظري-2

  چگالش -2-1

زر ؽزایطی وٝ زٔبی ثربر آة وٕتز اس زٔبی ٘مطٝ ؽوجٙٓ ثروبر آة   

ٔٛخٛز زر ٔحیط ثبؽس چٍبِؼ صٛرم ٔی ٌیزز ِٚوی اٌوز ثروٛاٞیٓ    

ایٗ ؽزایط را ثٝ صٛرم ذٛز ذٛاعتٝ ایدبز وٙیٓ ثبیس ثربر آة را زر 

عزز ٚ ایدبز ا٘تموبَ حوزارم چٍوبػ وٙویٓ ٚ ثوٝ       ٌذر اس یه فیبی

 صٛرم ٔبیغ ثزٌززا٘یٓ.

 کند؟ یچگونه کار م یچگالش گید-2-2

ؾٛز یٔ سیزاؽ تِٛ یثب احتزاق عٛذت ٌبس ٞب ،یٔؼِٕٛ ًیز هیزر 

 ؽسٜٔٙتمُ  ثٝ آة یا٘زص ٗیا ؾتزیث یوٝ ثب ٌذؽتٗ اس ٔجسَ حزارت

زاؽ  یاس ٌبس ٞب یىیؽٛز. ثربر آة  یآة ٔ یوٝ ثبػ  ثبال رفتٗ زٔب

ثب  سرٚصٖیٞ تیتزو دٝیاحتزاق اعت وٝ ٘ت ٙسیؽسٜ زر فزا سیتِٛ

وٝ  ی(، حزارتًٙی)وٙسا٘غ یچٍبِؾ یٞب ًیثبؽس. زر ز یٔ ضٖیاوغ

ؽٛز، خذة ؽسٜ ٚ ثربر آة  یزاؽ تّف ٔ یتٛعط ذزٚج ٌبسٞب

ثٝ  بی) غیثٝ آة ٔب زیٟ٘بٖ تجر یٔٛخٛز ثب اس زعت زازٖ ٌزٔب

ثٝ آة  شیٟ٘بٖ ٘ یٌزٔب ٗیؽٛز ٚ ا یٔ ُیتجساصطالح ثٝ وٙسا٘ظ ( 

% 12 -10را تب  یتٛا٘س ثبسزٞ یٔ یػُٕ اضبف ٗیؽٛز وٝ ا یزازٜ ٔ

 یوٙسا٘ظ ٔتفبٚم اعت ٚ ثغتٍ یٞب ٙسیفزا یثبال ثجزز . اِجتٝ ثبسزٞ



 

 

 ؾٝیثزاثز ٕٞ طیزارز أب زر ؽزا ًیثٝ ز یآة ثزٌؾت یثٝ زٔب

 یچٍبِؾ زیغ یٞب ًیاس ز ؾتزیاٌز ث یچٍبِؾ یٞب ًیز یثبسزٞ

 یسیاع یؽسٜ وٕ سی٘جبؽس زعت وٓ ثب آٟ٘ب ثزاثز اعت. وٙسا٘ظ تِٛ

ی زر ٔؼزض ذٛرزٌوٝ  یلغٕت ٞب یا٘تربة ٔٛاز ثزا ٗیثٙبثزا اعت

 یٞب بصیثبال ٔؼٕٛالً اس آِ یٔٙبعت ثبؽس. زر زٔبٞب سیثب ٞغتٙس

ٚ فٛالز ٚ ٔظ ذزاة  ؽٛز یضس سً٘ اعتفبزٜ ٔ ُیٚ اعت ْٛیٙیآِٛٔ

 ییٞب هیتز اس پالعت ٗییپب یثب زٔب یی، زر لغٕت ٞب (8ٔیؾٛ٘س)

 ییٟ٘ب ٕتیلزر  زیؽٛز وٝ ثبػ  تبث یاعتفبزٜ ٔپّی پزٚپیُ  ٕٞچٖٛ

ثٝ فبضالة  سیؽسٜ زر ٔجسَ چٍبِؼ ٌز ثب سیؽٛ٘س. وٙسا٘غٝ تِٛ یٔ

اعت  یتٟٙب تفبٚت ثرؼ ٗی٘صت، ا یثزا یؽٛز. زر حبِت وّ ٝیترّ

 ٙىٝیا یثزاز. ٚخٛز زار یبِؾچٍزیٚ غ یچٍبِؾ یٞب ًیز ٗیوٝ ث

زر ٘صت ثبؽٙس،  تیزیٚ لبثُ ٔس یالتصبز یچٍبِؾ یٞب ًیز سیتِٛ

 یٕٔىٗ عبذتٝ ٔ یفٙ یٞب شیعب ٗیزر وٛچه تز یزاذّ یٔجسَ ٞب

ثب ٔمبٚٔت ثبال زر طزف  ییٔجسَ ٞب سیأز ثبػ  تِٛ ٗیؽٛ٘س. ا

ثٝ حزوت زر آٚرزٖ ٔحصٛالم  یٔحفظٝ احتزاق ؽسٜ ٚ اس فٗ ثزا

وٝ اعتفبزٜ اس فٗ ٔی ؽٛز اعتفبزٜ  هیثبر یاحتزاق زر ٔدزاٞب

ثبؽس چٖٛ ٌبس ٞب  یٔ یاِشأی ذزٚخ یثربطز ذبرج وززٖ ٌبسٞب

ؽٛ٘س ٚ  یٌزاز ذٙه ٔ یزرخٝ عب٘ت 100 زیس یٔؼٕٛالً تب زٔبٞب

 (.6٘یزٚی ؽٙبٚری را ثزای ذزٚج طجیؼی اس زٚزوؼ ٘سار٘س) ٍزیز

 

 . شماتیک یک پکیج چگالشی1شکل

 راندمان -2-3

ٔتٙبعت ثب ٔمسار  ٔمسار وُ ٌزٔبی ایدبزؽسٜ تٛعط پىیح

 ثبؽس. یٌبسعٛذتٝ ؽسٜ ٔ

 )وبر زازٜ ؽسٜ ثٝ زعتٍبٜ/وبرا٘دبْ زازٜ ؽسٜ تٛعط زعتٍبٜ( ; را٘سٔبٖ

لسرم اعٕی)ٔمسار وُ ا٘زصی ٌبس عٛذتٝ ؽسٜ تٛعط زعتٍبٜ(/لسرم 

 ثٝ آة( ;را٘سٔبٖ ؽسٜزٜ ذزٚخی)حزارم ا٘تمبَ زا

 ٚ ثبؽس ٔی 100⁰c ثبالی زٚز حزارم زرخٝ عٙتی پىیدٟبی زر

 ٌبس حزارتی ارسػ ِذا ٚ ثٛزٜ ثربر حبِت ثٝ زٚز زر ٔٛخٛز آة

 (.7ثبؽس) ٔی پبییٗ

ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ زر یه پىیح عٙتی ثب عٛذت ٌبس طجیؼی ٚ لسرم 

  m3/h 7/2ثب ٔصزف ٌبس  cal/hr 20468یب k/w  8/23ذزٚخی 

 لسرم اعٕی حزارم;ارسػ حزارتی ٌبس* ٔصزف ٌبس

7/2 ×8125= 5/21937  kcal/hr 

η=Eout/Ein 

              3/93;%5/21937÷20468η=  

ثزای ٘ؾبٖ زازٖ تفبٚم ثیٗ را٘سٔبٖ پىیح ٞبی چٍبِؾی ٚ عٙتی اس 

ٔحصٛالم حبصُ اس احتزاق ثبارسػ حزارتی پبییٗ اعتفبزٜ ٔی 

 k/wىیح چٍبِؾی ثب لسرم ذزٚخی وٙیٓ. ٕٞچٙیٗ ثزای یه پ

 m3/h54/2 ثٝ ٔمسار  ٚ ٔصزف ٌبس856/21

 = 2.54m3/h x 8125 kcal/m3 = 20619 kcal/h ٗارسػ حزارتی پبیی

 اعٕیلسرم = ٚرٚزی ٌبس×ٌبس

 لسرم اعٕی/لسرم ذزٚخی ;را٘سٔبٖ 

η  ;(21.856 kcal/h/20.619 kcal/h( ×100= 106% 

اذتالف ثبسزٜ ثزای یه ثٛیّز ٕٞب٘طٛر وٝ ٔؾبٞسٜ ٔی ؽٛز ٔیشاٖ 

 چٍبِؾی لبثُ ٔالحظٝ اعت.

ثرؾٟبی ٔرتّف ذزٚج حزارم را زر یه پىیح چٍبِؾی 2ؽىُ 

 ٘ؾبٖ ٔی زٞس.

 



 

 

 

.شماتیک اتالفات  و بازدهی پکیج چگالشی2شکل  

ٔیشاٖ تغییزام را٘سٔبٖ پىیح چٍبِؾی را ثز اعبط تغییزام  1ٕ٘ٛزار 

اعبط ایٗ ٕ٘ٛزار ثب افشایؼ (. ثز 1زثی عیبَ ٚرٚزی  ٘ؾبٖ ٔی زٞس)

حدٓ عیبَ ٚرٚزی ثٝ پىیح، را٘سٔبٖ عیغتٓ زر ٔمبیغٝ ثب ٌزٔبی 

ٌزفتٝ ؽسٜ وبٞؼ ٔی یبثس. ثٙبثز ایٗ ثزای تؼییٗ ثبسزٞی ٔٙبعت 

 ثبیس ٔیشاٖ زثی عیبَ ٚرٚزی ثٝ عیغتٓ وٙتزَ ؽٛز.

 

.تغییرات راندمان بر اساس تغییرات دبی ورودي1نمودار   

یزام عطح ٔجسَ رٚی اذتالف زٔبی ایدب ؽسٜ زر اثز تغی 2ٕ٘ٛزار 

(. ٔطبثك ایٗ ٕ٘ٛزار ثب 2عیبَ ٚرٚزی ٚ ذزٚخی را ٘ؾبٖ ٔیسٞس)

افشایؼ عطح ٔجسَ حزارتی ثىبر رفتٝ زر یه پىیح چٍبِؾی، ٔیشاٖ 

تجبزَ حزارم ثیٗ عیبَ عزز ٚ ٌزْ افشایؼ ٔی یبثس. ِذا زٔبی 

یبفتٝ ٚ ثٝ  ٔحصٛالم حبصُ اس احتزاق ثٝ ٔیشاٖ ٔطّٛثی وبٞؼ

 ز٘جبَ آٖ افشایؼ ثبسزٜ را ذٛاٞیٓ زاؽت.

 
. اثر تغییرات سطح مبدل روي اختالف دماي ایجا شده در 2نمودار

 سیال ورودي و خروجی 

ٔیشاٖ آالیٙسٜ ٞبی ذزٚخی اس عیغتٕٟبی ٌزٔبیؾی أزی غیز لبثُ 

ٔمبیغٝ زٚ عیغتٓ  3اغٕبض ٚ ثغیبر حبئش إٞیت ٔیجبؽس. ٕ٘ٛزار 

(. ثز اعبط ایٗ 3ح ٞبی چٍبِؾی را ٘ؾبٖ ٔی زٞس)پىیعٙتی ٚ 

ذزٚخی اس پىیح ٞبی  NOx  ٚCOٕ٘ٛزار ٔیشاٖ آالیٙسٜ ٞبی  

چٍبِؾی ٘غجت ثٝ پىیح ٞبی عٙتی  ثٝ ٔمسار لبثُ تٛخٟی  وٕتز 

 ٔی ثبؽٙس. 

 

 .مقایسه ایجاد آالیندگی3نمودار

 



 

 

مسایاي تکنولوشي کاندنسینگ )چگالشی(-3  

وٝ ثزای پىیح ٞبی چٍبِؾی ٘بٔجزز ٔی تٛاٖ ثٝ اس خّٕٝ ٔشایبیی      

    ٔٛارز سیز اؽبرٜ وزز:

(1)ٔصزف ا٘زصی ٔیٙیٕٓ ٚ زر ٘تیدٝ ثیؾتزیٗ ثبسزٜ ٕٔىٗ -  

لبثّیت ٔسٚالعیٖٛ ٌٚزٔبیؼ ٔٙبطك حزارتی ٔرتّف -  

وبٞؼ آِٛزٌی ٔحیط سیغت ثؼّت وبٞؼ ٌبسٞبی حبصُ اس  -

 فزایٙس احتزاق

 وجیح ترمو اکونومیکیت-3-1 

ٞب تؼزفٝ  برا٘ٝیٞسفٕٙس ؽسٖ  یزر راعتب 28/09/1389 دیتبر اس

آٖ ٔىبٖ  یٌبس زر ٞز اعتبٖ ٚ ؽٟز ٔتٙبعت ثب آة ٚ ٞٛا یٞب

آة ٚ  ٓیالّ 5وؾٛر ثٝ  یراٜ اعتبٖ ٞب ٗیٌززز. زر ا یٔحبعجٝ ٔ

لزار  3 ٓیؽسٜ اعت وٝ ؽٟز ذزْ آثبز زر الّ یثٙس ٓیتمغ ییٞٛا

 ٜٔبٞز زر  والع3ٝیه ٔسرعٝ ی زر ؼیٌبس طج ٗیبٍ٘یزارز. ٔصزف ٔ

ٔطبثك  1393زر عبَ  یٌبس ٔصزف یثبؽس. ثٟب یٔتز ٔىؼت ٔ 460

 935ٔحبعجٝ ٔی ؽٛز. ثب تٛخٝ ثٝ لیٕت ٌبس ٔؼبزَ  4خسَٚ ؽٕبرٜ 

ٔتز ٔىؼت زر ٞز ٔبٜ  ٞشیٙٝ وُ ٔؼبزَ  460ریبَ ٚ ٔصزف ٔیبٍ٘یٗ 

ریبَ ثزای پىیح ٞبی عٙتی ذٛاٞیٓ زاؽت.  460×935;430100

حبَ اٌز اس عیغتٓ ٞبی چٍبِؾی اعتفبزٜ وٙیٓ ٚ اذتالف را٘سٔبٖ 

 51زرصسی را زر ٔمسار فٛق ِحبظ وٙیٓ صزفٝ خٛیی زر حسٚز  11

ریبَ زر فصُ ذٛاٞیٓ  51×935; 47685ٔتز ٔىؼت ٚ ٔجّغی ٔؼبزَ

ٞشار ریبَ زر یه فصُ صزف  143055زاؽت وٝ ٔی تٛاٖ  ٔؼبزَ 

ٞشار تٛٔب٘ی  300 خٛیی ٔبِی ٕ٘ٛز ٚ ثبتٛخٝ ثٝ اذتالف لیٕت 

والعٝ ػالٜٚ  3عیغتٓ عٙتی ٚ چٍبِؾی ٔٛرز اعتفبزٜ زر ٔسارط 

ثز ٔشیت ٞبی صزفٝ خٛیی زر ٔصزف ٌبس وٝ ذسٔتی ّٔی ٚ ا٘تمبَ 

آیٙسٌبٖ اعت زر راعتبی خٌّٛیزی اس ٚرٚز ٌبسٞبی عزٔبیٝ ثٝ 

آالیٙسٜ ثٝ ٔحیط سیغت وٝ السأی ثبارسػ خٟب٘ی ٚثؾزی اعت ٚ 

٘یش ویفیت ٌزٔبیؾی زر ایدبز ٞٛای ٔطجٛع وٝ ٔٛضٛع اصّی ٔی 

ثبؽس، زر طَٛ حسٚز چٟبر عبَ اذتالف ٞشیٙٝ پززاذتی اس ٔحُ 

 صزفٝ خٛیی ثبسٌززا٘سٜ ٔیؾٛز.
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اعتفبزٜ اس عیغتٓ  دٝیوٝ زر ٘ت ی راا٘زص ییصزفٝ خٛ ٙٝیٔدٕٛع ٞش

 یٔ بٖیث زیؽٛز تٛعط راثطٝ س یحبصُ ٔ ٌزٔبیؼ پىیح چٍبِؾی

 .ٓیوٙ

           

 هی یثزا یٔدٕٛع اتالف ا٘زصی،ٌبس ٔصزف ٙٝیٞش  

 شاٖیٔ ؼیاعت وٝ اثز افشا یجیضز ٌزْ وٙٙسٜ ٚ  غتٓیع

 ٝ ثٝخثب تٛ .ززیٌ یٔؾرص زر ٘ظز ٔ یرا زر طَٛ ٔست یا٘زص ٕتیل

ٔحبعجٝ  زیتٛعط راثطٝ س  ٌبس ٔمسار ٕتیل ؼیافشا ٘زخ

 ٌززز. یٔ

(8)  

 

 ثبؽس. یعبال٘ٝ ٌبس ٔ ٕتیل ؼیزرصس افشا وٝ 

ٝ ٚعیّٝ عیغتٓ پىیح ث ٌبس ٔصزفزر ییصزفٝ خٛ شاٖیاس تفبضُ ٔ 

چٍبِؾی ٚ ٔب ثٝ اِتفبٚم لیٕت عیغتٓ ٞبی چٍبِؾی ثب عیغتٓ 

پززاذت  یوّ ٙٝیزر ٞش ییصزفٝ خٛ شاٖیتٛاٖ ٔ یٔٞبی عٙتی 

یغتٓ پىیح اس ع سیػٕز ٔف عبَ 4 زر ٔسم سٔبٖلجٛض ٌبس 

 ٚرز.چٍبِؾی ثٝ زعت آ
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 يریگ جهینت. 4

بزٜ اس ثٛیّز ٞبی زر ٔطبِؼٝ تزٔٛ اوٛ٘ٛٔیه ا٘دبْ ؽسٜ پیزأٖٛ اعتف

 300چٍبِؾی زر ٔسارط اعتبٖ ِزعتبٖ ثبتٛخٝ ثٝ اذتالف لیٕت 

والعٝ، ػالٜٚ ثز  3ٞشار تٛٔب٘ی عیغتٓ عٙتی ٚ چٍبِؾی زر ٔسارط 

ٔشیت صزفٝ خٛیی زر ٔصزف ٌبس وٝ ذسٔتی ّٔی ٚ ا٘تمبَ عزٔبیٝ 

ثٝ آیٙسٌبٖ اعت، زر ایدبز ٞٛای ٔطجٛع ٚ ٕٞچٙیٗ زر راعتبی 

خٌّٛیزی اس ٚرٚز ٌبسٞبی آالیٙسٜ ثٝ ٔحیط سیغت وٝ السأی 

یس ٚالغ ؽسٜ اعت. ٘تبیح حبوی ثبارسػ خٟب٘ی ٚثؾزی اعت ثغیبر ٔف

اس آٖ اعت وٝ ثز اعبط ثبسزٞی ثبالی ایٗ عیغتٓ زر طَٛ حسٚز 

چٟبر عبَ اذتالف ٞشیٙٝ پززاذتی اس ٔحُ صزفٝ خٛیی ثبسٌززا٘سٜ 

 ٔیؾٛز.
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