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 هدیکچ
  هقباهسم ک هی یر هیگ  لکهش ببهس ی هللملانیب تباقر و ندشیناهج دنیارف ،رادیاپهیسوت میاداراپ لوصا فالخرب ،هاشذگ نرق یط رد
 ،(بوبنافرام و دیلوت رب ینابم) یداااقا دشر نینچ یفنم تارثا اب ههجاوم .تسابدیدرگ اهروشک نایم یداااقا دشر یارب دودحمان
 ، زبهس لغاهشم و ی اینهصی هسانش موهب ،بزی کاهپ د هیلوت ریون یمیهافم روهظ و یطیحمتسیز لئاسم هب یناهج تاهجوت شراسگ رانک رد
  هیهسوت  ههنیمز رد راد هیاپ هیهسوت میاداراپ ققحت یاهرازبا زا یکی ناونع هب ار زبس یاینص یاهعماجم ،اهروشک زا یرایسب بدشبجوم
 و تاناکما ،اهیگژیو اب بسانام زبس یاینص عماجم کی یزیرهمانرب" هلاقم نیا یلک فده ،ورنیا زا .دنهد رارق هجوت دروم یاینص
 هیلاطم بدودحم .تساهافرگ ماجنا یفاشاکا بویش هب و یدربراک یاهشهوژپ  ون زا قیقحت .دشابیم "جرک نااسرهش یاهتیدودحم
 جی اهان .دنابدش لیلحت و یروآعمج یدانسا شور هب هک دناسه هیوناث یاهبداد یگمه بدافاسا دروم یاهبداد و تسا جرک نااسرهش
 یاینص عماجم ،زبس یاینص یاهعماجم  اونا نایم زا ،جرک نااسرهش یاهتیدودحم و اهتیلباق هب هجوت اب هک دنهدیم ناشن قیقحت
 تالدابت رد اهییازفامه نیرتشیب هب یبایاسد یارب عیانص هنیهب بیکرت هب هجوت اب .دشابیم بسانم نااسرهش نیا یارب یزرواشک زبس
 160  دودهح ت  حاهسم اهب عماجم نیا ،نااسرهش یزرواشک و تینص هاشذگ یاهدنور نافرگرونرد اب زین و یعرف داوم و یژرنا ،بآ
 و نابی اهشپ تاغاب و  رازم ،ییاذغداوم مکارام ناگدننکدیلوت هشوخ ،ییاذغداوم یروآرف هشوخ ،دنامسپ لیدبت عماجم لماش رااکه
 هب ،یژرنا و ماسیس یعرف داوم ،بآ لدابت هبنج هس زا دناوتیم و بدش یزیرهمانرب رفن 3000 دودح لافاشا یارب و یشزومآ تاسسوم
 .دزاس مهارف زین ار یرهش یزرواشک بدش هاخانش یایازم ،نآ رانک رد و دنک کمک یاینص ماسیسوکا ندش هاسب
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 همدقم

 ناب  یترشپ  ترسیس نورد رد (2     و دنترسه دودرحم نیرمز  بارنم (1 :دراد دیکات یدیلک هتکن ود رب رادیاپهعسوت  یاداراپ
 ،مود ین  ارهج گرنج زا سپ هشیو هب و هتشذگ نرق یط رد ،هتکن ود نیا فالخرب .تسا طبترم  ه هب زیش همه ،تایح
 اهرو رشک  ناریم ی  داراتقا درشر ی اررب دودحمان هقباسم کی یریگلکش ببس ،یللملانیب تباقر و ندش یناهج دنیارف
 2002    لارس رد نرت دراریلیم 55  دودرح هب یدالیم 1980 لاس رد نت درایلیم 40 زا نیمز  بانم  ارختسا .تساهدیدرگ
  ناریم  نری  ا رد هرجوت لرباق هتکن (OECD, 2008) دسرب نت درایلیم 80 هب 2020 لاس ات هک دوشیم ینیب یپ و هدیسر
  درشر . دورشی رم هدنادرگزاب نیمز هب دنامسپ ناونع هب هرابود هام  ش زا رتمک ینامز یط رد رادقم نیا زا یمین هکنیا
   یارهزاگ درصرد 50    دریلوت و یژررنا درصرد 30   دودرح فررام تعنص هزورما هک هدش ثعاب  یانص هتخیسگ ماجل
  هدرنیآ  لارس 35  یرط رد یژرنا فرام ،اهینیب یپ ربانب هک تسا یلاح رد نیا و دشابهتشاد هدهعرب ار ایند یاهناخلگ
      یاهرورشک تعنرص  رخب رد یژررنا فررام هک یلاح رد و دشدهاوخ ربارب  ین و کی هب کیدزن تعنص  خب رد
 2/0  دودرح  هنالارس ، (درنراد  هدرهع ررب ار تعنص رد یژرنا هدمع  خب فرام رضاح لاح رد هک) هتفای هعسوت رتشیب
   ارب هرتفایهعسوت رتمک یاهروشک هدهع رب تعنص  خب یژرنا فرام  یازفا  ظعا  خب ،تشاد دهاوخ دشر دصرد
 .(EIA, 2010) دوب دهاوخ دصرد 8/1 هنالاس  یازفا
  نریا شزادر   رپ ارب و دورشیم زاغآ ماخ داوم  ارختسا اب هک دننکیم یط ار یطخ دنیارف کی ،یتنس یتعنص یاهدنیارف
    رفد یارههنیزه و دنوشیم هتخادنا رود  تسیس نیا یاهدنامسپ .دندرگیم هدننکفرام لیوحت ،الاک هب لیدبت و داوم
  ترسیزطیحم یگدولآ ثعاب رگید یوس زا و دوشیم لیمحت ناگدننکفرام و  یانص رب دیدج داوم نیمات و داوم نیا
   و دریلوت ررب ینتبم دااتقا یفنم تارثا اب ههجاوم .دندرگیم (تدم هاتوک رد لقادح) ریذپاندیدجت  بانم نتفر نایم زا و
   ارب .ترسا     هرتخادنا یتعنرص هعرسوت یاررب نیزگیارج زادنا شش کی نتفای رکف هب ار اهروشک زا یرایسب ،هوبنا فرام
  لغارشم و 2 یتعنرص یسانشموب ،1هزیکاپ دیلوت ریظن یمیهافم روهظ و یطیحم تسیز لئاسم هب یناهج تاهجوت شرتسگ
    قیدرات رادریاپ هعرسوت  یاداراپ ققحت یاهرازبا زا یکی ناونع هب ار 4زبس یتعنص یاه متجم اهروشک زا یرایسب ،3زبس
    ارهنت ترشذگ ارب ، یدالیرم 2000  لارس رد هک یوحن هب دناهداد شرتسگ ار اههژورپ هنوگنیا زا یفلتخم عاونا و هدومن
    هرنوگ نریا زا هرنومن 60 زا  یب نپاژ روشک رد لاثم روطب ،زبس یتعنص یاه متجم موهفم ندش رادیدپ زا لاس تفه
      شرترسگ لارح رد ترسد نریا زا ییارههژورپ زین ناهج طاقن ریاس رد و دناهدوب ثادحا ای تیلاعف لاح رد اه متجم
 .دنتسه
  دریلوت  یاهدرنیار ف و ترساهتشاد دوجو دش رکم ناهج یاهروشک ریاس دروم رد هشنآ اب یهباشم براجت زین ناریا رد
  .درنا هدررک  لریمحت طی  رحم هرب ار یرای رسب ی اهدنامرسپ و اهیگدولآ ،گرزب یاهرهش فارطا رد هشیو هب یتنس یتعنص
 ،    یکیترسالپ تادریلوت لمارش) یگدرنیالآ یالاب هبتر یاراد و هنهک  یانص دوجو .دشابیم  رک ،اهرهش نیا زا یاهنومن
  هرب و  رهرش  نریا فارطا رد (یعونام  مص و اه کتفآ و ییایمیش یاهدوک ،ییایمیش  یانص ،یگدنفاب و یگدنسیر

                                                                                                                                                               
1 -Cleaner Production 
2 -Industrial Ecology 
3 -Green Jobs 
4 -Eco-Industrial Parks 
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  هدرننک  دریلوت ،      دراهترشا یتعنرص  رهرش رد نارهج هدرنیالآ تعنرص 50 نایم رد  قاو تعنص 30 دودح رارقتسا هشیو
  فررام)  یرطیحم لماوع زورب .دننکیم لیمحت ار یرایسب یطیحم و یدام یاههنیزه هک دنتسه یتاراشتنا و اهدنامسپ
  یاره هرنی زه  هارک رد ار  بانم زا یریگهرهب رد یدمآراک هک) یتباقر و یدااتقا یاههزیگنا ،(اهدنامسپ دیلوت و  بانم
 تسیز طیحم رادتسود و رترادیاپ دیلوت یاهشور نتفای یارب هعماج تساوخ و یهاگآ  یازفا و (دنادیم رثوم دیلوت
 . درنکی رم  هری   جوت ار  ررک ناترسرهش رد زبرس ی  تعنرص  رمتجم کی ثادحا و یزیرهمانرب هک دنتسه یلماوع هلمج زا
    زبرس یتعنرص  رمتجم کی یزیرهمانرب یپ رد یدرومهنومن ناونع هب  رک ناتسرهش باختنا اب رضاح  هوشپ نیاربانب
    ررک ناترسرهش رد زبس یتعنص یاه متجم هعسوت یاهتیدودحم و اهتیلباق هب هجوت اب .دشابیم  رک ناتسرهش رد
     و زبرس یتعنرص  رمتجم یزریر   هرمانرب یرلک یارهدربهار یانبم رب ،ناتسرهش نیا رد رقتسم  یانص دوجوم دنور زین و
        و صخرشم ناترسرهش زبرس یتعنرص  رمتجم هزادرنا و اراعا ، عورن ، اره  رمتجم نیا رد  یانص یتسیز ه یاهشور
   .تساهدش یزیرهمانرب
 (زبس یتعنص یاهعمتجم) یرظن ینابم و اههاگدید ،میهافم
 نی رلوا  نآ هدریا هک دنتسه یتعنص یسانشموب موهفم یزاسهدایپ رد یساسا یاهدربهار زا یکی ،زبس یتعنص یاه متجم
 1993   لارس رد و درش حرطم 1992 لاس رد هعسوت و تسیز طیحم دروم رد للم نامزاس یاهسنارفنک زا یکی رد راب
   نارهج رد هدرش هتخانرش ی مورهفم هب ،هدحتم تلایا تسیزطیحم تظافح نامزاس هب هتسباو تاسسوم زا یکی قیرط زا
  (Fleig, 2000,10) .دش لیدبت
     یرسررب ارب فرلتخم یارههنیمز یارب درکیور نیا یاهدربهار زا هدافتسا و زبس یاه متجم یارب یزیرهمانرب روظنم هب
  یاره شور و لورصا نیا یانبم رب .دوشیم نییبت اهنآ یساسا لوصا و اهیگشیو نیرت هم ،اه متجم عون نیا فیراعت
       فدره هرب لرین یاترسار مارگ نیترسخن نیاربانب .دوشیم  هارف یزیرهمانرب ناکما ،اه متجم نیا رد  یانص یتسیز ه
 .تسا الاب رد روکذم دراوم یسررب ،زبس یتعنص  متجم یارب یزیرهمانرب
  راورشد ،   درشاب عورضوم ارب طبتر  رم نارااختم همه لوبق دروم هک زبس یتعنص یاه متجم زا دحاو فیرعت کی هئارا
 هک راگزاس یتعنص یاههناخراک زا بختنم هعومجم کی" :تروص هب ار زبس یتعنص  متجم کی ،(1995) ورمن .تسا
  .دننارسر لقادح هب ار دیلوت یاههنیزه  ه و یطیحمتسیز راثآ  ه ات دناهتفرگ رارق  ه رانک رد صخشم یاج کی رد
 ،    لرقن و لرمح لقادرح ارب رگید هناخراک ماخ داوم ناونع هب هناخراک کی یاهدنامسپ یریگراکهب هلیسو هب فادها نیا
  هرک  یررگید  فریرعت .(,El – Haggar, 2007 92) دنکیم فیرعت "دریگیم ماجنا ماخ داوم یزاسهدامآ و یزاسهریخم
    ترورص هرب ار زبرس یت عنرص ی اره  رمتجم ، درشابی رم عوضوم اب طبترم نوتم رثکا هدافتسا و لوبق دروم ًاابیرقت هزورما

 ی   رپ رد وراع لغارشم و دناهتفرگ رارق  ه رانک رد صخشم کلم کی رد هک یتامدخ و یدیلوت لغاشم زا یعامتجا"
  دنترسه تسیز طیحم و  بانم تیریدم رد یراکمه قیرط زا یطیحمتسیز و یعامتجا ،یدااتقا هتفای ءاقترا درکلمع
   رره هرک ی دررف  یاریازم  مج زا هک دنتسه یعمج هتسد تیزم کی یپ رد ، ه اب یراکمه هلیسو هب لغاشم عامتجا و
 Lowe, 2001)  درنک  یرم فریرعت " ترسا  رترشیب ،دروآتسدهب تسناوتیم دوخ درکلمع یزاسهنیهب هلیسو هب تکرش

(a),1). 
 :دناهتسناد ریز دراوم رد ار زبس یتعنص  متجم و یتعنص  متجم کی نایم توافت نیرت هم
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 یاهقطنم و یلحم نازاس یمات و  متجم تیریدم ،اهتکرش نایم رت یب لدابت و یراکمه
 ر  رظن زا هرک ی تعنرص  یاره تری لاعف زا زادرنا  رشش   کری دارجیا تهج رد زبس یتعنص  متجم کی رد رضاح نارگشنک
 .(Fleig, 2000,3) دننکیم شالت ،دنتسه رادیاپ یسانشموب و یعامتجا ،یدااتقا
     رمتجم کری .درنکیم کمک موهفم نیا نییبت هب هک تسا یلماوع هلمج زا زین زبس یتعنص یاه متجم بیاعم و ایازم
     ررب هوالرع ارت دزارسیم رداق ار  یانص و دراد یمومع  فانم و  یانص  فانم نایم فاکش ندرک رپ رد یعس زبس یتعنص
   نریا زا هدافترسا    لارح نریا ارب .دنزاس  هارف تسیز طیحم یارب  ه و عامتجا یارب  ه ار یددعتم  فانم ،دوخ هعسوت
 .(1 هرامش لودج) ددرگ هجاوم زین یتارطاخم و اه لاش اب دناوتیم درکیور

 زبس یتعنص یاهعمتجم هعسوت بیاعم و ایازم -1 هرامش لودج
 اه لاش  فانم
  یانص یارب  فانم •
 رتیتباقر یاهالاک دیلوت و رتالاب هدوزفا شزرا داجیا

 یتامدخ یاههنیزه  ارتشا

 یلام تارطاخم •
  متجم یفاضا یاههنیزه رد یراذگهیامرس ینالوط تشگزاب هرود

 یطیحم تسیز یاههنیزه و اهزاین  یازفا رطخ
 تسیزطیحم یارب  فانم •
  بانم زا هدافتسا  هاک

 اهیگدولآ دیلوت  هاک

 یطیحم لمحت ناوت اب قباطم هعسوت

 یطیحمتسیز تارطاخم •
 یمس داوم هب واع یاهتکرش یگتسباو  یازفا

  متجم  راخ رد هدنیالآ کشوک یاهتکرش هب ااعا یگتسباو

 هعماج یارب  فانم •
 دیدج لغاشم داجیا و یدااتقا عونتم هعسوت

 یلغش تیعقوم تیبثت و اهتکرش یلام ریاخم  یازفا

 یلغش تیفیک دوبهب

 یزیرهمانرب و ینوناق تارطاخم •
 زکرمتم یزیرهمانرب هب  متجم یدنمزاین

 دامتعا مدع لیلد هب رگیدکی اب لدابت و لماعت هب دورو زا  یانص زارتحا

 دوجوم طباوض اب  متجم رد زاین دروم تاراکتبا یخرب تریاغم

 Lowe, 2001 (a) باسا رب ناگدنراگن : بنم

  یارهدربهار ،زبس یتعنص یاه متجم یزیرهمانرب یساسا لوصا ،هدش هئارا فیراعت و روکذم یاهترورض هب هجوت اب
 و هجوت دروم یلوصا یزیرهمانرب هئارا روظنم هب اهنآ رد  یانص یتسیز ه یاهشور و اه متجم نیا یزیرهمانرب یلک
 .تساهتفرگ رارق یسررب
 زبس یتعنص یاهعمتجم یساسا لوصا
  رادریدپ 1990 و 1980 ی اره    هرهد رد هرک هدرش ارنب ی ربرجت و یرظن یاههنیمز هیاپ رب زبس یتعنص یاه متجم موهفم
  ددررگی رم  رادریاپ یزاسنامتخاس و یرامعم ،یزیرهمانرب و یتعنص یسانشموب ،هزیکاپ دیلوت لماش اههنیمز نیا .دنتشگ
 .دناهتفرگ رارق رادیاپ هعسوت رتش ریز رد همه هک
 هزیکاپ دیلوت •
  ترسا  رتشم هیلوا لوصا و فادها رد یتعنص یسانشموب موهفم اب هک تسا یبرجت و یقیقحت هنیمز کی هزیکاپ دیلوت
(Veiga, Magrini, 2009,2). لرلم ی تعنرص هعسوت نامزاس و دحتم للم نامزاس تسیزطیحم همانرب فیرعت باسا رب  
 :تسا ریز تروص هب هزیکاپ دیلوت فیرعت ،دحتم
  یاز رفا ی  اررب تامدرخ و  تادریلوت ، اهدرنیآرف رد  هناریگرشیپ  یرطیحم ترسی ز درربهار کی یریگراکب ،هزیکاپ دیلوت"
 ندن   ارسر رفرص هرب ،هزی کارپ  دریلوت ییاهن فده .تسا تسیز طیحم و ناسنا یارب تارطاخم  هاک و ییاهن یروهرهب
 : درهدیم قوس دیدج تشاگنا کی تمس هب اهیگدولآ لرتنک زا ار  یانص ،فده نیا .تساهدشهتسناد اهدنامسپ رادقم
 .(Ibid, 2) "تسا یرگید یدورو ،تعنص کی دنامسپ اهنآ رد هک یتعنص یاههشوخ
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 یتعنص یسانشموب •
  هرئارا هزی کارپ  دری  لوت هرب تبرسن یرتهدرتسگ  هف هک هدش اعدا و دناهتسناد "رادیاپهعسوت  ناد" ار یتعنص یسانشموب
   ود هرب لقادرح  دورشی رمهتخانش یسانشموب یاههخاش ریز زا یکی ناونع هب موهفم نیا .(Lowe, 2001(a) ,4) دنکیم
 :لیلد
 یاره  ترسی سوکا برلغا  ارریز درگنیم یتعنص تیلاعف یارب ییاهلدم ناونع هب یناسناریغ یعیبط یاه تسیسوکا هب  
 رد ی  ژررنا و داورم   درمآراک هرخرش ی اررب یی ارهلاثم ناونع هب نیاربانب و دنقفوم  بانم تفایزاب رد هشیو روط هب یعیبط
   .دنیآیم رامشهب تعنص
 راررق  درنکی رم ینابی  ترشپ ار نآ هرک ی ررتهدرتسگ  تسیسوکا هنی  مز رد ار ر تعنص ر ناسنا یکیژولونکت یاهتیلاعف  
 نآ  دریلوت زاب تهج رد ای دنکیم بذج ار یعفد داوم هک یلحم و دوشیم فرام عامتجا نیا رد هک یعبانم و دهدیم
 لمحت تیفرظ اب هطبار رد یتالاوس هب ار یتعنص یسانشموب ،یسانشموب زا هبنج نیا .دیامنیم ییاسانش ار دنکیم لمع
 ار ی رساس  ا تامدرخ هرک  ییاره تسیسوکا رب یکیژولونکت هعماج ردقش و هنوگش هک  سرپ نیا و تشگزاب تیلباق و
 .(Lifset, E.Graedel, 2001, 3-4) دنکیم طبترم ،دزاسیم دراو هبرض ،دنزاسیم  هارف رشب یارب
 اهتکرش نآ رد و دراد زکرمت دیلوت دنیآرف و دیلوت یور رب هک تهج نآ زا تسا یتعنص ،یتعنص یسانشموب نینچمه
  دارجیا یکی ژورلونکت یاهصاخت اریز دندرگیم تسیزطیحم تیفیک ءاقترا ثعاب هک دنوشیم هدید یلماوع ناونع هب
 ی  ور ررب مورهفم  نری ا رد .دنترسه ی روررض  تادریلوت و اهدنیآرف یطیحمتسیز یحارط رد تیقفوم یارب هک دننکیم
   رخب  تریقفوم  ارری ز ترساهدش زکرمت دنکیم دیلوت ار تامدخ و اهالاک بلغا هک هعماج زا یشخب ناونع هب تعنص
 .دراد هدهعرب ار یطیحمتسیز یاهبیسآ یرااحنا هن اما  هم
  هرلابز دیلوت ،تسا هنیهب نآ رد یژرنا و داوم فرام هک تسا یمتسیس" تسا هدش هتفگ یتعنص  تسیسوکا فیرعت رد
 ,.Heere et al) " درنهدی رملی کرشت ار  ررگید  درنی  آرف مارخ داورم ،دنیآرف کی یاهدنامسپ و دسریم لقادح هب نآ رد

   تعنرص ارب  درناوتیم هک دنراد اهدنامسپ فرام یارب یناوارف یاهدربهار ،دوخ تعیبط رد اه تسیسوکا .(2004,986
 :دشاب طبترم
 تسا دیشروخ ،اه تسیسوکا یارب یژرنا هناگی  بنم. 
 دنوشیم فرام و دیلوت یلحم تروص هب یمس داوم. 
 دنتسه ایوپ لداعت کی رد تشگزاب تیلباق اب یهدزاب و ییاراک.  
 ترلاح ، درنا هرتفای نامزا رس  هدریچی  پ طرباور هکبرش کی رد هک اههنوگ عونت قیرط زا تارییغت ربارب رد اه تسیسوکا  
 .یزکرم لرتنک طسوت هن و دنوشیم تظفاحم یهدنامزاسدوخ یاهدنیآرف قیرط زا طباور زا یرایسب .دنراد یعاجترا
 ی رارکمه  زری ن ارههنوگ رگید اب دوخ تیلاعف یاهوگلا رد اما دنکیم لمع هنالقتسم یاهنوگ ره ، تسیسوکا کی رد 
 .دنراد رارق  ه اب لداعت کی رد تباقر و یراکمه .دنکیم
-Lowe, 2001(b),4 ) دنترسه یتای رصواخ نینش هدنهدهئارا رتشیب ،رادیاپ یتعنص یاه تسیس هک دندقتعم ناسانشموب

5). 
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  کری ،فی رارعت ی رخرب رد باسا نیا رب و هتفرگ لکش یتعنص یسانشموب لوصا هیاپ رب زبس یتعنص یاه مجم موهفم
  هعرسوت رد ی تعنرص ی رسانش مورب درکیور هک ییاج رد یصواخ ای یمومع تکراشم" تروص هب زبس یتعنص  متجم
 زا ی لمارکت یی اره هورلج ،ی تعنرص یسانشموب و زبس یتعنص یاه متجم و هدش فیرعت "تساهدش هتفرگ راک هب  یانص
  .(Potts Carr, 1998,240) دناهدش هتخانش یرادیاپ هشیدنا
 زبس یتعنص یاهعمتجم یزیرهمانرب یلک یاهدربهار
   و ترسا یرطیحم  ترسی   ز تاررثا  هارک رارنک رد ی    داراتقا دررکلمع ءارقترا زبرس ی تعنرص  متجم کی هدمع فده
 :(Lowe, 2001 (a)) ددرگیم ریز دراوم لماش فادها نیا هب یبایتسد یاهدربهار
 یعیبط طیحم اب قابطنا 
 یژرنا زا هدافتسا رد الاب یروهرهب 
 ریذپدیدجت یاهیژرنا زا رثکادح هدافتسا 
 تسیس یعرف داوم زا هدافتسا  
 اهدنامسپ زا ددجم هدافتسا 
 بآ زا ددجم هدافتسا 
 هتفرشیپ یتیامح یاه تسیس زا هدافتسا 
 رتشم ینابیتشپ تامدخ هعسوت  
 زبس یتعنص یاهعمتجم رد عیانص یتسیزمه یاهشور
  کری  دورجو" تروص هب ار نآ و دننادیم یتعنص یسانشموب موهفم یساسا لوصا یاهقطنم یلجت ار  یانص یتسیز ه
 ، ی انرص یت رسیز ه" ای و (Lambert, Boons, 2002, 474) "هبناجود یایازم هب یبایتسد یارب یعرف داوم لدابت هکبش
 و بآ ،ی ژررنا ،  داورم لداربت زا هدافتسا اب یتباقر یایازم ندروآتسدهب یارب یلک درکیور کی رد ار  ه زا ادج  یانص
 .(1 هرامش لکش) .دناهدرک فیرعت (Mirata, Pearee, 2006, 79) "دزاسیمهشراپکی ،یعرف داوم
 و د راد مارن ی رعرف د  اورم لداربت ،هدشهتفرگ راک هب زین نآ اب فدارتم یانعم اب یهاگ هک  یانص یتسیز ه رازبا نیرت هم
 ی ژررنا ،داوم لدابت یارب  تسیس کی داجیا موهفم نیا یلصا رانع .دیآیم رامشهب یتعنص یسانشموب موهفم نیرتانشآ
 لدابت  تسیس کی داجیا هک نآ دوجو اب .دشابیم هقطنم کی رد ای  متجم کی رد بلغا یاههناخراک نایم یعرف بآ و
  ررصانع زا یکی اهنت ، تسیس نیا لاح نیا اب دیآیم رامش هب زبس یاه متجم رد یساسا یاهدربهار زا یکی یعرف داوم
 دوجو رتمک یاهدنامسپ و  بانم رتالاب هدزاب هب یبایتسد یارب یرگید ناوارف یاهدربهار و تسا یعمتجم نینش هعسوت
 ی  اررب لارح  نری ا ارب .دشابن ای و دشاب ریذپناکما  متجم کی رد تسا نکمم یعرف داوم لدابت  تسیس کی داجیا .دراد
 ، لرمح لماش هک دوشهتفرگ هرهب هشراپکی تفایزاب  تسیس کی زا تسا نکمم ،یعرف داوم زا هنیهب هدافتسا هب یبایتسد
  لداربت  قریرط زا ر ارک نیا زین یهاگ و دشاب یتسیز یاهیژرنا دیلوت و تسوپمک ،ددجم دیلوت ،تفایزاب ،ددجم هدافتسا
 (Lowe, 2001(a),9-10) دشابیم رتهفرصهب نورقم اهتکرش نایم یعرف داوم  یقتسم
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 تالواحم

 اهدنامسپ

اهدنامسپ تازیهجت   

1 2 

 ماخ داوم

 یکمک داوم

 ینوریب یاهدنامسپ زا بدافاسا

  اهدنامسپ زا ینوریب بدافاسا
 

 

 

 

 

 

 

 عیانص یتسیزمه :1 هرامش لکش
 Lambert, Boons, 2002: 475 : بنم

  صخرشم ، ی انرص  یترسیز  ره و ی تعنرص ی رسانش مورب درکیور زا هدافتسا اب زبس یتعنص  متجم یااعا باختنا یارب
  .ترسا ی روررض ، یانص فلتخم یاههورگ نایم لدابت هوقلاب تاناکما ییاسانش و بآ و داوم ،یژرنا تانایرج نتخاس
 .( ,2007,15Hodge ) دراد دورجو 2  ررمع هرخرش  یباریزرا و 1 داورم تانایرج لیلحت یاهمان هب رازبا ود روظنم نیا یارب
 ،دیلوت دنیآرف ،ییایمیش تارییغت ،هیلوا داوم  ارختسا هب طوبرم یاهدنیآرف هلسلس لیلحت هب داوم تانایرج لیلحت رازبا
 ی اررب ی رشور ،رمع هخرش یبایزرا رازبا .(Bringezu, Moriguchi, 2002,79) دزادرپیم داوم  فد و تفایزاب ،فرام
 ا  هدادرنورد ترسرهف یروآ مج هلیسو هب لواحم کی دیلوت اب طبترم هوقلاب تارثا و یطیحمتسیز یاههبنج یبایزرا
  ارب .(Haes, Helias, 2001, 138 ) ترسا هعلاطم فادها رب نآ تارثا و تسرهف نآ ریسفت و  تسیس کی یاهدادنورب و
 ، ارهرازبا نیا رانک رد .دنتسه لواحم ره یاهدادنورب و اهدادنورد قیقد رامآ و تاعالطا دنمزاین رازبا ود نیا لاح نیا
   هرک اره لدرم  نریا زا یکی .دناهدش داجیا زبس یتعنص  متجم کی یزیرهمانرب یارب هشیو روط هب زین یاهنایار لدم دنش
   هرس لمارش هک تسا یریگ یمات ناسریرای رازبا کی ،هدش داجیا هدحتم تالایا تسیزطیحم تظافح نامزاس طسوت
 ی تعنرص  متجم کی یزیرهمانرب یارب هیلوا تاعالطا هک اههناخراک یتسیز ه لدم :دشابیم یزیرهمانرب فلتخم هبنج
 ی    اهدادرنورب و اهدادرنورد و ترسا فرلتخم  ی انرص یاهیگشیو زا یتاعالطا کناب کی لماش و دنکیم  هارف ار زبس
  بری کرت هرک دهدیم هزاجا زیرهمانرب هب و دنکیم هئارا دنوش رقتسم  متجم رد دنناوتیم هک ار اههناخراک فلتخم عاونا
  ندررک صخرشم اب و هعسوت یارب دوجوم نیمز نازیم و رقتسم  یانص هزادنا و عون یزاسهنیهب باسا رب ار  یانص هنیهب
  .دنیزگرب ،اههناخراک نایم تالااتا

 یری ذرپ  نارکما و ترسا ی رطخ یزیرهمانرب لدم کی هک تسا یتعنص یاه تسیسوکا یحارط لدم لماش رگید لدم ود
  زا ترظافح فادها یبسن تیمها نازیم هک دهدیم هزاجا زیرهمانرب هب و دنکیم نیعم ار اههناخراک فلتخم یاهبیکرت
  یترسیز   ره لدرم  طرسو  ت هدرش صخرشم  بری کرت و درنک نییعت ار رت یب لغاشم داجیا و رتمک هنیزه ،تسیز طیحم
 و ی داراتقا ،ی نونارق ی  ارهدومنهر و ترسا ی رقطنم و یدااتقا ،ینوناق لدم ،رگید لدم .دنک یزاسهنیهب ار اههناخراک
 ,Industrial Economics)  درنکی رم  هرئارا  متجم کی رد بآ و یژرنا ،داوم ددجم هدافتسا و هدافتسا دروم رد یقطنم

Incorporared Cambridge,1998,314-321). 
 

                                                                                                                                                               
1 - Material Flow Anlysis 
2 - Life Cycle Assessment 
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 زبس یتعنص یاهعمتجم رد عیانص ینیشنمه هنیهب یاهبیکرت :2 هرامش لودج
 هوقلاب یاضعا زبس یتعنص یاهعمتجم اضعا بذج یاههبنج

 یزرواشک زبس یتعنص  متجم

 تامدخ و یژرنا ،تازیهجت ناگدننکنیمات

 ییاذغ داوم یروآرف هشوخ

  تسیس زا یشخب یعرف داوم زا ناگدننکهدافتسا

 ییاذغ داوم  کارتم ناگدننکدیلوت

 داوم تفایزاب زبس یتعنص  متجم
 داوم تفایزاب هشوخ

 اهدنامسپ اب طبترم ناگدننکدیلوت هشوخ

 ییاذغ داوم  کارتم ناگدننکدیلوت هشوخ

 ریذپدیدجت یاهیژرنا زبس یتعنص  متجم

 دنامسپ لیدبت هاگورین

 ریذپدیدجت یاهیژرنا هشوخ

 یژرنا ییاراک  یازفا تازیهجت ناگدننکدیلوت

 ریذپدیدجت یاهیژرنا تازیهجت دیلوت

 یهاگورین زبس یتعنص  متجم

 یلیسف قرب هاگورین

 هاگورین تامدخ و تازیهجت ،هیلوا داوم نیمات هشوخ

 هاگورین یعرف داوم زا ناگدننکهدافتسا

 یژرنا فرام رد ییوجهفرص تازیهجت ناگدننکدیلوت

 یمیشورتپ زبس یتعنص  متجم
 یتفن داوم هاگشیالاپ

 زبس ییایمیش تادیلوت هشوخ

 ییاذغ داوم  کارتم ناگدننکدیلوت

 Lowe, 2001(c):18 : بنم

  چرم" و  "1  ریاد" یاهمان هب رازبا ود لماش لدم نیا .تساهدش داجیا "لتچب" تکرش طسوت هک تسا یلدم رگید لدم
  لمارش ی  تارعالطا کرناب  کری هب هک تسا یطخ یزیرهمانرب لدم کی یلک روط هب و ( ,2006,39Grant) تسا "2رکیم
  ناریم ری ذرپ    نارکما تالداربت و ترسا لراتم  زاری ن درورم  تازریهجت و دنامسپ  فد دیلوت دنیآرف ،اهدادنورب ،اهدادنورد
 نی رلوا "3ی تعنرص یسانشموب یزیرهمانرب رازبا" لدم .( ,2001Lowe,(c)18) دنکیم نیعم ار  متجم کی رد اههناخراک
  هبرساحم یی ارناوت و دربیم هرهب روظنم نیا یارب ییایفارغج تاعالطا  تسیس تاناکما زا هک دوب  یانص یتسیز ه لدم
 .(Grant, 2006,40) تشاد ار اههناخراک نایم یعرف داوم و داوم لقن و لمح یاههنیزه
 ،اهداد   رنورد هرب طوربرم یئزج تاعالطا هب یسرتسد دنمزاین اهنآ زا کیره زا هدافتسا هک اهلدم و اهرازبا نیا رانک رد
  عاورنا زا ی رلک ی ارهلدم ،تسا رظن دروم یاهنایار لدم هب یسرتسد ای و فلتخم تالواحم دیلوت دنیآرف و اهدادنورب
 .(2 هرامش لودج) دناهدش هئارا زین زبس یتعنص  متجم کی رد  یانص یتسیز ه هنیهب

 اهشور و داوم
 4  زرربلا ناترسا ناتسرهش نیرتتعسو رپ ، برم رتمولیک 2457 تعسو اب هک تسا  رک ناتسرهش ،قیقحت هعلاطم هدودحم
    و زرربلا ناترسا رهرش  نیررت   ترعیمجرپ ناورنع هرب ،1385 لاس رد تیعمج نویلیم 38/1 اب  رک رهش و دیآیم رامشهب
   .(1387 ،دنواب رواشم ناسدنهم) تساهدش  قاو نآ رد روشک گرزب رهش نالک نیمجنپ

                                                                                                                                                               
1 - DIME 
2 - Matchmaker 
3 - Industrial Ecology Planning Tool (IEPT) 

 دراوم همه ابیرقت رد و هتفریم رامش هب نارهت ناتسا زا یشخب  رک ناتسرهش 1389 لاس زا لبق ات هک نیا هب هجوت اب تسا رکم هب مزال - 4
 یارب زربلا ناتسا لقتسم رامآ هب یسرتسد و تساهدشیم رکم نارهت ناتسا تاعالطا و اهرامآ رانک رد ناتسرهش نیا تاعالطا و اهرامآ
  .تساهدمآ نارهت ناتسا اب ناتسرهش رامآ هسیاقم یدراوم رد ،تساهدوبن ریذپناکما هتشذگ یاهلاس
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  و هزادرنا ،  عورن ییارسانش یپ رد و تسا هتفرگ ماجنا یفاشتکا هویش هب و هدوب یدربراک  هوشپ کی رظن دروم قیقحت
  هرعلاطم .دشابیم  رک ناتسرهش یاهتیدودحم و اهتصرف هب هجوت اب زبس یتعنص  متجم کی بسانم  یانص بیکرت
  هعرسوت یارب نآ یاهتیدودحم و اهتیلباق زا یریوات ندروآ تسدهب فده اب ناتسرهش ییااف راتخاس یاهیگشیو
  نآ رگنارشن و  ترساهتفرگ ماجنا هیوناث یاههداد زا هدافتسا اب و یدانسا شور هب زبس یتعنص یاه متجم عاونا زا یکی
  ندارع   م و  یانرص ترازو زا زورجم یاراد و تریلاعف لاح رد یتعنص دحاو 1642 عومجم رد ،1387 لاس رد هک تسا
 ،  نارریا نددارعم و  یانص ترازو) دناهتشاد لاغتشا اهدحاو نیا رد رفن 45654 و هتشاد دوجو  رک ناتسرهش رد ناریا

   یزرلف یتعنرص تالآنی رشام  و اره  الاک هوررگ رد نیلغارش دادعت نیرت یب ،یتعنص هدمع یاههورگ نایم رد و (1388
   هرب لوغرشم  (ررفن 5652) ییاذغ  یانص و (رفن 6872) یجاسن تادیلوت ،(رفن 9962) ییایمیش تادیلوت ،(رفن 16440)
     یکیترسالپ تادریلوت یتعنرص یاره هوررگ ار  رک ناتسرهش یتعنص یاههورگ نیرتهدنیالآ ،باسا نیا رب .دناهدوب راک
 داو رم ،   یعونرام  مرص و اره  رک  ترفآ و ییایمیرش یاهدوک ،ییایمیش  یانص ،یگدنفاب و یگدنسیر ،هدشنیدنبهقبط
 .(2 هرامش لکش) دنهدیم لیکشت یعونام ربیف و یکیتسالپ

 (جرک ناتسرهش زبس یتعنص عمتجم یزیرهمانرب) ثحب
   هرب هرجوت      رارنک رد یتعنرص هعرسوت هرب لریم لیالد هب  رک ناتسرهش دهد یم ناشن ،یمسر یاهرامآ و دانسا هعلاطم
 :دراد زاین یتسیز طیحم تاعوضوم
 (1390 ،ناریا رامآ زکرم) روشک نیگنایم هب تبسن یراکیب رتالاب تبسن •
 (نامه) نارهت ناتسا هب تبسن تیلاعف نس رد  قاو تیعمج تبسن ندوب رتالاب •
  (یدرصرد 13 تیعمج تبسن لباقم رد)  رک ناتسرهش رد نارهت ناتسا یلغش یاهتصرف دصرد تفه اهنت داجیا •
 (نامه)
    یتعنرص هعرسوت یاررب بسانمان یضارا رد 1377 ر  88 ههد یط یتعنص یاههعسوت دصرد 97 دودح ندش ثداح •
 .(1387 ،دنواب رواشم ناسدنهم)

  یوررین و تقو دایز فالتا:(نامه) لماش نا زا یشان تالکشم و تیعمج یراجفنا دشر زا یشان یهاگباوخ هایاخ
   ؛راک و یگدنز لحم نایم ینالوط هنازور ددرت دنور رد یناسنا
  فررص ار  دورخ    هرناهام درمآرد مورس  کری  هرب کیدزن هاگ هک دمآردنایم و دمآرد ک ًاامومع یاهراوناخ هنیزه  یازفا
 ؛دننکیم یمومع هیلقن لیاسو هیارک تخادرپ

 ی نارسنا و ی لارم ی ارهتراسخ اب تافداات زورب ،اوه یگدولآ  یازفا ثعاب هک یرهش نورب ددرت  جح نتفر الاب 
 .دوشیم

 (نامه) اههاگتنوکس اب ( حازم  یانص و یرورپماد ،یرادغرم) هدنیالآ یاهتیلاعف لخادت �

    ناترسا بررغ رد ررترب تامدخ هدننکنیمات و نارهت لمکم یدرکراک دنش بطق هک یاهزوح" زادنا شش نداد رارق •
   یرهرش هزورح حر رط رد "داد دنهاوخ لکش ار نآ هعسوت یلصا یاههیاپ زا یکی هدنیالآریغ  یانص و دوبدهاوخ نارهت
 .(نامه) رایرهش  رک
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 ی اره راپ نآ رد هک لاغتشا و یراذگهیامرس هنیمز رد قفوم یدااتقا یاهبطق اب یاهزوح" زادنا شش نداد رارق •
      ررک یرهرش هزورح حررط رد" ددررگی رم  دارجیا یهاگشناد و یشهوشپ یاهدحاو اب دنویپ ه یتعنص و یرادا ،یملع
 (نامه) رایرهش

  نآ رد لاغترشا و تامدخ ،تنوکس یاههصرع نایم لداعت هک یبسن یگدنسبدوخ اب یاهزوح" زادنا شش نداد رارق •
    ررک یرهرش هزوح حرط رد "درک دهاوخ  راخ یهاگباوخ تیعضو زا ار نآ تیلاعف و راک ،یگدنز و دوشیم نیمات
 (نامه) رایرهش

 رایرهش  رک یرهش هزوح حرط رد "هدنیالآریغ و هتفرشیپ  یانص رد یراذگهیامرس قیوشت" دربهار ماختا •

 رایرهش  رک یرهش هزوح حرط رد "یفاک یلغش یاهتصرف داجیا" دربهار ماختا •

 ، رورحم    رناد یهارگراک و یتعنرص دیلوت دیورت و هتفرشیپ یرادغاب و یزرواشک رد یراذگهیامرس" دربهار ماختا •
 .رایرهش  رک یرهش هزوح حرط رد "ییاذغ داوم یروآرف و یرادغاب و یزرواشک اب طبترم

 
 جرک ناتسرهش هدمع یتعنص یاههورگ شنکارپ هوحن :2 هرامش لکش

 1388 ،نداعم و  یانص ترازو رامآ باسارب ،ناگدنراگن : بنم
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 زبس یتعنص عمتجم هعسوت یاهتیلباق
 ؛ رک ناتسرهش بسانم یتیعمج هناتسآ •
 ؛تیعمج ناوج بیکرت •

 ؛لدتعم  یلقا •

 ؛زبس  شوپ تعسو •

 ؛نارهت ناتسا برغ یتعنص نوناک •

 ؛بسانم یطابترا یاهتخاسریز •

 ؛بسانم یطابترا تیعقوم رد یریگرارق •

 ؛(یعیبط  بانم و یزرواشک یبسن تیزم اب) یشهوشپ و یشزومآ زکارم دوجو •

 ؛(1387 ،دنواب رواشم ناسدنهم) (19/2) ،ناتسرهش رد یرادغاب و یزرواشک یاهتیلاعف یناکم بیرض ندوب الاب •
    درصرد ترشه یرریگرارق) فارطا یاههدودحم هب تبسن  رک ناتسرهش یغاب هشیوهب و یعارز یضارا رتالاب  هس •
  زا ناترس رهش یدرصرد 6/7  هس لباقم رد)  رک ناتسرهش رد نارهت ناتسا یعارز یضارا زا دصرد هس و یغاب یضارا
 ؛(نارهت ناتسا تعسو
      نیرترشیب)  ررک ناترسرهش رد ناررهت ناترسا یغاب تالواحم دصرد تشه و یعارز تالواحم دصرد ود دیلوت •
 یاههویم ،رادهتسه یاههویم ار یغاب تالواحم نیرتشیب و تالغ و تاجیزبس ،یاهفولع تاتابن ار یعارز تالواحم
 ؛(دنهدیم لیکشت زیرهناد یاههویم و رادهناد
   ناترسا یزروارشک داهج هرادا) نارهت ناتسا رد نایزبآ و غرم خت ،غرم تشوگ دیلوت رد  رک ناتسرهش یالاب  هس •
 ؛(1388 ،نارهت
 ،       یزروارشکداهج ترازو)  ررک ناترسرهش یرضارا زا یزروارشک هعرسوت یاررب بسانم یضارا یالاب رایسب  هس •

1386). 
 زبس یتعنص عمتجم هعسوت یاهتیدودحم
 لاس رد دصرد 6/1 هب 1373 لاس رد دصرد هس زا ناتسرهش یدااتقا یاهتیلاعف رد یزرواشک  خب  هس لیلقت •

 ؛1381
 و ینو   کرسم دربرارک  یازرفا و (یغاب و یعارز) یزرواشک یضارا  هاک تمس هب نیمز دربراک رییغت هدمع دنور •
  ؛یتعنص
   هرب یتفاریزاب بآ بعکم رتم نویلیم 15 ،بآ یتفایزاب یاهحرط یارجا تروص رد)  رک ناتسرهش یفنم یبآ نالیب •
 ؛(دش دهاوخ دراو یزرواشک
 ؛ینوکسم هب یضارا نیا دربراک رییغت و یرادغاب و یزرواشک یاهتیلاعف فیعات •

 .ینیمزریز یاههرفس بآ حطس نتفر نییاپ و  رک هناخدور یهدبآ  هاک •
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 جرک ناتسرهش زبس یتعنص عمتجم یاضعا
 :هشیو هب ، رک ناتسرهش رد زبس یتعنص یاه متجم عاونا هعسوت یاهتیدودحم و یاهتیلباق هب هجوت اب
 ؛نارهت یرتمولیک 120 عاعش رد (ییاذغ  یانص زج) دیدج یتعنص یاهدحاو ثادحا تیعونمم •
 ؛یرادغاب و یزرواشک اب طبترم  یانص هعسوت هب تسدارف همانرب هیصوت •
 ؛ رک ناتسرهش رد ییاذغ  یانص هعسوت دنور •
 ؛ رک ناتسرهش یطیحمتسیز یاهناوت زا تظافح و  اخ و بآ زا هدافتسا ییاراک ءاقترا ناکما •
 تالواحم رابنا و لقنولمح  هاک نآ هجیتن رد و فرام و دیلوت هلصاف  هاک :لماش یرهش یزرواشک یایازم •
  یدریلوت نبرکدیسکاید نایم لداعت داجیا ،یلحم  یلقا درخ دوبهب ،دوشیم رجنم یاهناخلگ یاهزاگ دیلوت  هاک هب هک
  هعرسوت یار رب دیدج یاهراتخاس و هزات لغاشم داجیا ،یتسیزعونت ءاقترا ،عرازم رد نآ زا یشخب فرام اب اهرهش رد
 ؛یدااتقا

      شور هرب هرجوت ارب و درنتفرگ راررق  جنس دروم ،3-2 دنب رد هدش یفرعم زبس یتعنص یاه متجم یمومع یاهوگلا
 ه رب ی  زروارشک زبرس ی تعنرص   رمتجم (تسا هدش هئارا 3 هرامش لودج رد هصالخ تروص هب هک) فادها هب یبایتسد
        درورم رد هرتفرگ ترورص تارعلاطم هرب هرجوت ارب .تساهدش هتفرگ رظن رد  متجم یااعا بذج یلصا فده ناونع
    یاررب هوقلارب یاراعا ،(یژرنا و بآ ،داوم لدابت یلک تانایرج رب ینتبم) زبس یتعنص یاه تجم یااعا هنیهب بیکرت
 ی اره تکررش ، تامدرخ و  داورم ، یژررنا ،  تازریهجت ناگدرننک نیمارت ار یزرواشک زبس یتعنص  متجم کی رد رارقتسا
  ییاذرغ داورم ناگدننکدیلوت و  تسیس زا یشخب یعرف داوم زا هدننکهدافتسا یاهتکرش ،نآ  یزوت و ییاذغداوم یروآون
   رمتجم ی اراعا ،   ررک ناترسرهش یاهتیدودحم و اهتیلباق هب هجوت اب نیاربانب .دنهدیم لیکشت  کارتم تروص هب
 :ددرگیم ریز یااعا لماش ناتسرهش نیا زبس یتعنص
 دنامسپ لیدبت  متجم •
 دوشیم نایزبآ شرورپ یاهرختسا و اههناخلگ لماش هک ییاذغ داوم  کارتم دیلوت هشوخ •
  رریظن تاجیفیص و یزبس ناگدنروآرف ، متجم تادیلوت عون هب هجوت اب نآ یااعا هک ییاذغ داوم یروآرف هشوخ •
 ؛دوب دنهاوخ نایزبآ ناگدنروآرف و هویم ناگدنروآرف ،یگنرفهجوگ سس و بر دیلوت یاههناخراک
 ؛ییاذغ داوم یروآرف هشوخ دیلوت  بانم زا یشخب نیمات یارب نابیتشپ تاغاب و عرازم •
 ؛یزاوهیب یهناخهیفات •
 .دنهدیم رارق  متجم یااعا رایتخا رد ار طوبرم یاهشزومآ و دیلوت نیون یاهیروآنف هک یشزومآ تاسسوم •
 جرک ناتسرهش یزرواشک زبس یتعنص عمتجم هزادنا
   هرشوخ و ییاذرغ داورم یروآرف یتعنص هشوخ یااف هب زاین عومجم اب ربارب  رک ناتسرهش زبس یتعنص  متجم هزادنا
  لررتنک واع یاههشوخ زا کیره یهعسوت یاهتیدودحم و تاناکما لباقت قیرط زا و هدوب ییاذغ داوم  کارتم دیلوت
   .تساهدش
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  فادها ساسا رب زبس یتعنص یاهعمتجم عاونا تیلباق شجنس :3 هرامش لودج

 عومجم (5) یداهن و ینوناق (2) یداصتقا (5) یطیحمتسیز فادها

-) اهتیدودحم (+) اهتیلباق (-) اهتیدودحم (+) اهتیلباق (∑)
) 

 اهتیدودحم (+) اهتیلباق
(-) 

 یزرواشک زبس یتعنص عمتجم

 دیلوت رازاب هب یسرتسد -
 هشیو هب و یعارز تالواحم

 و  رک ناتسرهش یغاب
 رایرهش

 یارب بسانم و لدتعم  یلقا-
 یزرواشک

 ییاذغ تادیلوت نییاپ هبتر-
  یانص نایم رد یزرواشک و

 تسیز طیحم هدنیالآ
 یاقترا و  فح ناکما-
 تسیز طیحم تیفیک
 هعسوت قیرط زا ناتسرهش
 یزرواشک یاهتیلاعف
  یلقا درخ دوبهب ناکما-
 هعسوت قیرط زا یلحم

 یزرواشک
 ید نایم لداعت داجیا-
 رد یدیلوت نبرک دیسکا
 رد نآ فرام و اههاگتنوکس

 عرازم

  بانم یفنم نالیب-
 زیخبآ رد بآ
 رد  رک ر نارهت

 ینونک  ضو

  کارتم تادیلوت هعسوت ناکما-
 ءاقترا) ییاذغ داوم و یزرواشک

  کارتم ییاذغ تادیلوت  هس
 ناتسا رد دصرد هس زا ناتسرهش

 (دصرد 12 ات 10 هب نارهت
 تادیلوت یالاب یناکم بیرض-
 هزوح هدودحم رد یزرواشک

 رایرهش ر  رک یرهش
 13 فرام رازاب هب یسرتسد-
 زا  رک ناتسرهش یدصرد
 نارهت ناتسا ییاذغ تادیلوت
 نیرتگرزب هب کیدزن یسرتسد-

 رهش) روشک فرام رازاب
 (نارهت

 یاهزوجم بسک یشیازفا دنور
 ییاذغ  یانص

 لحم هلصاف  هاک ناکما-
 و ییاذغ داوم فرام و دیلوت
 لقن و لمح  هاک نآ هجیتن رد
 یاهزاگ دیلوت  هاک و رابنا و

 یاهناخلگ

 نییاپ  هس-
 زا ناتسرهش
 تادیلوت عومجم

 ناتسا یعارز
 هس) نارهت

 (دصرد
 نییاپ  هس

  کارتم تادیلوت
 ناتسرهش ییاذغ
 ناتسا هب تبسن

 نارهت
 

 هیامرس هب هیصوت-
  یانص رد یراذگ
 هدنیالآ ریغ و هتفرشیپ
 همانرب رد ناتسرهش رد

 تسدارف یاه
 هیامرس هب هیصوت-
 و یزرواشک رد یراذگ
 رد هتفرشیپ یرادغاب
 همانرب رد رد ناتسرهش

 تسدارف یاه
 دیلوت دیورت هب هیصوت-

 یهاگراک و یتعنص
 اب طبترم ،روحم  ناد
 و یرادغاب و یزرواشک
 ییاذغ داوم یروآرف
 همانرب رد رد هتفرشیپ

 تسدارف یاه
  یانص ندش ینثتسم
 تیعونمم زا ییاذغ
 دیدج  یانص رارقتسا

 120 عاعش رد
 نارهت یرتمولیک

 

30+5-10+2-15
+ 

فایزاب زبس یتعنص عمتجم
 داوم ت

 هب راشف  هاک ناکما-
 و هقطنم تسیز طیحم
 زا تسیز طیحم یزاسکاپ
 اهدنامسپ تفایزاب قیرط

 زا  یب اب  رک رهش دوجو-
 هب تیعمج رفن نویلیم 3/1
 دیلوت زکرمتم  بنم ناونع
 ناکما داجیا و دنامسپ
 زا یدااتقا هدافتسا

 اهدنامسپ
 

 فرام رازاب هب یکیدزن- 
 لماش هدش تفایزاب یاهدنامسپ
 داوم و یژرنا ،تسوپمک و دوک

 یتفایزاب
 و دیدج لغاشم داجیا ناکما-
 رهش هب یلغش یگتسباو  هاک
 لغاشم هعسوت قیرط زا نارهت

 داوم تفایزاب اب طبترم

 هشراپکی  تسیس دوجو مدع-
 و یروآ مج ،یزاسادج

 اهدنامسپ تیریدم

 ای کی داجیا هب هیصوت- 
 و  فد زکرمتم نوناک ود
 همانرب رد هلابز تفایزاب

 تسدارف یاه
 تفایزاب هب هیصوت-
 تروص هب) هلابز
 داوم رگید و تسوپمک
 هدافتسا و (تفایزاب لباق
  فد و یدیلوت یژرنا زا

 رد تادیاز یلوصا
 تسدارف یاه همانرب

 دوجو مدع-
 طوبرم نیناوق
 یاههنیزه هب
 یطیحم تسیز
 مامت یاهب رد
 و اهالاک هدش
 یتباقر ریغ
 زا یاعب ندش

 تادیلوت
 داوم هب طوبرم

 .یتفایزاب

10+6+10+5
- 
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 1388 ،ناگدنراگن : بنم

 ییاذغداوم یروآرف هشوخ
   ررک ناتسرهش رد ییاذغ  یانص هعسوت دنور یباینورب زا ،ییاذغداوم یروآرف هشوخ یااف هب زاین نیمخت روظنم هب
  زرین و اهروشک ریاس براجت رد هباشم یاه متجم هزادنا رانک رد 1375 ر  85 و 1365 ر  75 ،1355 ر  65 یاههرود رد
   .تسا هدش هتفرگ هرهب دحتم للم یتعنص هعسوت نامزاس یاههیصوت
  ترس  ا توارفتم رارتکه 100  ارت 20 نی رب ییای رسآ ی اهرورشک رد یی  اذرغ داورم ی رواررف ی اره هرشوخ  نیگناریم هزادنا
(Anbumozhi, 2007). نی رب ی تعنرص ی اره متجم هزادنا هدش هیصوت ،دحتمللم یتعنص هعسوت نامزاس یاههیصوت رد 

   قارفتا رارتکه 50 یالاب تحاسم اب یاهتیاس رد بایقم یاههفرص ییوس زا اریز دنوشهتفرگ رظن رد راتکه 80 ات 40
 رالد 56000  رارتکه 25 رد ،رالد 110000  رارتکه 10 تحاسم رد راتکه ره رد اهتخاسریز هنیزه لاثم یارب) دتفایم
 دهاوخ یطیحمتسیز یاهیگدولآ ثعاب رتالاب یاهتحاسم رگید یوس زا و (دوبدهاوخ رالد 46000 راتکه 50 رد و
 .(UNIDO,1997) دش

 ریذپ دیدجت یاهیژرنا زبس یتعنص عمتجم

 رد ناریا روشک یریگرارق-
 بسانم رایسب هدودحم
 یاهیژرنا زا هدافتسا
 ناهج رد یدیشروخ
 تسیز یاههنیزه  هاک-
  هاک قیرط زا یطیحم
 یلیسف یاهیژرنا فرام

 

 رتالاب یاههنیزه-
 یاه یژرنا دیلوت
 رد ریذپ دیدجت

 اب هسیاقم
 یلیسف یاهتخوس
 روشک رد هشیو هب

 ناریا

 تشگزاب هرود
 ینالوط اتبسن
 رد یراذگ هیامرس
 یاهیژرنا دیلوت

 ریذپدیدجت

 ناونع هب  رک رهش هب یکیدزن-
 ،یژرنا گرزب هدننک فرام

 دیلوت نایم هلصاف  هاک
 فرام و یژرنا ناگدننک
  هاک هجیتنرد و ناگدننک
 یژرنا فالتا و لاقتنا یاههنیزه

 هکبش هعسوت یاههنیزه  هاک-
 یارب زکرمتم یاههنیزه و

 یلیسف یاههاگورین
 یعبت لغاشم هنماد تعسو-
 دیدجت یاهیژرنا هب هتسباو
 لغاشم داجیا ناکما و ریذپ

 دیدج

 یالاب  جح-
 هیلوا هیامرس
 یارب زاین دروم
  متجم هعسوت
 یاه یژرنا یاه
 ریذپ دیدجت

 

 دوجو مدع- 
 طوبرم نیناوق
 یاههنیزه هب
 یطیحم تسیز
 مامت یاهب رد
 و یژرنا هدش
 یتباقر ریغ
 دیلوت ندش
 یاه یژرنا
 ریذپدیدجت

 

10+5-6+2-5
- 

 یهاگورین زبس یتعنص عمتجم

 رد قرب دیلوت هاگورین دوجو-  
  رک ناتسرهش

 یاههشوخ داجیا ناکما-
 ییاذغ داوم دیلوت و یزرواشک
 و یعرف داوم زا یریگهرهب یارب

 هاگورین یاهدنامسپ

 تیعونمم-  
  یانص ثادحا

 زج) دیدج
 (ییاذغ  یانص
 120 عاعش رد
 رهش یرتمولیک

 نارهت

 

4+5
- 

 یمیشورتپ زبس یتعنص عمتجم

 تسیز طیحم دوبهب ناکما-
 ینیزگیاج قیرط زا هقطنم
 یاهالاک دیلوت یاه هناخراک

  متجم اب ینونک ییایمیش
 زبس یمیشورتپ

 

 یالاب هبتر-
 تادیلوت
 رد یمیشورتپ
  یانص نایم

 هدنیالآ
 

 رازاب نیرت گرزب هب یکیدزن-
 روشک فرام

 ییایمیش تادیلوت یالاب  هس-
 ناتسرهش ینونک  یانص رد
 یتعنص هدمع هورگ نیمود)

 (ناتسرهش

 زکرمتم راک رازاب هب یسرتسد-
 صاختم و

 یرود-
  رک ناتسرهش
 دیلوت  بانم زا

 تفن
 یاه هنیزه-
 رییغت یالاب
 ای دیلوت دنیارف

 ییاجباج
 یاه هناخراک
 یاهالاک دیلوت

 ییایمیش

 تیعونمم- 
 ثادحا
 یاهدحاو
 دیدج یتعنص
  یانص زج)
 رد (ییاذغ
 120 عاعش
 یرتمولیک
 نارهت

 
5+5-4+4-5

- 
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  هدرش رد ارص رفن 41597 لاغتشا یارب یتعنص یاهدحاو سیسات زوجم 615 نارهت ناتسا رد ،1355 ر  65 هرود یط رد
  زورجم 116 ،هرداص یاهزوجم عومجم زا .تساهدوب  رک ناتسرهش رد لاغتشا رفن 8474 اب زوجم 52 ،دادعت نیا زا هک
    ناترسرهش  هرس و ترسا  هدورب ییاذرغ  یانص  خب رد (تعنص رد هدشداجیا لاغتشا دصرد 16) رفن 6669 لاغتشا اب
  و ناترسا ییاذغ یانص رد هدش داجیا لاغتشا دصرد  ش) تساهدوب رفن 451 لاغتشا اب زوجم 17 ،اهزوجم نیا زا  رک
 .( رک ناتسرهش یتعنص دیدج لغاشم دصرد دنپ
  نریا زا هک هدوب رفن 56031 لاغشا اب زوجم 1210 ،ناتسا رد هدش رداص یتعنص یاهزوجم دادعت ،1365 ر  75 هرود رد
    تعنرص رد هدرش دارجیا لاغتشا دصرد 20) .تساهدوب ییاذغ  یانص  خب ردرفن 11466 لاغتشا اب زوجم 451 ،دادعت
  درصرد 16 ) ررفن 8988    لاغترشا ارب زورجم 219   ررک ناتسرهش  یانص رد هرداص یاهزوجم لک هرود نیا رد .(ناتسا
  .ترساهدو رب رفن 1451 لاغتشا اب زوجم 72 ،ناتسرهش ییاذغ  یانص یاهزوجم و (ناتسا تعنص رد هدش داجیا لاغتشا
  .( رک ناتسرهش رد هدش داجیا لاغتشا دصرد 16 و ناتسا ییاذغ  یانص رد هدش داجیا لاغتشا دصرد 12)
  و ررفن 44160   لاغترشا ارب زوجم 1278 ،نارهت ناتسا رد هدش رداص یتعنص یاهزوجم دادعت لک ،1375 ر  85 هرود رد
    هدرش دارجیا لاغترشا لک دصرد 26) تساهدوب رفن 11484 لاغتشا اب زوجم 448 ،ناتسا ییاذغ  یانص یاهزوجم دادعت
 45 ) ررفن 20119    لاغترشا ارب زورجم 558 ، رک ناتسرهش  یانص رد هرداص یاهزوجم هرود نیا رد .(ناتسا تعنص رد
  ارب ز ورجم 77    ناترسرهش ییاذرغ  یانرص  خب رد هرداص یاهزوجم و (ناتسا  یانص رد هدش داجیا لاغتشا لک دصرد
    رد هدرش دارجیا لاغترشا دصرد هن و ناتسا ییاذغ یانص رد هدش داجیا لاغتشا دصرد 16) تساهدوب رفن 1851 لاغتشا
    هرس یرش یازفا درنور ،ناتسا تعنص زا ییاذغ  یانص  هس یشیازفا دنور رگناشن ،قوف ماقرا .( رک ناتسرهش تعنص
  ناترسرهش     یزروارشک  یانرص رد لاغترشا دارجیا یشیازفا دنور و ناتسا ییاذغ  یانص زا  رک ناتسرهش ییاذغ  یانص
 .دشابیم نارهت ناتسا رد یتعنص لاغتشا داجیا یشهاک دنور لباقم رد  رک
     رد  رخب نریا رد دریدج لغارشم داجیا دادعت ، رک ناتسرهش ییاذغ یانص  خب رد لاغتشا داجیا دنور یباینورب اب
 .(3 هرامش لکش) دمآ دهاوخ تسدب لغش 2651 ،1385 ر 98 هرود رد  رک ناتسرهش

 
 1395-1355 یاهلاس رد جرک ناتسرهش ییاذغ عیانص رد زوجم رودص لیامت یباینورب :3 هرامش لکش

 1388 ،نداعم و  یانص ترازو باسا رب ناگدنراگن : بنم

  یغارب تادیلوت و نایزبآ شرورپ ،یاهناخلگ تادیلوت هب لغاشم دصرد 18 ،ییاذغ یانص  خب لغاشم عومجم نایم زا
 .دشابیم طبترم
 27   نیگناریم) درنا هترشاد تیلاعف  رک ناتسرهش ییاذغ یانص  خب رد رفن 5652 لاغتشا اب دحاو 217 ،1385 لاس رد
      عورمجم رد هرک ترسا دورجوم تکررش 174      نیرمز تحارسم هرب طوربرم رارمآ اهدحاو نیا نایم زا (دحاو ره ردرفن
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 ،  ربرم ررتم 50000       زا  یرب تحارسم یاراد گرزرب رایرسب تکررش دنرپ فذح اب .دنراد تحاسم  برمرتم 2139633
   ارب رربارب 1 صلارخ یتع نرص  کارت نیاربانب و دشابیم  برمرتم 4803 ناتسرهش ییاذغ یانص یاهدحاو تحاسم نیگنایم

  .دوب دهاوخ لغاش رفن ره ءازا هب  برمرتم 283
  رارتکه 18   دودرح هرب ،1385 ر   95 هرود یط رد ناتسرهش ییاذغ  یانص رد دیدج لغش 447 داجیا شرف اب نیاربانب
 یتع         نرص هعرسوت نامزارس هیرصوت ربارنب هرک نریا هرب هرجوت اب و .دوبدهاوخ زاین  یانص نیا هعسوت یارب دیدج یااف
    اراتخا تامدرخ ریاس و رباعم هب دصرد 55 و یتعنص یضارا هب یتعنص یاه متجم رد نیمز دصرد 45 ،دحتمللم
     یتعنرص هعرسوت نامزارس طرسوت هدشهیصوت هزادنا اب هک دوب دهاوخ راتکه 40 دودح رظن دروم هشوخ هزادنا ،دباییم
 .دراد تقباطم زین ییایسآ یاهروشک رد هباشم یاه متجم هزادنا و دحتمللم
  رره ی  زا هرب زور رد قررب تاواگم کی نیمات یاهشوخ نینش یارب دحتم للم یتعنص هعسوت نامزاس یاههیصوت ربانب

  درهاوخ یرورض زور رد راتکه ره رد (اهنآ زکرمت نازیم و  یانص عون هب هتسب) بآ بعکمرتم 80 ات 40 و راتکه 10
 رد بآ بعکم رتم 3200 ات 1600 نیب و قرب تاواگم راهش دنمزاین رظن دروم هشوخ نیاربانب و (UNIDO,1997) دوب
 .دوب دهاوخ زور
  کارتم ییاذغ تادیلوت هشوخ
    رمتجم یاراعا زا زین ییاذغداوم  کارتم دیلوت  متجم ،دنامسپ زا یژرنا دیلوت و ییاذغداوم یروآرف هشوخ رب هوالع
  شروررپ ی اره  رمتجم رارقتسا ،ناریا رد قیقحت کی دیاتن باسا رب .دوبدهاوخ  رک ناتسرهش یزرواشک زبس یتعنص
 .(1386 ،یفوعشم و یطایخ) دهدیم  یازفا ار دیلوت یاههداهن ییاراک ،یاهناخلگ دیلوت زکارم و عرازم رانک رد نایزبآ
 ،لقنولمح یاههنیزه  هاک نمض ،ییاذغداوم یروارف و ییاذغداوم  کارتم دیلوت یاه متجم یکیدزن رگید یوس زا
 و     اهدنامرسپ زا یژررنا  رترشم دریلوت ، ییاذرغ  داورم یرواررف هشوخ زاین دروم ییاذغداوم ،مرگبآ ،بآ لدابت ناکما
  یارقترا نمض ، کارتم و یاهناخلگ یاهتشک هعسوت نینچمه .دزاسیم  هارف ار تسوپمک و کیناگرا دوک زا هدافتسا
   یازرفا ثعاب ،اههناخلگ رد بعکمرتم 7500 هب عرازم رد لاس رد راتکه رد بعکمرتم 18000 زا بآ فرام ییاراک
 .(1386 ،یعراز و چیناس یناقهد) ددرگیم عرازم ربارب 10 ات دیلوت
  .ترسا  هدورب رارتکه رد نت 210 ناتسرهش نیا رد 1385 لاس رد یاهناخلگ تشک راتکه ره رد لواحم دیلوت نیگنایم
   ربرم    ررتم رره رد لوراحم مرگورلیک 454 ،  ررک ناتسرهش رد ییاذغ یانص دادنورد نیگنایم 2تیلاعف تدش نیمه رد
      هرشوخ و ییاذرغ  کاررتم تادریلوت هرشوخ نایم لداعت داجیا یارب نیاربانب .(1388 ،نداعمو یانص ترازو) تساهدوب
   رارتکه رره یازا  هرب ، ارهرامآ باسارب .دوب دهاوخ زاین ییاذغ تادیلوت یارب نیمز راتکه 132 هب ،ییاذغداوم یروآرف
   کاررتم تادیلوت هشوخ نیاربانب .(1381 ،راشفا) دنباییم لاغتشا (صاختم 2 و رگراک 20) رفن 22 ،یاهناخلگ  متجم
  و دورب   درهاوخ بآ برعکم  ررتم 2700 دودح دنمزاین هنازور و تشاد دهاوخ تحاسم راتکه 132 دودح ییاذغ داوم
 .درک دهاوخ داجیا لغش رفن 2900 دودح یارب

                                                                                                                                                               
 (1386 ،روپشناد) یتعنص یاه نامتخاس حطس /یتعنص نیلغاش دادعت -1
 حطس دحاو /دادنورب -2
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 .دشابیم 4 هرامش لودج تروص هب  رک ناتسرهش یزرواشک زبس یتعنص  متجم تااخشم هصالخ
   هرک دورب  درهاوخ اهدنامرسپ  لیدربت  متجم ،لدابت رد یلصا رانع ،هدش یزیرهمانرب یزرواشک زبس یتعنص  متجم رد
   دادرنورد ناورنع   هرب تارناویح یاذغ و بآ راخب ،مرگ بآ ،قرب ،تسوپمک ،کیناگرا یاهدوک لماش نآ یاهیجورخ
   یرعمتجم نیرنش ، ییاذرغ     یانرص و یزروارشک یاهدنامرسپ زا ادرج .دریگیم رارق هدافتسا دروم  متجم یااعا ریاس
  ترسا بآ هناخهیفات ، متجم نیا رد یساسا رانع نیمود .دهد رارق هدافتسا دروم زین ار یرهش یاهدنامسپ دناوتیم
 .دوشهتفرگ راک هب دناوتیم یرهش بالضاف و ییاذغ  یانص هشوخ بآ تفایزاب یارب هک

   یرادرغرم یارهتیلاعف یگدنیالآ هب هجوت اب ،یزرواشک زبس یتعنص  متجم کی هوقلاب یااعا نایم زا ، متجم نیا رد
 :دنشابیم ریز تروص هب ااعا و دوشیم فذح رویط و ماد شرورپ  متجم ،یرورپماد و
  هرریخم   ربنم ،    کریناگرا یارهدوک و ترسوپمک دریلوت هناخراک ،اهدنامسپ هریخم  بنم لماش هک دنامسپ لیدبت  متجم
   ارت درناوتی رم    ررک یرهرش یاهدنامسپ زا هدافتسا تروص رد و دشابیم قرب روتارنژ و بالضاف هریخم  بنم ،زاگویب

h/mw 74 زا  رگ زا هدافترسا  ارب ترارح و قرب نامزمه دیلوت زا هدافتسا ، متجم قرب دیلوت رگید هنیزگ .دنک دیلوت قرب 
  نارشن ،   ناترسلگ ناترسا رد داربآ   یرلع و برارف نادیپرس یتعنص یاه رهش رد نآ داجیا یجنسناکما هک تسا یعیبط
 ،٪90    هرب ینورنک یرترارح یاههاگورین رد ٪36 زا یژرنا یروهرهب ءاقترا نمض ،یمتسیس نینش زا هدافتسا هک دهدیم
 .(1387 ،ناسارخ یورین رواشم یسدنهم تکرش) دشاب هفرصهب نورقم زین یدااتقا رظن زا دناوتیم

  نارمزمه دیلوت  متجم ای و دنامسپ لیدبت  متجم زا یتفایرد هتیسیرتکلا یورین زا هدافتسا اب هک یزاوهیب یهناخهیفات
  بآ و درنک   یرم هیفرات ار ییاذرغ  داورم دریلوت هشوخ رد یدیلوت یاهبالضاف و یرهش یاهبالضاف ،ترارح و قرب
 .دوشهتفرگ راکهب عرازم و نایزبآ شرورپ عرازم ،اههناخلگ رد دناوتیم یتفایزاب

 جرک ناتسرهش یزرواشک زبس یتعنص عمتجم تاصخشم هصالخ :4 هرامش لودج
 هنازور زاین دروم قرب (بعکمرتم) هنازور زاین دروم بآ رگراک دادعت هزادنا عمتجم یاضعا

 تاواگم 4  3200 ات 1600 نیب رفن 447 راتکه 40 ییاذغ داوم یروآرف هشوخ
 - زور رد بعکم رتم 2700 رفن2900 راتکه 132 ییاذغ داوم  کارتم تادیلوت هشوخ
 - - یتفایزاب دنامسپ نازیم هب هتسب یتفایزاب دنامسپ نازیم هب هتسب دنامسپ تفایزاب  متجم
   5900 ات 4300 نیب رفن 2347 لقادح راتکه 172 لقادح لک

 ناگدنراگن : بنم

   ارب اره   هرناخلگ هدرمع لوراحم .دوشیم نایزبآ شرورپ یاهرختسا و اههناخلگ لماش ییاذغداوم  کارتم دیلوت هشوخ
  و هوریم یروآرف یاههناخراک رد هک دوبدهاوخ تاجیفیص و یزبس ،نارهت ناتسا یاههناخلگ ینونک تادیلوت هب هجوت
   دریلوت هرورظنم ود عرازم رد دیلوت لماوع یروهرهب نازیم هک تساهداد ناشن تاعلاطم .دنوشیمهتفرگ راک هب تاجیزبس
 رد ، برلطم نیا هب هجوت اب (1386 ،یفوعشم و یطایخ) دوبدهاوخ رتشیب نایزبآ شرورپ رانک رد یاهناخلگ تالواحم
 .دوبدنهاوخ  متجم یااعا رگید زا زین نایزبآ شرورپ ،اههناخلگ رانک

   رریظن تارج   یفیرص و یزبرس ناگدرنروآرف ، متجم تادیلوت عون هب هجوت اب نآ یااعا هک ییاذغداوم یروآرف هشوخ
    یروآررف درنیآرف .دورب   درنهاوخ ناریزبآ ناگدرنروآرف و هویم ناگدنروآرف ،یگنرفهجوگ سس و بر دیلوت یاههناخراک
    و قررب  رترشم دریلوت هناخراک ای و دنامسپ لیدبت  متجم قیرط زا هک تسا بآ راخب و مرگ بآ دنمزاین ،ییاذغداوم
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  هیفرات ،هناخهیفات رد (الاب "(BOD) ید ا ب" اب بالضاف لماش)  متجم  یام یاهدنامسپ و دوشیم نیمات ترارح
 .دنوشیم دراو دنامسپ لیدبت  متجم هب تسوپمک دیلوت یارب دماج یاهدنامسپ و دوشیم

 .دهدیم رارق  متجم یااعا رایتخا رد ار طوبرم یاهشزومآ و دیلوت نیون یاهیروآنف هک یشزومآ تاسسوم

 و بآ ، داورم     هوقلارب تارنایرج ییاذرغ داورم یروآرف هشوخ دیلوت  بانم زا یشخب نیمات یارب نابیتشپ تاغاب و عرازم
 .دوبدهاوخ 6 ات 4 هرامش یاهلکش تروص هب ییاراک ندناسر رثکادح هب روظنم هب یژرنا

 
 جرک ناتسرهش یزرواشک زبس یتعنص عمتجم رد داوم هوقلاب تانایرج -4 هرامش لکش

 ناگدنراگن : بنم
 

 

 

 

 

 
 ناگدنراگن : بنم جرک ناتسرهش یزرواشک زبس یتعنص عمتجم رد بآ هوقلاب تانایرج -5 هرامش لکش

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 جرک ناتسرهش یزرواشک زبس یتعنص عمتجم رد یژرنا هوقلاب تانایرج -6 هرامش لکش
 ناگدنراگن : بنم

 یریگهجیتن

    هرب دورخ ارب زین یرگید یاههبنج اما ،هدروآ ناغمرا هب اهروشک یارب ار هعسوت و هافر ندش یتعنص دنیارف هکیلاح رد
  هرتخادنا هرطاخم هب ار رشب تایح و تمالس هزورما هک هدوب ییاهیگدولآ دیلوت ،اههبنج نیا زا یکی .تساهتشاد هارمه
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مزارع فرآوری گوشت و 
مواد گوشتی

فرآوری مواد لبنی
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مجتمع تبدیل پسماند
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باغات

میوه و سبزی
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فرآوری ميوه و 
سبزیجات

مزارع فرآوری گوشت و 
مواد گوشتی

فرآوری مواد لبنی

تصفيه خانه بی 
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پرورش آبزیان
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مجتمع تبدیل پسماند
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فرآوری ميوه و 
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مواد گوشتی

فرآوری مواد لبنی
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پرورش آبزیان

گلخانه ها

مجتمع تبدیل پسماند

موسسات آموزشی
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      یرفنم تاررثا ارب هرهجاوم .ترسا هداد  یازرفا یاهتخیسگ ماجل وحن هب ار نیمز  بانم زا یرادربهرهب ،رگید یوس زا و
 زاسهنیمز ،زبس لغاشم و یتعنص یسانش موب ،هزیکاپ دیلوت ریظن یمیهافم روهظ و هوبنا فرام و دیلوت رب ینتبم دااتقا
    یاررب یرازربا ناورنعهب ار نآ اهروشک زا یرایسب و هدیدرگ زبس یتعنص یاه متجم مان هب یدیدج موهفم یریگلکش
 .دناهدومن قیدات رادیاپ هعسوت  یاداراپ ققحت
  یارهتی دودرحم  و تارناکما ، اره یرگشیو  ارب  برسانتم زبس یتعنص  متجم کی یزیرهمانرب" فده اب رضاح  هوشپ
    :لمارش)  یانرص ینیرشن  ره هنیهب یاهبیکرت رد زبس یتعنص یاه متجم عاونا نایم زا و هتفرگ ماجنا " رک ناتسرهش
   رمتجم ،ریذپدیدجت یاهیژرنا زبس یتعنص  متجم ،داوم تفایزاب زبس یتعنص  متجم ،یزرواشک زبس یتعنص  متجم
   نریا زا کریره یاهتیدودحم و اهتیلباق یسررب باسا رب (یمیشورتپ زبس یتعنص  متجم و یهاگورین زبس یتعنص
 ؛ ناررهت  یرتمورلیک 120  عاعرش رد (یی اذرغ  یانص زج) دیدج یتعنص یاهدحاو ثادحا تیعونمم هب هجوت اب و عاونا
 ؛ رک ناتسرهش رد ییاذغ  یانص هعسوت دنور ؛یرادغاب و یزرواشک اب طبترم  یانص هعسوت هب تسدارف همانرب هیصوت
  ثادرحا ،یرهش یزرواشک یایازم و نآ بآ  بانم ییآراک اقترا ناکما و ناتسرهش یطیحمتسیز یاهناوت زا تظافح
  ناگدرن نکدیلوت هرشوخ ،ییاذغ داوم یروآرف هشوخ ،دنامسپ لیدبت  متجم لماش ار یزرواشک زبس یتعنص  متجم کی
   قریرط زا درناوت   یرم  رمتجم نریا .تساهدرک داهنشیپ یشزومآ تاسسوم و نابیتشپ تاغاب و عرازم ،ییاذغداوم  کارتم
 ، مارخ     ییاذرغ داورم و هوریم لداربت ،    ناریزبآ شروررپ عرازرم و ارههناخلگ و هناخهیفات نایم یتفایزاب بآ لدابت داجیا
     و دنامرسپ لیدربت  رمتجم زا بآ رارخب لاقتنا و اههناخلگ و دنامسپ لیدبت  متجم ،عرازم نایم تسوپمک و اهدنامسپ
        لیدربت  رمتجم زا یدریلوت قررب لارقتنا زرین و یهارم شرورپ عرازم و اههناخلگ هب ییاذغ داوم یروآرف یاههناخراک
   کرمک یتعنرص  تسیسوکا ندش هتسب هب یهام شرورپ عرازم و اههناخلگ ،ییاذغ داوم یروآرف یاههناخراک هب دنامسپ
 ،یا هرناخلگ ی ارهزاگ  دریلوت  هاک و تالواحم رابنا و لقنولمح  هاک هب ،یرهش یزرواشک شرتسگ اب زین و دنک
  ءارقترا ،عراز رم رد نآ زا ی  رشخب فررام اب اهرهش رد یدیلوت نبرکدیسکاید نایم لداعت داجیا ،یلحم یلقادرخ دوبهب
 کمک یرهش تسیز طیحم دوبهب هجیتن رد و یدااتقا هعسوت یارب دیدج یاهراتخاس و هزاتلغاشمداجیا ،یتسیزعونت
 .دنک

   یاریازم درنناوت    یرم زبرس یتعنرص یاره  رمتجم هشرگا هک تسا یرورض هتکن نیا هب هجوت ،هدرمشرب یایازم دوجو اب
  ارما ،    درنیآ رامرش هرب یتعنرص را  دریاپ هعرسوت یارب یرازبا و دنشابهتشاد یناوارف یدااتقا و یعامتجا ،یطیحمتسیز
   زا هرک یهاگرشناد و یملع یاهداهن و یصواخ  خب ،تلود نایم موادم یراکمه زین و زکرمتم یزیرهمانرب عوضوم
       یارج هرب اهرورشک زا یرخرب هرک یورحن هب دنشابیم ثحب دروم نانچمه دنتسه ییاه متجم نینش تیقفوم تامازلا
       زرکرمت ررب و هدورب رترشیب فارطعنا یاراد هرک ار یتعنص یسانشموب درکیور ،زبس یتعنص یاه متجم زکرمتم درکیور
   رورظنم هرب ،   عورضوم نریا هرب هجوت اب .دناهدرک باختنا نیزگیاج لحهار کی ناونع هب دنکیمن دیکات ااعا ییایفارغج
 :تسا یرورض ریز دراوم هب هجوت ،زبس یتعنص  متجم کی یزیرهمانرب تیقفوم
 ؛اههاگشناد و یمومع یاهداهن ،اهکناب ، یانص نابحاص ،تلود نایم موادم یراکمه •
 ؛ااعا یدااتقا تیلاعف موادت یارب  متجم تیریدم و ااعا زین و  متجم یااعا نایم دامتعا •
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  ترخادرپ ، برسانم ی رطیحم ترسیز نی ناورق نی ودرت : هرنی مز رد هژوررپ یی ادرتبا لحارم رد هشیوهب تلود  هم  قن •
 ؛ینوناق یاهتیامح و تالیهست
 .یطیحمتسیز لئاسم هنیمز رد هشیو هب یمومع یاهیهاگآ و تیساسح  یازفا ¬

 عبانم
 داهج هرادا یتنرتنیا تیاس .1386 لاس رد  رک ناتسرهش یزرواشک تادیلوت تاعالطا هصالخ .(1388) نارهت ناتسا یزرواشک داهج هرادا

 .(jahad.ir-www.tehran.agri) نارهت ناتسا یزرواشک

   :یدرورم هرعلاطم ،  یهارم شروررپ عرازم رد دیلوت لماوع لک یروهرهب لیلحت و یریگ هزادنا .(1386) دمحم ،یفوعشم و یدهم ،یطایخ 
 .59 هرامش :نارهت ،هعسوت و یزرواشک دااتقا .نالیگ ناتسا یبادرس و یبامرگ عرازم

  :ناررهت ، اره ل ارش و لئاسم ،اههناخلگ رد بآ فرام ییاراک و یرایبآ تیریدم یسررب .(13866)  ساق ،یعراز و نیسح ،چیناس یناقهد
 .یاهناخلگ تالواحم تشک اب بآ فرام ییاراک ءاقترا ینف هاگراک نیلوا

  :ناررهت .ب  رارف ناترسا نادیپس یتعنص  رهش رد قرب یلحم دیلوت یجنس ناکما .(1387) (نارینم) ناسارخ یورین رواشم یسدنهم تکرش
 .ناریا قرب تعنص یزاسیصواخ رتفد -ورین ترازو

    .یرهرش هزورح باریقم :کی حطس رایرهش - رک یرهش هزوح ( ماج) یراتخاس حرط و یدربهار همانرب .(1387) دنواب رواشم ناسدنهم
 .نارهت

 .نارهت ،نارهت ناتسا یزرواشک همانرامآ .(1386) یزرواشک داهج ترازو

 .نداعم و  یانص ترازو یناسرعالطا و رامآ رتفد :نارهت ،روشک یتعنص یاهدحاو رامآ.(1388) نداعم و  یانص ترازو
Anbumozhi, V. (2007). Eco-Industrial Clusters in Urban-Rural Fringe Areas . Institute fo r Global 

Environmental Strategies - Kansai Research Centre. 
Bringezu, Stefan and Moriguchi, Yuichi (2001). Material flow analysis in Ayres, Robert U. and Ayres, 

Leslie W. (2001): A Handbook of Industrial Ecology, UK: Edward Elgar. 
El Haggar, Salah M. (2007). Sustainable Industrial Design and Waste Management. United States of 

America:Elsevier Academic Press. 
Fleig, Anja-Katrin (2000). Eco-Industrial Parks A Strategy towards Industrial Ecology in Developing 

and Newly Industrialized Countries. Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) 
GmbH. 

Grant, Gabriel (2006). Information Technology for Industrial symbiosis Birmingham:Yale school of 
Forestry and Environmental Studies. 

Heeres, R.R. and Vermeulen. W.J.V and Walle, F.B. de (2004). Eco-industrial park initiatives in the 
USA and the Netherlands: first lessons. Journal of Cleaner Production, no.12. 

Hodge, Matthew M. (2007). Quantifying Potential Industrial Symbiosis: A Case Study of Brick 
Manufacturing. Submitted for the Engineering Systems Divisions in Partial Fulfillment of the 
Requirements for the Degree of Master of Science in Technology and Policy, Massachusetts 
Institute of Technology. 

Industrial Economics Incorporated Cambridge (1998). Applying Decision Support Tools for Eco-
Industrial Park Planning, A case study in Burlington, Vermont. Office of Policy, Planning and 
Evaluation, U.S: Environmental Protection Agency, United States of America. 

Lambert, A.J.D. and Boons, F.A. (2002). Eco-industrial parks: stimulating sustainable development in 
mixed industrial parks. Journal of Technovation, no.22. 

Lifset, Reid and Graedel, Thomas E. (2001). Industrial ecology: goals and definitions in Ayres, Robert 
U. and Ayres, Leslie W. (2001): A Handbook of Industrial Ecology, UK: Edward Elgar. 

Lowe, Ernest (a) (2001). Eco-industrial Park Handbook for Asian Developing Countries. Report to 
Asian Development Bank, Vol.1. 

Lowe, Ernest (b) (2001). Eco-industrial Park Handbook for Asian Developing Countries. Report to 
Asian Development Bank, Vol.2. 



 205 ...زبس یتعنص یاهعمتجم یزیرهمانرب و یبایزرا

Lowe, Ernest (c) (2001). Eco-industrial Park Handbook for AsianDeveloping Countries. Report to 
Asian Development Bank, Vol.5. 

Mirata, Murat and Pearce, Richard (2006). Industrial symbiosis in the UK, in Green, Ken (2006): 
Industrial Ecology and Spaces of Innovation, Edward Elgar Publishing, Inc. 

Potts Carr, Audra J. (1998) . Choctaw Eco-Industrial Park: an ecological approach to industrial land-
use planning and design, Journal of Landscape and Urban Planning, no.42. 

Stano, Joseph (2008). Finding Common Ground: Using Water and Heat Optimization to Facilitate 
Eco-Industrial Development, A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the 
Degree of Master of Applied Science, Vancouver: the University of British Columbia. 

Haes, Udo de, Helias A. (2001). Industrial ecology and life cycle assessment in Ayres, Robert U. and 
Ayres, Leslie W. (2001). A Handbook of Industrial Ecology. UK: Edward Elgar. 

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) (1997). Industrial Estates Principals 
and Practices, UNIDO. 

Veiga, Lilian and Bechara, Elabras and Magrini, Alessandra (2009). Eco-industrial park development 
in Rio de Janeiro, Brazil: a tool for sustainable development, Journal of Cleaner Production. 

White, Robert M. (1994). The Greening of Industrial Ecosystems Washington, D.C : National 
Academy of Engineering 

 
 
 
 
 
 


