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  درکیور اب ناریا رد لمعتسم یاهامیپاوه تیریدم
 نبرک یاپدر شهاک و عبانم ظفح

 1دنز یگیبایرد یلع
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ینف یاه هدکشناد سیدرپ ،تسیز طیحم هدکشناد ،رایداتسا

 هنایبا یعیبر میرم
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ینف یاه هدکشناد سیدرپ ،تسیز طیحم هدکشناد ،دشرا یسانشراک هتخومآ  ناد

 یدیوه نسح
 ناریا ،نارهت ،نارهت هاگشناد ،ینف یاه هدکشناد سیدرپ ،تسیز طیحم هدکشناد ،رایداتسا

 50/11/1396:شریذپ خیرات 90/16/1396:تفایرد خیرات

 هدیکچ
  داداعت نیا ییاوه لقن و لمظ تعنص هعسوت لیلدب .دنوش یم جراخ ندر زا ناهج رسارس رد امیپاوه دنورف 002 هب کیدزن لاس ره رد
 . داسرب 00024 ات 00044 هب ندنیب لاس 04 یط ندر زا جراخ یاهامیپاوه دادعت هک دور یم رار نا و تسا شیازفا لاظ رد موادم روطب
  یاسررب  قایقحت  نایا ماجنا زا فده .تسا اهنب ندرک جراخ ندر زا یگنوگچ لمع سم یاهامیپاوه یارب تالکشم نیر گرزب زا یکی
  تاراثا  ظااحل  هاب ( مواینیمولب)  تازالف  تافایزاب  هانیزگ  راب  زاکرمت  ااب  تاایظ  ناایاپ  هالظرم رد  ااهامیپاوه تیریدم بسانم یاه هنیزگ
 . نداش  ها خادرپ  رواشک ییاوه ناگوان یلعف تیعضو لیلحت و هیزجت هب اد با هعلاطم نیا رد اذل .تسا ندوب نب یداا قا و ی سیز  یحم
  تافایزاب  هاجی ن رد CO2  تارااش نا  شهااک و  یژرانا نریخذ نازیم ،ندر زا جراخ یاهامیپاوه زا تفایزاب لباق موینیمولب رادقم اپس
  مواینیمولب  یباایزاب اب هک دوب نب زا یکاظ اه ه فای .تسا ندیدرگ ه ساحم تفایزاب لباق موینیمولب یداا قا شزرا نینچمه و موینیمولب
  تارااش نا  شهااک ،MJ 7471575359654  نازایم  هاب  یژرانا رد  ییواج  هفراص ،روشک ییاوه ناگوان رد ندر زا جراخ یاهامیپاوه زا

CO2 نازیم هب kg 439146339544 یاایازم ندروب  مهاراف هب هجوت اب .ددرگ یم لصاظ لایر 000270093234 نازیم هب یلام دوس و  
  هاب  تاایظ نایاپ هلظرم رد اهامیپاوه تیریدم یارب بسانم هنیزگ امیپاوه تاعطق و داوم تفایزاب ،یداا قا و ی سیز  یحم هجوت لباق
 .دسر یم ررن

 
 نبرک یاپدر ،یبایزاب ،لمعتسم یامیپاوه ،ییاوه عیانص ،دنامسپ :یدیلک ناگژاو
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 همدقم

  هرک تسا نآ زا یکاح یراج یاه ینیب  یپ .تسا دشر هب ور موادم روطب ناهج رسارس رد ییاوه لقن و لمح تعنص
  فر روظنم هب .تشاد دنهاوخ دشر لاس رد %1.5 و %6.5 بیترت هب هلومحم لمح و یربرفاسم کیفارت 1910 لاس ات
 رد  ارمیپاوه  درنورف 11599  دودرح و دش دهاوخ ربارب ود ًاابیرقت هدنیآ لاس 10 لوط رد ییاوه  ناگوان ،اضاقت  یازفا
  ییاوره لقن و لمح  خب هظحالم لباق دشر .(Ribeiro & Gomes, 2015: 311) تشاد دهاوخ دوجو ناهج رسارس
  درهاوخ  زرین  یترسیز طیحم و یعامتجا تاریثات هب رجنم اما تشاد دهاوخ هارمهب یهجوت لباق یدااتقا یایازم هشرگا
 رد یا  هدرنیآزف  یاره  یرنارگن   وراخب .(Keivanpour et al, 2017: 357; Muniz-Lerma et al, 2017: 1024) دش
 ;Asmatulu et al, 2013: 36; Sabaghi et al, 2015: 165) دراد  دورجو       ارهامیپاوه تاریح ناریاپ هرلحرم ارب هرطبار

Keivanpour et al, 2013: 76; Keivanpour et al, 2015: 1). 

 . ترسا تایح نایاپ و تایلمع ،لقن و لمح ،تخاس ،نیمات هریجنز ،یحارط هلحرم  ش لماش امیپاوه یگدنز هخرش
  ناریاپ رد . درشاب  تاریلمع رد لاس 11 ات 19 دودح رد ات ددرگ یم دیلوت ،هعسوت و یحارط زا سپ امیپاوه کی ًاالومعم
 هدر زا  ترسیاب  یرم و  ترسین دنمشزرا اه نیالریا یارب رگید امیپاوه ،زاورپ رتمولیک اه نویلیم زا سپ و نامز تدم نیا
  تخورس  فررام یاه هنیزه و الاب یرادهگن و ریمعت هب هجوت اب اریز .(Ribeiro & Gomes, 2015: 311) دوش  راخ
 ;Dayi et al, 2016; 54; Keivanpour & Ait Kadi, 2016: 1892 ) دورب  درهاوخ  نکممرریغ نآ  ددرجم  یزادرنا هار

Mascle et al, 2014: 153; Mascle, 2013: 70). ینالورط  نایلارس یط امیپاوه یگدنز هخرش رد تایح نایاپ هلحرم  
 رد نآ  ندررک  هرریخذ ترواب هدر زا  راخ یامیپاوه ییاهن  فد یارب لومعم تایلمع هکیروطب .دش یم هتفرگ هدیدان
 رد  رریخا  یاره  لارس  یرط  لمعترسم  یارمیپاوه  نارازره  بریترت  نریا  هرب .دوب فارطا یاه نابایب رد ای اه هاگدورف رانک
 ,Dayi et al, 2016: 54; Keivanpour & Ait Kadi, 2016: 1892; Zahedi et al) دندش هریخذ امیپاوه یاه ناتسروگ

2015: 767). 

  نریا هک دندش هجوتم تاماقم و  ماوج ،یتسیز طیحم یهاگآ  یازفا نینچمه و لمعتسم یاهامیپاوه دادعت  یازفا اب
  هرب دوخ تایح نایاپ هلحرم رد هک ییاهامیپاوه اب دروخرب رد تدم زارد رد بسانم لح هار کی دناوت یمن  فد شور
 ;Keivanpour & Ait Kadi, 2016: 1892; Mascle, 2013: 70; Feldhusen et al, 2011: 459 ) درشاب ، درنرب یم رس

Zahedi et al, 2016: 3736). هعرسوت هب عورش ،گنیئوب و بابریا ،امیپاوه ناگدنزاس نیرت گرزب 1110 لاس زاغآ رد  
 تیریدم دنیآرف هژورپ بابریا .دندرک تایح نایاپ هلحرم رد اهامیپاوه اب دروخرب یگنوگش یارب نیزگیاج یاه شور
 ار (AFRA0)  ییاوره ناگوان تفایزاب نمجنا گنیئوب و زاغآ ار (PAMELA6) تایح نایاپ هلحرم رد امیپاوه هتفرشیپ
   هرب ییاره    یارمزآ مارجنا ، درش لیمکت 1110 لاس رد هام 09 زا سپ هک PAMELA هژورپ یلصا فده .درک سیسات
  ررگید  فدره   نیرنچمه .دورب A300  باربریا  یارمیپاوه  کری نزو زا % 52 یبایزاب ای ددجم هدافتسا ،تفایزاب روظنم

PAMELA نایاپ هلحرم رد اهامیپاوه یارب تسیز طیحم اب راگزاس و نمیا تیریدم یارب دیدج درادناتسا کی نیودت 
 ;Muniz-Lerma et al, 2017: 1024; Sabaghi et al, 2015: 165; Keivanpour et al, 2013: 77 ) دورب  تاریح
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Sabaghia et al, 2016: 156; Wong et al, 2017: 1292). نرمجنا  سیرسات زا فده  AFRA یاره شور  دارجیا  زرین  
 بابریا یاه شالت رب هوالع .دوب امیپاوه داوم و تاعطق تفایزاب و یزاسادج هنیمز رد تسیز طیحم اب راگزاس و نمیا
 تفایزاب یاه کینکت زا هدافتسا دنا هداد ناشن هک یتاقیقحت اب هطبار رد یا هدنیآزف تفرشیپ ریخا یاه لاس رد ،گنیئوب و
 Asmatulu) تسا هتشاد دوجو ،دراد هارمهب یدااتقا و یتسیز طیحم  فانم تایح نایاپ هلحرم رد اهامیپاوه  فد یارب

et al, 2013: 37; Dayi et al, 2016: 54, Zahedi, et al, 2016: 3737; Ribeiro & Gomes, 2014: 510; 
Asmatulu et al, 2013: 2). اری و   ترسیس ، تریعمج  کری زا  نارتم و نبرک دیسکا ید لک راشتنا نازیم نیرک یاپدر  

  تسیس ،تیعمج نآ یناکم و ینآ هدودحم رد دوجوم یاه هریخذ و طبترم  بانم یمامت نتفرگ رظن رد اب ،نیعم یتیلاعف
  مارخ  داورم زا  هدافترسا   هارک  برجوم تفایزاب هکنیا هب هجوت اب .(Pertsova, 2008: 2) تسا رظن دروم تیلاعف ای و
 رثوم یراکهار ار نآ ناوت یم ،ددرگ یم ( اخ و بآ ،اوه) یگدنیالآ راشتنا  هاک و یژرنا هریخذ ،تعیبط رد دوجوم
 ,Asmatulu et al, 2013: 2; Muniz-Lerma et al, 2016: 1976; Sabaghia et al)   ترسناد نیررک یاپدر  هاک رد

2016: 157; Ribeiro & Gomes, 2014: 510). تیعرضو  یرسررب  فدره اب رضاح هعلاطم ،حرطم لیاسم هب هجوت اب  
 رب زکرمت اب ،هدر زا  راخ یاهامیپاوه تیریدم تهج بسانم یاهراکهار هیارا و روشک رد لمعتسم یاهامیپاوه یلعف
 .تسا هتفرگ تروص ،نبرک یاپدر  هاک و  بانم نفح و (موینیمولآ) تازلف یبایزاب
 راک شور

  اریآ و  ترسیش  ارهنآ  یرریگ نیمز لیلد هک دوش یسررب دیاب دنهد یم ماجنا ار ناشزاورپ نیرخآ اهامیپاوه هکنیا زا سپ
  ررگا .ریخ ای دنراد ار یربراک رییغت ناکما ای و لوقعم  هنیزه فرص اب ریذپ هیجوت ترواب ددجم ندش یتایلمع تیلباق
  ترلاح نیا رد .دیشیدنا یا هراش یتیعضو نینش رد نآ یرو هرهب یارب دیاب و دوش یم فقوتم امیپاوه دشاب یفنم خساپ
  یگترسب نآ  ءازرجا  بریکرت و داوم ،راتخاس ،عون لماش امیپاوه تااخشم هب لمعتسم یامیپاوه اب دروخرب یگنوگش
  لمعترسم  یارهامیپاوه   تاراخشم یرسررب و روشک ییاوه ناگوان تیعضو ییاسانش هب ادتبا هعلاطم نیا رد اذل .دراد
  یرنف   رادرم و  دانرسا و  تارررقم  نیودرت  هوررگ ،زاورپ تیلباق و یسدنهم رتفد زا تاعالطا نیا .تسا هدش هتخادرپ
 نازیم ،هدر زا  راخ یاهامیپاوه اب دروخرب رد تفایزاب هنیزگ نداد رارق رظن دم اب سپس .دنا هدیدرگ  ارختسا ،امیپاوه
 تاراشتنا  هاک ،یژرنا هریخذ رادقم و دروآرب روشک ییاوه ناگوان رد لمعتسم یاهامیپاوه زا یبایزاب لباق موینیمولآ

CO2 دیدرگ هبساحم موینیمولآ یبایزاب هجیتن رد یدااتقا شزرا و. 
 ثحب و جیاتن

 روشک ییاوه ناگوان تیعضو

 رد  ارمیپاوه  درنورف 960 دادعت 6 لودج قباطم .تسا هدش هداد ناشن 6 لودج رد روشک ییاوه ناگوان یلک تیعضو
  هرب مزال .دنتسه ریگ نیمز امیپاوه دنورف 12 و لاعف امیپاوه دنورف 106 دادعت نیا زا .دراد دوجو روشک ییاوه ناگوان
 و  درنراد رارق یراودا کش ماجنا تحت امیپاوه دنورف 11 دادعت لاعفریغ یامیپاوه دنورف 12 عومجم زا هک تسا رکذ
 .دنا هدش روظنم لاعف تروص هب ،دشاب یم هام کی زا رتمک اهنآ یراودا کش هک ییاهامیپاوه
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 روشک ییاوه ناگوان تیعضو :1 لودج
 ناگوان رمع طسوتم لاعف یلدنص لاعفریغ ناگوان تیعضو لاعف ناگوان تیعضو یلدنص لک دادعت ناگوان لک دادعت نیالریا فیدر
 60 1961 60 09 11116 95 ریا ناریا 6

 11.90 3621 26 90 6013 11 ناهام 0

 56.60 6150 16 90 5519 99 نامسآ 9

 02.10 161 1 1 1916 66 روتریا ناریا 1

 19.60 6116 9 1 1156 96 ریا  یک 5

 15.56 011 0 1 013 1 نابات 1

 12.26 219 9 0 231 5 نیپساک 1

 19 119 0 0 101 1 اهاس 2

 3 166 6 6 190 0  شق براف 3

 11.10 515 6 2 935 3 تفن 16

 16.90 5996 0 2 1116 16 برگاز 66

 60 1 0 1 116 0 ایرآ 06

 56 1 0 1 1 0 بای 96

 99.00 155 9 9 113 1  ارعم 16

 15.26 613 9 1 1116 3 اتآ 56

 15.36 1 0 1 169 0 ایسآ دنهس 16

 15.36 05 9 6 210 1  شق زارف 16

 50.9 11 0 0 296 1 اسه 26

 51.00 00610 12 106 99659 960 لک  مج

 امیپاوه ینف  رادم و دانسا و تاررقم نیودت هورگ ،زاورپ تیلباق و یسدنهم رتفد : بنم

 روشک لمعتسم یاهامیپاوه تاصخشم
  رورظنم نیدب .دشاب یم امیپاوه تااخشم زا یهاگآ دنمزاین لمعتسم یاهامیپاوه اب دروخرب رد بسانم راکهار یارجا
 .تسا هدش هدروآ 0 لودج رد روشک ییاوه ناگوان رد لاعفریغ یاهامیپاوه تااخشم

 روشک ییاوه ناگوان رد لاعفریغ یاهامیپاوه تاصخشم :2 لودج
 دادعت تخاس لاس امیپاوه لدم هدنزاس تکرش نیالریا دادعت تخاس لاس امیپاوه لدم هدنزاس تکرش نیالریا
 FOKKER F28 MK100 1336 6 نامسآ BOEING B747 SP-86 1136 6 ریا ناریا
 FOKKER F28 MK 100 0336 6 نامسآ BOEING B747 SP-87 1136 6 ریا ناریا
 ATR 01-060 9336 6 نامسآ BOEING B747-186B 3136 6 ریا ناریا
 ATR 01-060 9336 6 نامسآ BOEING B747-230B 0236 6 ریا ناریا
 ATR 01-060 9336 6 نامسآ AIRBUS A310-304 1236 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 82 0336 6 روتریا ناریا AIRBUS A310-203 1236 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 82 0336 6 روتریا ناریا AIRBUS A300-600R 5336 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 82 9336 6 روتریا ناریا AIRBUS A300B4-2C 1236 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 83 0336 6 روتریا ناریا AIRBUS A300 B2-203 1236 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 83 1236 6 روتریا ناریا AIRBUS A300 B4-203 1236 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 83 3236 6 روتریا ناریا AIRBUS A300B4-203 6236 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 82 9336 6 روتریا ناریا BOEING B727-286 1136 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 82 1236 6 ریا  یک BOEING B727-286 5136 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 82 2236 6 ریا  یک FOKKER F28 MK100 9336 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 83 1236 6 ریا  یک FOKKER F28 MK100 1336 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD-88 1336 6 نابات FOKKER F28 MK100 1336 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD-88 1336 6 نابات FOKKER F28 MK100 1336 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 83 1336 6 نیپساک AIRBUS A320-203 1336 6 ریا ناریا
 McDonnell Douglas MD 83 1336 6 نیپساک AIRBUS A320-232 2336 6 ریا ناریا
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 McDonnell Douglas MD 83 1336 6 نیپساک A320-232 EP-IED 0336 6 ریا ناریا
 BOEING B707-3J9C 1136 6 اهاس AIRBUS A310-200 5236 6 ریا ناریا
 BOEING B707-3J9C 1136 6 اهاس BOEING B747-3B3 1236 6 ناهام
 YAK 01D 9110 6  شق براف AIRBUS A300B4-603 1336 6 ناهام
 FOKKER F27 MK50 6336 6 تفن AIRBUS A300B4-605 1336 6 ناهام
 McDonnell Douglas MD 82 1236 6 برگاز AIRBUS A300B4-603 9336 6 ناهام
 McDonnell Douglas MD 83 3236 6 برگاز AIRBUS A300B4-603 6336 6 ناهام
 FOKKER F27 MK50 6336 6 ایرآ AIRBUS A300B4-603 2136 6 ناهام
 FOKKER F27 MK50 6336 6 ایرآ AIRBUS A300B4-603 1236 6 ناهام
 IL76TD IL76TD 1336 6 بای AIRBUS A300B4-603 1236 6 ناهام
 IL76TD IL76TD 1336 6 بای AIRBUS A300 B4-103 2136 6 ناهام
 BOEING B707-300 1136 6  ارعم AIRBUS A300 B4-203 0236 6 ناهام
 AIRBUS A320-232 5336 6  ارعم AIRBUS A300 B4-203 0236 6 ناهام
 AIRBUS A320-233 1110 6  ارعم AIRBUS A300B2K-3C 6236 6 ناهام
 McDonnell Douglas MD-83 1336 6 اتآ BAE 146-300 BAE 146-300 1336 6 ناهام
 McDonnell Douglas MD-83 6336 6 اتآ BAE 146-300 BAE 146-300 0336 6 ناهام
 AIRBUS A320-231 0336 6 اتآ BAE 146-300 BAE 146-300 3236 6 ناهام
 McDonnell Douglas MD-83 1336 6 ایسآ دنهس BOEING B747-422 3236 6 ناهام
 McDonnell Douglas MD-82 5336 6 ایسآ دنهس BOEING B747-422 9336 6 ناهام
 FOKKER F27 MK50 9336 6  شق زارف BOEING B747-422 1336 6 ناهام
 FOKKER F27 MK50 9336 6  شق زارف BOEING B727-228ADV 6236 6 نامسآ
 FOKKER F27 MK50 0336 6  شق زارف BOEING B727-200F 1236 6 نامسآ
 ANTONOV AN-140-100 2110 6 اسه FOKKER F28 MK100 9336 6 نامسآ
 ANTONOV AN-140-100 1610 6 اسه FOKKER F28 MK100 0336 6 نامسآ
 12    عومجم FOKKER F28 MK100 9336 6 نامسآ

 امیپاوه ینف  رادم و دانسا و تاررقم نیودت هورگ ،زاورپ تیلباق و یسدنهم رتفد : بنم

 روشک رد لمعتسم یاهامیپاوه اب دروخرب یگنوگچ
  دورجو هدر زا  راخ یاهامیپاوه طاقسا و یرادهگن یارب یاخشم لحم ایند یاهروشک زا یرایسب فالخرب ناریا رد
  یرادرهگن اه هاگدورف یاضف رد ار دوخ لمعتسم یاهامیپاوه دنروبجم اهامیپاوه نیا کلام یاه نیالریا نیاربانب .درادن
  ارمیپاوه  درنورف 12 ، رورشک  ییاوره ناگوان رد امیپاوه دنورف 960 لک دادعت زا رضاح لاح رد 6 لودج قباطم .دننک
 و (هر)  یرنیمخ  مارما  یرللملا  نیرب  یاره هاگدورف ههیوب روشک یاه هاگدورف یاضف زا یا هدمع  خب و دنتسه ریگ نیمز
  هرب  ارهامیپاوه زا  یرخرب ، لمعترسم یاهامیپاوه یرادهگن و ریمعت هنیزه ندوب الاب رب هوالع .دنا هدرک لاغشا ار دابآرهم
 نآ کلام نیالریا هکنیا لیلدب اما دوش یم نکممریغ ناشریمعت ،هعطق دوبن دننام فلتخم لیالد هب هک دنسر یم یا هلحرم
 دنک هدافتسا دوخ یاهزاورپ رد امیپاوه نیا زا نانچمه ات دوش یم روبجم ،درادن امیپاوه هریخذ و  راپ یارب ار ییاضف
 رد لمعتسم یاهامیپاوه یرادهگن یارب اه نیالریا زاین دروم یفاک یاضف هکیتروص رد .تسا  انرطخ رایسب یرما هک
 تاعطق زا اهنت هن  هدر زا  راخ و یمیدق یاهامیپاوه ندرک طاقسا اب دنناوت یم اه نیالریا نیا دوش هداد رارق اهنآ رایتخا
  هرب  تارعطق  نریا  شوررف  ارب  درنناوت  یرم  هرکلب  درننک  هدافترسا دوخ ناگوان یاهامیپاوه ریاس ریمعت یارب هدافتسا لباق
 ,Asmatulu et al, 2013: 36; Wijk et al ) دنرشاب هتشاد زین ییازدمآرد ناشیاهامیپاوه ریمعت یارب رگید یاه نیالریا

2017: 106). 
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 لمعتسم یاهامیپاوه تیریدم یاهراکهار

 نایاپ دنور دروم رد یمک  ناد رضاح لاح رد و تسا دیدج ًااتبسن قیقحت عوضوم کی لمعتسم یاهامیپاوه تیریدم
   ارمیپاوه ارب دروخرب یارب هنیزگ ره باختنا .(Ribeiro & Gomes, 2014:510) دشاب یم برتسد رد اهامیپاوه تایح
 و  یترسیز طیحم ،یدااتقا یاهرایعم هلمج زا ،یرادیاپ یاهرایعم هیاپ رب ار دوخ  اخ بقاوع تایح نایاپ هلحرم رد
  نرکمم هک دنشره .دشاب رگید هنیزگ زا رتهب دناوت یم  اخ رایعم کی هب هجوت اب هنیزگ کی .تشاد دهاوخ یعامتجا
 Bouzarour-Amokrane et al, 2015: 718; Mascle et) دشاب هنیزگ نآ زا رتدب ،رگید  اخ رایعم هب هجوت اب تسا

al, 2015: 300; Camelot et al, 3013: 1). هدر زا   رارخ  یارمیپاوه  تیریدرم  یاررب  برسانم هنیزگ باختنا زا  یپ 
 ،یزاس هدایپ یوکس هب امیپاوه لاقتنا ،تاعطق ندیشک نوریب ،یگدولآ  فر لحارم لماش امیپاوه هیلخت دنور تسیاب یم
  هرک  یتارعطق یزاسادج ،یلخاد یاضف ندرک یلاخ ،داوم  ارختسا هلحرم یزاس هدامآ ،دورف یاه هدند  رش یزاسادج
  دورش  یرط  هدرش   ارخترسا داوم یزاس بترم و ندرک درخ و ندرک قاروا ،ههیو داوم  ارختسا ،دنسرب شورف هب دیاب
(Mascle et al, 2014: 153; Zahedi et al, 2016: 3737; Asmatulu et al, 2013: 1; Bouzarour-Amokrane et 

al, 2015: 717). هدافتسا لماش ،نآ تیریدم یارب لومعم یاه هنیزگ ،هدر زا  راخ یامیپاوه هیلخت دنور ماجنا زا سپ 
 .دشاب یم 9 لودج حرش هب ، فد و تفایزاب ،ددجم

 هدر زا جراخ یامیپاوه تیریدم :3 لودج
 امیپاوه داوم و تاعطق بیکرت هدر زا  راخ یامیپاوه تیریدم رد لومعم یاه هنیزگ

 ددجم هدافتسا
 کینویوا تازیهجت ،دورف یاه هدند  رش ،اهروتوم

 یراتخاس و  رحتم تاعطق ، تسیس تازیهجت

 تفایزاب

 (کیلوردیه  یام ،نغور ،تخوس) تاعیام

 ینمیا و یتینما تازیهجت

 مویناتیت یاهژایلآ ،موینیمولآ یاهژایلآ ،کینویوا تازیهجت ،اهریات

 کیتسالپومرت ،یشک  یس ،یدالوف یاهژایلآ
 هدشن ینغ مویناروا ،هندب  شوپ  فد

 (Ribeiro & Gomes, 2015: 314; Asmatulu et al, 2013: 36; Ribeiro & Gomes, 2014: 511; Asmatulu et al, 2013: 3) : بنم

 ، یرکمک  تردرق  درحاو ، کرینویوا تازیهجت ،دورف یاه هدند  رش ،اهروتوم لماش ًاالومعم ددجم هدافتسا لباق تاعطق
 Keivanpour et)  دنرسرب  شوررف هب ًاامیقتسم دنناوت یم هک دنتسه نیباک تازیهجت زا ییاه  خب و درس یاوه نیبروت

al, 2013: 77; Wong et al, 2017: 1291). دنرسرب شورف هب دنناوت یم ،تخوس دننام ،زین یتایلمع تاعیام زا یخرب . 
  عاورنا . درنریگ رارق یبایزاب دروم دوجوم نیناوق باسارب دیاب ،دنشابن ددجم هدافتسا لباق رگید یتایلمع تاعیام رگا اما
  اره کیتسال ،اه یشک  یس ،گنزدض دالوف ،لکین هیاپ رب یتینتسآ یاهژایلآ رپوس ،مویناتیت ،موینیمولآ یاهژایلآ لماش داوم
  دنورش  لارسرا  ترفایزاب   یانرص  هرب  ندررک قاروا  یاررب دنناوت یم یزاس بترم و یدنب هورگ زا سپ اه کیتسالپومرت و
(Ribeiro & Gomes, 2015: 313). تاجورسنم ، اره  شررف  درننام  ارمیپاوه رد دوجوم داوم زا رگید یرایسب نینچمه ، 
 یدایز یاه  خب بیترت نیا هب .(Asmatulu et al, 2013: 36) دنوش تفایزاب دمآراک روطب دنناوت یم زین هریغ و ذغاک
  فد و فذح دیاب دنرادن ار یبایزاب تیلباق هک هدنام یقاب یاه  خب .داد رارق تفایزاب دروم ناوت یم ار امیپاوه رکیپ زا
 Ribeiro & Gomes, 2015: 313; Asmatulu) دنتسه امیپاوه هندب  کور و قیاع داوم هدمع روطب داوم نیا .دندرگ

et al, 2013: 3). ترسا  یرتیفرظ   رش  موررک  رترسآ  ارب  هدرش هداد   رشوپ  نبررک  فاریلا  یوارح  ارهامیپاوه  هزارس . 
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  موررک تشن ناکما تلعب و دنوش یم یدنب هقبط  انرطخ تادیاز هدر رد دنراد  ش مورک  شوپ هک ییاه تیزوپماک
 ار   ارنرطخ تادیاز ترابع اکیرمآ هدحتم تالایا تسیز طیحم زا تظافح سناژآ .دنوش نفد نیمز رد دیابن ، اخ هب
  هرچنانش .(EPA, 2005)  دنرشاب   ارنرطخ تسیز طیحم و ناسنا یتمالس یارب دنناوت یم هک درب یم راکب یتادیاز یارب
 نیا رگا هک دنک داجیا ار نانیمطا نیا ات دوش ینیب  یپ یا ههیو تامادقا دیاب دنوش یدنب هقبط  انرطخ هدر رد یتادیاز
  یرنیمز  فد تاررقم قبط .تشاد دنهاوخن تسیز طیحم و اه ناسنا یتمالس یارب یدیدهت دنوش  فد نیمز رد تادیاز
  طیاررش  دریاب  نیرمز رد  نرفد زا  لربق   ارنرطخ  تادریاز ، ارکیرمآ  هدرحتم  تالاریا  ترسیز  طیرحم زا تظافح سناژآ
 . ترسا  اره تیزوپماک  فد یارب یرگید هنیزگ نادنازوس .(EPA, 2017) دننک بسک ار یتظافح تایلمع یاهدرادناتسا
  نارکما  نورش ،دنازوس ار نآ مزال یاهدرادناتسا تیاعر نودب ناوت یمن دشاب نبرک فایلا سنج زا تیزوپماک رگا یلو
  درنناوت  یرم دنوشن یروآ  مج رگا تارذ نیا .دراد دوجو تسیز طیحم هب یکینورتکلا یاناسر کشوک فایلا زا  یاهر
 رد  دورجوم  نبررک  فاریلا .تسا اه تیزوپماک اب دروخرب رد یرگید هنیزگ زین تفایزاب .دنوش یکیرتکلا هلخادم ثعاب
  هررهب  دریدج  یاره  تریزوپماک  تخارس  یاررب دیلوت یاهدنیآرف رد اهنآ زا ناوت یم و دنتسه تفایزاب لباق اه تیزوپماک
  یاررب  درنناوت  یرم و  درنراد ار  مارخ نبرک یاه فایلا تایصواخ زا %116 هب کیدزن یتفایزاب نبرک یاه فایلا .تفرگ
 Asmatulu et) دنریگ رارق هدافتسا دروم ( یام و اوه) نویسارتلیف و (یتوص و یترارح) یقیاع ،یراتخاس یاهدربراک

al, 2013: 36; Perry et al, 2010: 2). 
 تفایزاب
 نایاپ هلحرم رد امیپاوه اب دروخرب رد دمآراک یشور تفایزاب لباق یازجا و مالقا زا ددجم یرادرب هرهب دسر یم رظن هب
 .(Asmatulu et al, 2013: 37; Keivanpour et al, 2013: 76; Blockley & Shyy, 2010: 3715)  درشاب  تاریح
  دریدج  تالوراحم  دریلوت  یاررب ماخ داوم هلزنم هب و هدش ادج و یروآ  مج ،داوم نآ یط هک تسا یدنیآرف تفایزاب
 ;Sabaghi et al, 2015: 163; Sabaghia et al, 2016: 156; Ribeiro & Gomes, 2014: 510 ) دنورش یم هتفرگ راکب

Asmatulu et al, 2013:1). هترسب  ریرسم شور رد . درریگ ماجنا زاب ریسم ای هتسب ریسم شور ود هب دناوت یم تفایزاب ، 
 . درننک  یرم  ادریپ ار  هریلوا  یارهدربراک و  اوخ نامه ًااقیقد و دنوش یم هدنادرگرب یلصا لکش هب هرابود یتفایزاب داوم
  یاره  هزارس  دریلوت یارب و دنوش تفایزاب دنناوت یم هدر زا  راخ یامیپاوه رد دوجوم موینیمولآ یاهژایلآ ،لاثم ناونعب
  ناورنعب  یتفاریزاب  داورم  زارب ریسم شور رد .دنریگ رارق هدافتسا دروم موینیمولآ یاهژایلآ نامه سنج زا امیپاوه دیدج
 یاه نیبروت دیلوت رد لکین ،لاثم یارب .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم یرگید دیلوت دنیآرف رد ماخ داوم ای و عورش هطقن
  دریلوت  یاررب دنناوت یم یتاعیاض یاه نیبروت دیسر تایح نایاپ هلحرم هب امیپاوه هکنیا زا دعب .دوش یم هدافتسا امیپاوه
 .(Ribeiro & Gomes, 2015: 314) دنریگب رارق تفایزاب دروم ،گنز دض دالوف
 ،تلابک ، یزینم ،لکین یاهژایلآ ،مویناتیت یاهژایلآ ،موینیمولآ یاهژایلآ ،اهدالوف دننام اضفاوه تعنص یاهژایلآ و تازلف
  هدافترسا  درورم امیپاوه دیلوت و تخاس رد ،اهژایلآ رپوس و موینکریز ، یداناو ،نتسگنت ،مدبیلوم ، یلاتنات ، یبوین ، یلرب
  هرب دورو  هوقلارب  لیرسناتپ  نیاربارنب . درندرگ  یرم تادیاز هب لیدبت امیپاوه تایح نایاپ زا سپ داوم نیا .دنریگ یم رارق
  ءزرج موینیمولآ .(Asmatulu et al, 2013: 36; Asmatulu et al, 2013: 1) دنراد ار ددجم هدافتسا ای تفایزاب تعنص
 دراد  ترفایزاب  یاررب  لمعترسم  یارمیپاوه رد ار  یرسرتسد  نازریم  نیرتالارب  هرک  ترسا یا  هدارم و امیپاوه رکیپ یلصا



 1397 ناتسمز ،لوا هرامش ،مهن لاس ،(یا هقطنم یزیر همانرب) ایفارغج یشهوژپ – یملع همانلصف 119

(Asmatulu et al, 2013: 37; Keivanpour et al, 2013: 77). یارهامیپاوه رد دوجوم تفایزاب لباق موینیمولآ نازیم  
 .تسا هدش هداد ناشن 1 لودج رد و هبساحم اه نیالریا کیکفت هب روشک ییاوه ناگوان رد هدر زا  راخ

 روشک ییاوه ناگوان رد لمعتسم یاهامیپاوه زا تفایزاب لباق موینیمولآ نازیم :4 لودج
 (kg) تفایزاب لباق موینیمولآ نازیم لمعتسم یامیپاوه دادعت نیالریا
 1.2103266 60 ریا ناریا
 1.1120696 26 ناهام
 0.200616 16 نامسآ
 106156 1 روتریا ناریا
 11011 9 ریا  یک
 11191 0 نابات
 11651 9 نیپساک
 1.10112 0 اهاس
 31110 6  شق براف
 11666 6 تفن
 11301 0 برگاز
 10900 0 ایرآ
 111666 0 بای
 661566 9  ارعم
 13312 9 اتآ
 11301 0 ایسآ دنهس
 12199 9  شق زارف
 11616 0 اسه
 2.1190159 12 عومجم

  هوهپ یاه هتفای : بنم

  نارگوان رد هدر زا   رارخ  یارمیپاوه دنورف 12 دادعت زا موینیمولآ مرگولیک 2.1190159 ًااعومجم 1 لودج هب هجوت اب
 ، تیرسکوب  ارختسا یاهدنیآرف لماش هیلوا موینیمولآ دیلوت یارب زاین دروم یژرنا .دشاب یم تفایزاب لباق روشک ییاوه
  درورم   یژررنا .ترسا MJ/kg 11 اب ربارب یرگ هتخیر و زیلورتکلا ،تلوره-لاه دنیآرف ،(ریاب یاهدنیآرف) انیمولآ دیلوت
 زا MJ/kg 1.11  نازریم  هرب  یژررنا  هرریخذ  یرنعم  هرب   نریا .ترسا MJ/kg 1.0 اهنت یتفایزاب موینیمولآ دیلوت یارب زاین
 نبرک یاپ در رگید فرط زا .(Ribeiro & Gomes, 2014: 510; Asmatulu et al, 2013: 4) تسا یتفایزاب موینیمولآ
  مورینیمولآ  دریلوت  یاررب  نبررک  یارپ در  هرک تسیلاحرد نیا و تسا kg CO2/kg Al 92.9 هیلوا موینیمولآ دیلوت یارب
 CO2 تاراشتنا زا %03 هریخذ بجوم یتفایزاب موینیمولآ زا هدافتسا نیاربانب .تسا kg CO2/kg Al 30.1 اهنت یتفایزاب
 هریخذ لیسناتپ ،روکذم دراوم هب هجوت اب .(Asmatulu et al, 2013: 38; Muniz-Lerma et al, 2016:1976) ددرگ یم
  ییاوره  نارگوان رد هدر زا   رارخ یاهامیپاوه رد دوجوم موینیمولآ تفایزاب هجیتن رد CO2 تاراشتنا  هاک و یژرنا
 و دیرخ رازاب رد موینیمولآ یدااتقا شزرا نداد رارق رظن دم اب نینچمه .دنا هدش هدروآ 5 لودج رد و هبساحم ،روشک
 هداد  نارشن  روکذرم  لودرج رد و  هبرساحم تفایزاب لباق موینیمولآ شورف زا لصاح یلام دوس ،یزلف تاعیاض شورف
 .تسا هدش
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 ییاوه ناگوان رد هدر زا جراخ یاهامیپاوه رد دوجوم موینیمولآ تفایزاب هجیتن رد یداصتقا شزرا و CO2 تاراشتنا شهاک ،یژرنا هریخذ نازیم :5 لودج

 روشک
 (لایر) تفایزاب لباق موینیمولآ یدااتقا شزرا CO2 (kg) تاراشتنا هریخذ نازیم (MJ) یژرنا هریخذ نازیم نیالریا
 11190916151 110.1111601 15.50261195 ریا ناریا
 11199911001 105.1051111 11.02595525 ناهام
 1116551111 202.113331 01.1112301 نامسآ
 1111111502 2.101695 0595311 روتریا ناریا
 1111116959 210100 1099120 ریا  یک
 1111103290 1.111956 1011936 نابات

 ییاوه ناگوان رد هدر زا جراخ یاهامیپاوه رد دوجوم موینیمولآ تفایزاب هجیتن رد یداصتقا شزرا و CO2 تاراشتنا شهاک ،یژرنا هریخذ نازیم :5 لودج همادا

 روشک
 (لایر) تفایزاب لباق موینیمولآ یدااتقا شزرا CO2 (kg) تاراشتنا هریخذ نازیم (MJ) یژرنا هریخذ نازیم نیالریا
 1111129259 1.111190 1961130 نیپساک

 1110013911 160.151520 12.3061119 اهاس
 1115332966 12.31991 1.601903  شق براف

 111112961 1.11539 191131 تفن
 1111120190 1.211056 1611636 برگاز
 1111111006 2.06131 011533 ایرآ
 1111115161 113039 1111531 بای
 1115112591 13.010311 1.1501565  ارعم

 1115921511 29.301120 0.1110619 اتآ
 1111120190 1.211056 1611636 ایسآدنهس
 1111116126 0.365266 2109316  شق زارف

 111112211 1.10615 195.691 اسه
 111111192136 039.61339506 161.515259156 عومجم

  هوهپ یاه هتفای : بنم

 یرتشیب زکرمت ،دنوش یم  راخ هدر زا هک ییاهامیپاوه دادعت  یازفا تلعب امیپاوه تاعطق تفایزاب ریخا یاه لاس رد
  دنورش  ترفایزاب  درنناوت  یرم  هرک  ترسا  یتارعطق و  داورم زا  یرایرسب لماش تایح نایاپ هلحرم رد امیپاوه .تسا هتفای
(Sabaghi et al, 2015: 163; Keivanpour & Ait Kadi, 2016: 1893; Asmatulu et al, 2013: 1; Bouzarour-

Amokrane et al, 2015: 715). زا . ترسا راک یورین و یژرنا ،هیامرس ،ماخ داوم دنمزاین امیپاوه دیدج تاعطق دیلوت 
   بارنم  ناورت  یرم  هرجیتن رد .دنوش یبایزاب دنناوت یم تاعطق و داوم زا یدایز رادقم ،ددجم هدافتسا ای و تفایزاب قیرط
 یارب هزیگنا نیلوا نیا .(Sabaghia et al, 2016: 157; Ribeiro & Gomes, 2014: 510) درک هریخذ ار یعیبط و هیلوا
 .دراد  زارین  هریلوا  مارخ داوم زا دیلوت اب هسیاقم رد یرتمک هجوت لباق یژرنا هب هیوناث ماخ داوم زا دیلوت .تسا تفایزاب
  دارجیا ار  ترفایزاب  یاررب مود هزیگنا هک ددرگ یم ( اخ و بآ ،اوه) یگدنیالآ راشتنا  هاک هب رجنم تفایزاب نیاربانب
 نفد یاه لحم رد نیمز زا هدافتسا  هاک هجیتن رد و تفایزاب رثا رد تادیاز  هاک مراهش و موس یاه هزیگنا .دنک یم
 Ribeiro & Gomes, 2015: 315; Asmatulu et al, 2013: 37; Sabaghi et al, 2015: 163; Asmatulu et ) دنترسه

al, 2013: 2). ترسا هدش هداد ناشن 5 لودج رد هک روطنامه .دراد یناوخمه رکذلا قوف دراوم اب رضاح هعلاطم دیاتن  
 MJ نازرریم هررب یژرررنا رد ییوررج هفرررص روررشک هدر زا  راررخ یاررهامیپاوه رد دوررجوم موررینیمولآ تررفایزاب اررب
 kg 039.61339506  لدارعم ،زین موینیمولآ تفایزاب هجیتن رد CO2 تاراشتنا  هاک .دیآ یم تسدب 161.515259156
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  ًاارعومجم  هرکیروطب .دراد  هاررمهب  زرین  یداراتقا  یاریازم ، یترسیز  طیرحم  یاریازم  ررب هوالع موینیمولآ تفایزاب .تسا
 .دیآ یم تسدب هدر زا  راخ یاهامیپاوه رد دوجوم موینیمولآ تاعیاض شورف زا لایر 111111192136
 یریگ هجیتن
  موادرم  رورطب ، ییاوره  لرقن و  لرمح  تعنرص یارب الاب یاضاقت لیلدب ،ناهج رسارس رد هدش دیلوت یاهامیپاوه دادعت
  نوگارنوگ یاه لکش و هزادنا رد امیپاوه یاه  خب عاونا تخاس یارب داوم زا یرایسب ،دیلوت لوط رد .دبای یم  یازفا
 و  ددرجم  هدافترسا . درنراد  دریلوت  یاررب  الارب  یوررین و یژرنا هب زاین داوم نیا زا یرایسب .دنریگ یم رارق هدافتسا دروم
  هاررمه  هرب ار یهجوت لباق یدااتقا و یتسیز طیحم یایازم دناوت یم ،امیپاوه تایح نایاپ هلحرم رد داوم نیا تفایزاب
 ،(  ارخ و بآ ، اوره)  یترسیز  طیرحم تارثا و نفد لحم صیاخت  هاک ،یعیبط  بانم زا هدافتسا  هاک .دشاب هتشاد
  مارجنا زا فده .دنا هلمج نآ زا یتفایزاب تالواحم رازاب بیغرت و یژرنا یرو هرهب دوبهب ،یلغش یاه تصرف  یازفا
  هرب  (مورینیمولآ) تازلف تفایزاب هنیزگ رب زکرمت اب ،روشک لمعتسم یاهامیپاوه تیریدم یاه هنیزگ یسررب قیقحت نیا
 روشک ییاوه ناگوان تیعضو ییاسانش هب ادتبا هعلاطم نیا رد اذل .تسا هدوب نآ یدااتقا و یتسیز طیحم تارثا ظاحل
 رد هدر زا   رارخ  یارهامیپاوه زا تفایزاب لباق موینیمولآ نازیم سپس .دش هتخادرپ لمعتسم یاهامیپاوه تااخشم و
  یداراتقا شزرا و  مورینیمولآ  ترفایزاب  هرجیتن رد CO2  تارارشتنا  هاک و یژرنا هریخذ نازیم ،روشک ییاوه ناگوان
  عورمجم  زا مورینیمولآ kg 2.1190159  ترفایزاب اب هک دوب نآ زا یکاح اه هتفای .دیدرگ هبساحم تفایزاب لباق موینیمولآ
 ،MJ 161.515259156  نازریم  هرب  یژررنا رد ییوج هفرص ،روشک ییاوه ناگوان رد هدر زا  راخ یامیپاوه دنورف 12
 اب .ددرگ یم لصاح ،لایر 111111192136 نازیم هب یلام دوس و kg 039.61339506 نازیم هب CO2 تاراشتنا  هاک
  ًاارعطق ایازم نیا هک دروآ  هارف ار یهجوت لباق یدااتقا و یتسیز طیحم یایازم دناوت یم تفایزاب ،قوف دیاتن هب هجوت
 .دنبای یم زین  یازفا ،امیپاوه زا یرتشیب تاعطق و داوم تفایزاب اب
  یارهامیپاوه  یرادرهگن یارب یاخشم لحم ناریا یروشک ییامیپاوه نامزاس و یزاسرهش و هار ترازو هکییاجنآ زا
 زا  هدافترسا . درننک  یرم  یرادرهگن اه هاگدورف یاضف رد ار دوخ هدر زا  راخ یاهامیپاوه اه نیالریا ،تسا هدرکن نییعت
  دریاب اه نیالریا و تسا رب هنیزه ییامیپاوه یاه تکرش  راخ هدر زا یاهامیپاوه طسوت نآ لاغشا و یهاگدورف یاضف
  قربط و  ترسا  توارفتم  ارمیپاوه  رره یارب گنیکراپ هفرعت .دننک تخادرپ ار یغلابم یهاگدورف یاضف زا هدافتسا تباب
 هیشاح رد نما یاه هقطنم ییاسانش هب مادقا هک دوش یم داهنشیپ نیاربانب .دوش یم هبساحم امیپاوه نزو باسارب لومرف
 لقتنم اجنآ هب یتسیز طیحم دودح تیاعر اب ناگوان ،اهامیپاوه ییاهن تایح نایاپ زا لبق ات و ددرگ روشک یاه هاگدورف
  هرلحرم رد  ارمیپاوه  ارب  درورخرب رد دمآراک یشور تفایزاب هک هتکن نیا نتفرگ رظن رد اب نینچمه .دنوش یرادهگن و
 امیپاوه رکیپ یاهژایلآ و تازلف تفایزاب روظنم هب لمعتسم یاهامیپاوه تفایزاب تکرش ثادحا ،دشاب یم تایح نایاپ
 ،یرگشدرگ ،یتسیروت ،یشزومآ یاه یربراک یارب دناوت یم اهامیپاوه نیا هندب رگید یوس زا .دوب دهاوخ هیصوت لباق
 .دوش هدافتسا دراوم ریاس ای
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