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گاَىامٍ الکتريویک دفتر تًسعٍ پایدار داوشگاٌ صىعتی امیرکثیر

در ایه شمارٌ می خًاوید:

گاهنامه الکترونیک

امتیازدَی محیطزیستی ساختماوُا تر طثق آییهوامٍ لید
ایمىی در صىعت ساختمان

دفتر توسعه پایدار

ريشُای تصفیٍ تیًلًژیکی :ريشُای سازگار تا محیط
زیست ترای تصفیٍ فاضالب

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ي سایر مطالة

َز ريسوٍ ایَ ،ز قذر َم کٍ کًچک باضذ ،بٍ اوذاسٌ تصًیزی کٍ اس پس آن دیذٌ می ضًد ،ارسضمىذ است .بزآویم تا با یک گاَىامٍ کًچک،
ريسوٍ ای بٍ دویای يسیع تًسعٍ پایذار باس کىیم.

تازٌَای خثر
برگساری ديرٌ آمًزش آتصوطاوی

عطیه عسگری
نرگس اسفندیار

ّوکبسی ػبصهبى
دفشش سَػؼِ دبیذاس ٍ هشکض ثْذاؿز داًـگبُ كٌؼشی اهیشکجیش ،ثب عسگری

کىفراوس  Rio+02ي فعالیت داوطگاَُای
ايران در ايه کىفراوس

مژگان شیخ علیشاهی

آسؾ ًـبًی ،اقذام ثِ ثشگضاسی دٍسُ آهَصؿی هقبثلِ ثب آسؾ ًوَدًذّ .ذف اص

اجالع ػبصهبى هلل هشحذ دس صهیٌِ هحیي صیؼز ٍ سَػؼِ

ثشگضاسی ایي دٍسُ اسسقبء ػٌح فشٌّگ ایوٌی دس هیبى داًـگبّیبى ،کبّؾ آهبس

دبیذاس ( ،)UNCEDثضسگششیي ٍ هؼشجشسشیي گشدّوبیی ػبصهبى هلل هشحذ ،ثب ػٌبٍیي "اجالع

خؼبسار ًبؿی اص حَادص ًبؿی اص آسؾ ػَصی ٍ افضایؾ سَاى هْبسسی ؿشکز

سیَ"" ،کٌفشاًغ سیَ" ٍ "اجالع صهیي" ؿٌبخشِ هی ؿَد .ایي اجالع ثشای اٍلیي ثبس دس ػبل 0881

کٌٌذگبى دس دٍسُ ثشای هقبثلِ ثب آسؾ ػَصی ثَد .دس سٍص چْبس ؿٌجِ هَسخ 23

دس ؿْش  Rio de Janeiroثشصیل ثشگضاس گشدیذ ٍ دس آى ًوبیٌذُ ّبیی اص  061کـَس دًیب ٍ 1333

آرس  ،0283ػبػز  8كجح کالع سئَسی دٍسُ دس آهفی سئبسش هشکضی داًـگبُ ثب

ًفش اص گشٍُ ّبی غیش دٍلشی ) (NGOؿشکز ًوَدًذ .ػلز ًبهگزاسی کٌفشاًغ ثِ ()Rio+13

حوَس قشیت ثِ ً 23فش هـشول ثش داًـجَیبى ،کبسهٌذاى ٍ هؼئَلیي ثشخی اص

ثشگضاسی آى ثِ فبكلِ ثیؼز ػبل دغ اص دٍسُ اٍل هی ثبؿذ .ثب سَجِ ثِ آًکِ یکی اص گشٍُّبی اكلی

آصهبیـگبُ ّب سـکیل ؿذ.

سـکیل ؿذُ دس کٌفشاًغ سیَ ،جبهؼِ ػلوی ٍ سکٌَلَطیکی ( Scientific and Technological
هذسع ایي دٍسُ جٌبة آقبی

 )Communityهیثبؿذ .دفشش سَػؼِ دبیذاس داًـگبُ كٌؼشی اهیشکجیش ،ثِ هٌظَس سْیِ گضاسؽّبیی دس

ػْشاثی اص آسؾًـبًبى هجشة

صهیٌِی ثشسػی ًقؾ داًـگبُّب ٍ سکٌَلَطی دس سَػؼِ دبیذاس ثشای کٌفشاًغ  ، Rio +13اقذام ثِ

ػبصهبى آسؾًـبًی ثَدًذ .ایـبى

ّوکبسی ثب ػبصهبى هحیي صیؼز ًوَدُ اػز.

دغ اص هؼشفیّبی اٍلیِ اًالػبسی

ًی جلؼِای کِ دس كجح سٍص ػِ ؿٌجِ  16دی ثب حوَس دکشش سّبیی سیبػز داًـگبُ ،هٌْذع

دسثبسُ آسؾًـبًی ٍ خذهبر ایوٌی

ؿفیغدَس هؼبٍى ػبصهبى هحیي صیؼز ،جوؼی اص كبحجٌظشاى ٍ اػبسیذ داًـگبُّبی کـَس ٍ ثِ

کِ اص ٍظبیف اكلی ػبصهبى آسؾ-

سیبػز جٌبة آقبی دکشش هکٌَى (ًبیت سئیغ کویشِ هلی سَػؼِ دبیذاس) ثشگضاس ؿذ ،ثحض ٍ ثشسػی

ًـبًی هحؼَة هیؿَد اسائِ دادًذ

دس ساثٌِ ثب "اقتصاد سبش ي تًسعٍ پایذار" کِ یکی اص هحَسّبی اكلی ایي دٍسُ اص کٌفشاًغ

ٍ هَاسدی اص سجشثِ ّب ٍ حَادطی سا

 ،Rio+13هی ثبؿذ ثِ اًجبم سػیذ .دس ّویي ساػشب ،هجٌبی هجبحض هٌشٍحِ دس ًَل جلؼِ ،سبطیش

کِ خَد ؿبّذ آى ثَدًذ ثبصگَ

کـبٍسصی ،جٌگلذاسی ٍ ؿیالر ثش اقشلبد ػجض ٍ ثبلؼکغ قشاس گشفز.

ًوَدًذ .دس اداهِ ایي ثشًبهِ ًکبسی

دکشش سّبیی ثب سبکیذ ثش اّویز حفظ

دیشاهَى سٍؽّبی خبهَؽ ًوَدى

هحیي صیؼز ،دیـشبص ثَدى داًـگبُ

آسؾ ػشد کشدى آسؾ اػشَاس اػز
آسؾ کِ ثش ػِ سٍؽ جذاػبصی ،خفِ ًوَدى ٍ

اهیشکجیش دس صهیٌِ سَػؼِ دبیذاس سا اص

ثِ ؿشکزکٌٌذگبى اسائِ ٍ سَكیِّبیی ساجغ ثِ لضٍم ثکبسگیشی ًکبر ایوٌی

ثشًبهِّبی دشاّویز داًـگبُ كٌؼشی

دس صًذگی سٍصهشُ ٍ حَادص هحشول الَقَع ثیبى ؿذ .دس اداهِ کالع ػولی

اهیشکجیش ٍ دفشش سَػؼِ دبیذاس ثشؿوشد.

دس هحًَِ داًـگبُ ثشگضاس ٍ دغ

دکشش هکٌَى ًی اسائِ سَهیحبسی دس

اص ًشح ًکبر هْن ٍ اسائِ آهَصؽ

کٌفشاًغهحَسیز اقشلبد ػجض) ٍ
هَسدؿذُ (ثب
هَسد کٌفشاًغ  ،Rio +13ثِ ثیبى خالكِای اص جلؼبر ثشگضاس

ػولی سَػي هذسع ،ؿشکز-

هحَس جلؼبر آیٌذُ کِ دس ػبیش داًـگبُ ّبی ؿشکز کٌٌذُ ثشگضاس خَاّذ ؿذ ،دشداخز .دس اداهِ،

کٌٌذگبى دٍسُ ّشیک ثِ كَسر

دکشش اسجوٌذی (اػشبد داًـگبُ) ،ثب سبکیذ ثش ایٌکِ اهٌیز غزایی ،کبّؾ فقش ،اكالح سغزیِ ٍ ػالهشی،

ػولی اقذام ثِ خبهَؽ کشدى آسؾ

ایجبد اؿشغبل سٍػشبیی ٍ دس ًْبیز کبّؾ فـبس ثش هحیي صیؼز ،اص اّذاف هْن اقشلبد ػجض هی

ًوَدًذ .دس دبیبى ایي دٍسُ

ثبؿٌذ ،دػشیبثی ثِ اّذاف هزکَس سا دس گشٍ سَجِ ثِ ثخؾ کـبٍسصی ،جٌگل ٍ ؿیالر داًؼشٌذ .دس

آهَصؿی ،گَاّی ؿشکز دس دٍسُ

ًْبیز جلؼِ ثب اسائِ ًظشار ٍ ساّکبسّبیی سَػي اػبسیذ ٍ كبحجٌظشاى ثخؾ کـبٍسصی ،جٌگل ٍ

ثِ ؿشکزکٌٌذگبى اػٌب گشدیذ.

ؿیالر دبیبى یبفز.
نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس الکترونیکی  sustainability@aut.ac.irارسال نمایید
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معرفی
آيیه وامٍ لیذ :مرجعی برای امتیازدَی محیط زيستی

مرتضی نیکروان

تًسعٍ پايذار در داوطگاٌ يال ()Yale

نرگس اسفندیار

ساختمانَا

دفشش سَػؼِ دبیذاس داًـگبُ یبل دس ػبل  1334سبػیغ ؿذُ اػزّ .ذف ایي

سذٍیي آییي ًبهِ لیذ 0کِ صیش ًظش اًجوي ػبخشوبىػبصی ػجض ایبالر هشحذُ كَسر گشفشِ اػز ٍ ،دس ایي

دفشش اسسقبی اكَل سَػؼِ دبیذاس دس داًـگبُ یبل (ٍاقغ دس ؿْش ًیَّبٍى

کـَس ٍ ثشخی کـَسّبی دیگش دًیب (ًظیش کبًبدا ٍ ٌّذٍػشبى) اجشا هی ؿَد ،دس ٍاقغ دبػخی ثِ دغذغِ

ایبالر هشحذُ) ،اص هَػؼبر ثشسش آهَصؿی دس جْبى ،هیثبؿذ .هبهَسیز ایي

کـَسّب ثِ اّویز كٌؼز ػبخشوبىػبصی ثب سٍیکشد حل هـکالر هحیي صیؼز ،ؿبهل سغیش جْبًی

دفشش ،اسسقبء سَػؼِ دبیذاس اص ًشیق سشٍیج ًَآٍسی ،کوک ثِ فؼبلیشْبی کبسآهذ

ؿشایي آة ٍ َّا ،هلشف غیش اقشلبدی ٍ ًبدسػز هٌبثغ ًجیؼی ٍ ًیض سْذیذار ایجبد ؿذُ ثشای ػالهشی

ٍ اًشخبة سّجشاى سَػؼِ دبیذاس ثشای آیٌذُ ثَدُ ٍ هؼئَلیز آى ،اػشقشاس

اًؼبىّب هیثبؿذ .حشکز اثذائی اػٌبی گَاّیٌبهِ لیذ ثِ ػبخشوبىّب ،دس ٍاقغ حشکشی دس ساػشبی ثشقشاسی

داًـگبُ یبل ثِ ػٌَاى یک الگَی هلی ٍ ثیيالوللی دیـشٍ دس سَػؼِ دبیذاس

سَػؼِ دبیذاس دس كٌؼز ػبخشوبىػبصی ٍ کویػبصی هفَْم ػبخشوبى ػجض هی ثبؿذ.

اػز .دفشش سَػؼِ دبیذاس داًـگبُ یبل جْز سحقق اّذاف خَد ،ثب ؿؼجِّبیی

اٍلیي ًؼخِ اص آییيًبهِ لیذ ثب ػٌَاى " "LEED version 0.3دس آگَػز  0887سَػي اًجوي

کِ هؼئَل فؼبلیشْبی سٍصاًِ داًـگبُ هی ثبؿٌذ ،اسسجبى سٌگبسٌگی داسد کِ

ػبخشوبىػبصی ػجض ایبالر هشحذُ هؼشفی ؿذ .ثؼذ اص آى ثب اًجبم اكالحبر گؼششدُ ،لیذ ثب

هْوششیي ایي ؿؼجِ ّب ػجبسسٌذ اص ثخـْبی هشسجي ثب ًیشٍ ٍ اًشطی ،هذیشیز

ػٌَاى""LEED version 1.3دس هبسع  1333هٌشـش ٍ ًؼخِ ّبی ثؼذی ثب ػٌَاىّبی " LEED

دؼوبًذ ٍ ّوچٌیي سذاسکبر ٍ خذهبر .ثشجؼشِ سشیي فؼبلیشْب ٍ ثشًبهِّبی

 "LEED version 1.1" ٍ "version 1.0ثِ سشسیت دس ػبلّبی  1334 ٍ 1331هٌشـش ؿذًذ .ثب

ایي دفشش ثِ ًَس خالكِ ػجبسسٌذ اص9

سکویل ؿذى آییي ًبهِ لیذ دس ایي ػبلّبً ،ؼخِ ّبی جذیذی دس صهیٌِ ػیؼشن سسجِ ثٌذی ثش اػبع

بزوامٍ تغذیٍ پایذار :ثشًبهِ سغزیِ

هجبحض هخشلف اخشلبف دیذا کشد .ایي آییيًبهِّب ؿبهل "لیذ ثشای اجضای ػبخشوبى"" ،لیذ ثشای

دبیذاس یبل یک هضسػِ آلی ٍ ًجیؼی سا

ػبخشوبى ّبی جذیذ" ،لیذ ثشای هذاسع"" ،لیذ ثشای سَػؼِ هحلِّب"" ،لیذ ثشای كٌبیغ جضء"" ،لیذ

دس هحًَِ داًـگبُ کٌششل هیکٌذ ٍ

ثشای هشاکض ثْذاؿز ٍ دسهبى"" ،لیذ ثشای ثشای خبًِّب" ،لیذ ثشای ػبخشوبى ّبی هَجَدً 9گْذاسی ٍ

ثشًبهِّبی گًَبگًَی سا کِ اص کـفیبر

ثْشُ ثشداسی"" ،لیذ ثشای هؼوبسی داخلی اهبکي سجبسی" هی ثبؿٌذ.

ٍ سحقیقبر آکبدهیک هشثَى ثِ سغزیِ
ٍ کـبٍسصی حوبیز هی کٌذ دس خَد
هی گٌجبًذ.

ساختمان  Abad Nucleus Mallدر ایالت

بزوامٍ تغییز اقلیمی :داًـگبُ یبل دس ػبل  ،1334هَظف گشدیذ سب اًشـبس

کًچی َىذ ،ايلیه ساختمان در کطًر َىذ کٍ

گبصّبی گلخبًِای خَد سا سب ػبل  1313ثِ هیضاى  32دسكذی کبّؾ دّذ.

گًاَیىامٍ طالی لیذ را کسب کزدٌ است

بزوامٍ اوزصی :داًـگبُّبی یبل ثبیذ سقبهبی هٌبثغ اًشطی یک هحیي
داًـگبّی دس حبل سؿذ سا کِ ثیؾ اص  333ػبخشوبى ٍ ّ 12ضاس ًفش گٌجبیؾ

سیستم امتیاسدَی آییهوامٍ لیذ ثشای ػبخشوبى جذیذ ٍ ػبخشوبى هَجَدِ سجبسی ،هؼکًَی ٍ ػبصهبًی ثش

داسد ،ثشآٍسدُ ػبصد .ثشای فشاّن کشدى اًشطی هٌوئي ٍ کنّضیٌِ ،دٍ ًیشٍگبُ

اػبع هفبّین هحیيصیؼز ٍ اًشطی سجییي ؿذُ اػز .ایي آییيًبهِ ؿبهل دٌج فلل اكلی هیثبؿذ کِ

سا ٍاسد هحل ًوَدُ ،کبسایی اًشطی

سا ٍاسد

ػجبسسٌذ اص )0 9هحلّبی دبیذاس؛  )1ثبصدّی آة؛  )2اًشطی ٍ جَ؛  )3هلبلح ٍ هٌبثغ؛  )4کیفیز هحیي

هلشفی دس داًـگبُ سا هَسد ػٌجؾ

داخلیّ .وچٌیي یک فلل ثب ػٌَاى "اثشکبس دس ًشاحی" دس ًظش گشفشِ ؿذُ ٍ ثشای هَاسد هشسجي ثب ػبخشوبى

قشاس دادُ ،سکٌَلَطی ّبی اًشطی

ػجض کِ احشوبال دس فلَل قجلی هٌشح ًگشدیذُ ،گٌجبًذُ ؿذُ اػز" .اٍلَیز هٌٌقِای" ػٌَاى فلل دیگشی

قبثل جبیگضیي سا ثشقشاس ٍ اًجوي

اص آییي ًبهِ هی ثبؿذ کِ ثش حؼت هَقؼیز دشٍطُ ٍ اّویز ثکبسگیشی ػَاهل هٌٌقِ ای دس ًشاحی ٍ

داًـگبّی سا ثشای حفظ اًشطی

ػبخز ،ثِ ػبخشوبى سؼلق هی گیشد .هجوَع اهشیبصار دس سوبم آییيًبهِّبی لیذ داسای  033اهشیبص هیثبؿذ ٍ

سـکیل دادُ اػز

فللّبی جذاگبًِ "اثشکبس دس ًشاحی" ٍ "اٍلَیز هٌٌقِ ای" داسای  03اهشیبص سـَیقی (ػالٍُ ثش كذ

بزوامٍ مذیزیت پسماوذ :ثش اػبع ایي ثشًبهِ ،قشاس اػز سب هیضاى هَاد دٍس

اهشیبص) هی ثبؿذ .گَاّیٌبهِ لیذ ثب سَجِ ثِ کؼت اهشیبصار ثذػز آهذُ دس ّش دشٍطُ ثِ كَسر صیش ٍ ثِ ًَس

سیخشٌی داًـگبُ یبل اص ًشیق کبّؾ هٌجغ،

سػوی سَػي اًجوي ػبخشوبىػبصی ػجض ایبالر هشحذُ ،اػٌب هی ؿَد9

ثبصیبفز ٍ اػشفبدُ هجذد (ثَیظُ ٍػبئل

گَاّیٌبهِ لیذ (كشفبً اػٌبی گَاّیٌبهِ)  38-33 ..........................................................................اهشیبص

اّذائی داًـجَیبى) ثِ حذاقل هوکي ثشػذ

گَاّیٌبهِ ًقشُای ( 48-43 ........................................................................................... )Silverاهشیبص

کِ ًی ثشًبهِ ّب ٍ دشٍطُّبی كَسر

گَاّیٌبهِ ًالیی ( 53-68 ............................................................................................. )Goldاهشیبص

گشفشِ ،جشیبى دؼوبًذ جبهذ داًـگبُ سب

گَاّیٌبهِ دالسیي ( .............................................................................. )Platinumثیـشش اص 73اهشیبص

حذٍد  14دسكذ کبّؾ یبفشِ اػز.

ایي آییي ًبهِ ثِ ّوز سؼذادی اص داًـجَیبى داًـگبُ كٌؼشی اهیشکجیش ،هٌْذع هشسوی ًیک سٍاى (فبسؽ

ػبیش ثشًبهِّبی دفشش سَػؼِ دبیذاس داًـگبُ یبل ػجبسسٌذ اص 9ثشًبهِ ػبخشوبًْبی

الشحلیل هٌْذػی ػوشاى-هحیي صیؼز ٍ هؼئَل دفشش سَػؼِ دبیذاس) ٍ هٌْذع آسهیٌِ ػضیضی (داًـجَی

دبیذاس؛ گضیٌِّبی حول ٍ ًقل؛ صهیي ،آة ٍ گًَِ ّبی صیؼشی؛ غزاخَسی

دکششای هٌْذػی ػوشاى-آة ٍ هحیي صیؼز ٍ ػوَ دفشش سَػؼِ دبیذاس) صیش ًظش دکشش سهب هکٌَى (ػوَ

دبیذاس؛ خذهبر ثْذاؿشی ٍ خشیذ ػجض کِ دس حبل حبهش کلیِ ایي ثشًبهِ ّب

ّیئز ػلوی داًـکذُ ػوشاى ٍ سییغ دفشش سَػؼِ دبیذاس) ثِ صثبى فبسػی سشجوِ ٍ چبح ؿذُ اػز.

فؼبل ثَدُ ٍ دس حبل اجشا هی ثبؿٌذ.

نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس الکترونیکی  sustainability@aut.ac.irارسال نمایید
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ایمىی ي تُداشت
مقذمٍ ای بر ايمىی ،حفاظت ي بُذاضت کار

عطیه عسگری

از مخاطرات صىعت ساختمان چٍ می داویذ؟

شاهین پروانه پور

ثِ ًَس کلی ،هَهَع ایوٌی ٍ ثْذاؿز حشفِای ،ثؼذ اص اًقالة كٌؼشی

ایوٌی دس ػبخز ٍ ػبص ٍاطُای هخشق ثِ اهشٍص ًیؼز ،ثلکِ قذهز آى ثِ  3333ػبل دیؾ ثش هی-

( ٍ )0653-0723ثب ظَْس ػَاسم ًبؿی اص کبس ؿبهل حَادص ؿغلی ٍ

گشدد .دس حذٍد  1333ػبل قجل اص هیالد هؼیح ،حوَساثی دبدؿبُ ثبثلیْب آییي ًبهِ ػبخشوبًی ثشای

افضایؾ ثیوبسیْب دس هیبى کبسگشاى (کِ ثخـی اص آًْب ثب گزؿز صهبًی ًؼجشبً

هحبفظز اص جبى هشدم دس ثشاثش ػبخشوبًْبی غیش ایوي سْیِ کشد ٍ .دس ایي صهیٌِ فؼبلیز ّبی صیبدی

ًَالًی ثشٍص هییبفز) ،هَسد سَجِ قشاس گشفز ثِ ًَسیکِ اٍلیي قبًَى ثشای

دس ًَل ػبلْب كَسر گشفشِ سب آًکِ دس ػبل  0833هیالدی گشٍّی اص هٌْذػبى یک ؿشکز ثیوِ دس

ایوٌی هحیي کبس ٍ ثبصسػی اص آى دس ػبل  0713دس اًگلؼشبى سلَیت ٍ دغ

آهشیکب ،اًجوي هٌْذػبى ایوٌی آهشیکب سا سبػیغ کشدًذ .ایي هٌْذػبى ثِ سْیِ دػشَسالؼولْب ٍ

اص آى هقشسار ٍ ًظبهٌبهِ ّبی هشؼذدی ثذیي هٌظَس سذٍیي گشدیذ .دس قبًَى

آهَصؿْبیی دس صهیٌِ ّبی ایوٌی ٍ جلَگیشی اص ٍقَع خٌشار ثشقی ،هکبًیکی ٍ ػبخشوبًی دشداخشٌذ.

کبس ایبالر هشحذُ (هلَة ػبل  )0863کِ اًقالة كٌؼشی دس آى حذٍدا یک

ثب گزؿز صهبى ٍ ٍقَع حَادص هخشلف ،آییيًبهِ ّبی جذیذسشی سٌظین ٍ سکویل گشدیذ ثِ ًَسی کِ

قشى ثؼذ اص اسٍدب ؿشٍع ؿذ ،ثخـی ثب ػٌَاى "حق داًؼشيRight to -

دس حبل حبهش دس سؿشِّبی هشؼذد كٌؼشی دػشَسالؼول ّب ٍ آییي ًبهِ ّبی جبهؼی ًظیش

 "Knowگٌجبًذُ ؿذُ اػز کِ ثِ حق کبسکٌبى ٍ کبسگشاى ًؼجز ثِ

اػشبًذاسدّبی  OHSAS ٍ ISOهَجَد هی ثبؿذ.

ؿٌبخز خٌشار ٍ هـکالر هحیي کبسؿبى سبکیذ داؿشِ ٍ سلشیح هی کٌذ

اص آییيًبهِّبی هْن ایوٌی ػبخز دس کـَسهبى ًیض

کِ ایي هؼبلِ ثبیذ سَػي کبسفشهبیبى ثِ آگبّی کبسکٌبى ثشػذ .ؿبیذ ثشَاى

هیسَاى ثِ هجوَػِ آییيًبهِّبی ٍصاسر کبس ٍ اهَس

هْوششیي ػلل افضایؾ ػَاًح ٍ حَادص ًبؿی اص کبس دس هحیٌْبی كٌؼشی

اجشوبػی ًظیش آییيًبهِ حفبظشی کبسگبُّبی ػبخشوبًی

ثؼذ اص اًقالة كٌؼشی سا ثِ ؿشح صیش ثیبى ًوَد9

ٍ ّوچٌیي آییي ًبهِ ایوٌی ٍ حفبظز کبس دس حیي اجشا

 )0افضایؾ ػشػز حشکبر هبؿیٌْب ٍ هحذٍد ثَدى سَاى ػکغالؼول اًؼبى

(هجحض دٍاصدّن ،دفشش سذٍیي ٍ سشٍیج هقشسار هلی

 )1سشاکن کبسکٌبى دس فوبّبی ًؼجشبً کَچک

ػبخشوبى) اؿبسُ کشد .هشبػفبًِ دس کـَس هب دس كٌؼز

 )2افضایؾ قذسر هبؿیي آالر ٍ دیچیذگی کبس آًْب

ػبخز ٍ ػبص ثِ هقَلِ ایوٌی دس حذ هٌلَة دشداخشِ

 )3فقذاى آهَصؽ کبفی ثشای کبس ثب هبؿیيآالر ٍ ؿیَُّبی دیؾگیشی ٍ

ًوی ؿَد .دس حبلیکِ دشٍطُ ّبی ػوشاًی ثِ دلیل

هقبثلِ ثب ػَاًح ٍ حَادص

سؼبهلایي كٌؼز ،یکی اص دش هخبًشُسشیي كٌبیغ ثِ
سؼبهل ًضدیک ثب جبهؼِ ٍ ؿوبس ثبالی افشاد ؿبغل دس

 )4ػذم سٌبثق داًؾ ٍ سَاًبیی ّبی جؼوی ٍ سٍاًی اًؼبى

ؿوبس هی سٍد ،ثِ گًَِ ای کِ  24دسكذ اص حَادص کل کـَس دس ایي ثخؾ سخ هی دّذ .ػوذُ سشیي

 )5سَجِ ثیؾ اص حذ ثِ افضایؾ ػٌح سَلیذ ثِ جبی سَجِ ثِ ایوٌی کبسکٌبى

ػلل ٍقَع حَادص ػبخز ٍ ػبص دس کـَس هب ثیي ػبل ّبی  0268سب  0273ثش اػبع گضاسؽ اسائِ

 )6سوشکض هبؿیيآالر صیبد دس هحیي ّبی هحذٍد ٍ ایجبد ػش ٍ كذای صیبد

ؿذُ سَػي ٍصاسر کبس ثِ ؿشح جذٍل ریل هی ثبؿذ9

 )7ػذم ػشهبیِ گزاسی دس ػیؼشوْبی حفبظشی ٍ ثشًبهِ ّبی هشثَى

اص حذٍد ّ 23ضاس گضاسؽ

ثِ سجشثِ طبثز ؿذُ اػز کِ اگش  1-4دسكذ اص ّضیٌِ ّبی ػبصهبًی ٍ

حَادص ػبخشوبًی دس ػبل ،74

حذاقل  03دسكذ اص ٍقز هذیشاى دشٍطُّب كشف هقَلِ ایوٌی ًـَد خٌبّبی

 05دسكذ یب ثِ ػجبسسی 3733

دٌْبًی افضایؾ یبفشِ ٍ احشوبل ٍقَع حبدطِ دس آى ػبصهبى ثبال هی سٍد.

هَسد ،هشگ کبسگش سا ثِ دًجبل

ايلیه وُاد ايمىی ي بُذاضت در ايران

داؿشِ اػز .ثِ ثیبى دیگش دس ایشاى
اص ّش ػِ کبسگش ػبخشوبى فقي

اٍلیي فؼبلیز هشسجي ثب ایوٌی دس ایشاى هشثَى ثِ دٍسُ فشحؼلی ؿبُ قبجبس هی ؿَد یک ًفش ثِ ػي ًجیؼی ثبصًـؼشگی
کِ ًی آى ،دس ػبل  0110ؿوؼی هأهَساى سٍػیۀ سضاسی ثشای سأهیي اهٌیز ٍ هیسػذ ٍ دٍ ًفش دیگش ًبچبس ثِ
حفظ هٌبفؼی کِ دس سجشیض داؿشٌذ ،اهکبًبسی سا ثِ اهش آسؾًـبًی اخشلبف دادًذ .اػشفبدُ اص هؼشوشی هؼلَلیز ٍ اص
ایي اهکبًبر ػجبسر ثَد اص چٌذ دوخ دػشی دٍ ًشفِ اص جٌغ هغ کِ ثشای کبسافشبدگی ّؼشٌذ.
دوذبط آة اػشفبدُ هیؿذ .دس اسدیجْـز هبُ ػبل  0185ؿوؼی ،اٍلیي اداسُ آسؾ ػیبػز ّب ٍ قَاًیي ایوٌی سبطیش ثؼیبس صیبدی ثش هیضاى اهٌیز دس هحیي کبس داسًذ .ایي قَاًیي
ًـبًی کـَس دس ؿْش سجشیض ثب ػٌَاى اداسُ اًفبئیِ سأػیغ ؿذ.

چبسچَثی سا سـکیل هی دٌّذ کِ ػالهز ٍ ایوٌی ثش اػبع آًْب کٌششل ٍ سٌظین هی ؿَد .هٌبلؼبر ثش

ایي اداسُ دغ اص هجْض ؿذى ثِ

سٍی ایوي سشیي ػبصهبى ّب ٍؿشکشْب ًـبى هی دّذ کِ دشػٌل آًْب خَد سا قؼوشی اص یک فشٌّگ

اثضاس ٍ ٍػبیل هقبثلِ ثب حَادص،

ؿبخق هی داًٌذ کِ ایوٌی دس آى دس دسجِ اٍّل اّویز قشاس داسد .دػز اًذسکبساى دشٍطُ ثبیذ قَاًیي

ػالٍُ ثش اًفبء حشیقٍ ،ظبیف

ٍ قَاػذ ایوٌی سا دیشٍی ٍ اجشا کٌٌذ ٍ ثشای هشخلفبى جشیوِ دس ًظش گشفشِ ؿَد .هشبػفبًِ دس ثؼیبسی

سػیذگی ثِ ػبیش حَادص

اص کبسگبُ ّبی ػبخشوبًی ًجَد ػی بػز ّبی هٌبػت دس صهیٌِ ایوٌی ٍ ّوچٌیي دػشَسالؼول ّبی
ًبهٌبػت ایوي هٌشج ثِ حَادص ًبگَاس هی ؿَد .اهیذ اػز ثب افضایؾ آگبّی ٍ فشٌّگ ایوٌی دس

غیشهششقجِ هبًٌذ ػیل ٍ صلضلِ ٍ
ػقَى َّادیوب سا ًیض ػْذُداس ؿذ.

آتص وطاوی ضُز تبزیش در سال 9231

كٌؼز ػبخز ٍ ػبص ؿبّذ کبّؾ چـوگیش حَادص ثبؿین.

نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس الکترونیکی  sustainability@aut.ac.irارسال نمایید
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سال ايل – شمارٌ  -1زمستان 1311

علمی ي پژيَشی

احسان اله حسینی کوپایی ،مریم حسنی زنوزی

ريشَای تصفیٍ بیًلًشيکی فاضالب (مريری بر سیستمُای ًَازی)
دس سٍؽّبی ثیَلَطیکی سلفیِ فبهالةٍ ،ظیفِ سلفیِ ثِ ػْذُ هَجَدار صًذُای ثِ ًبم ثبکششی هی-

صافی (فیلتز)َای چکىذٌ :ایي سآکشَسّب کِ اص اٍلیي ػیؼشنّبی سؿذ

ثبؿذ ٍ اص ایي سٍ سٍؿْبی ثیَلَطیکی ثِ ػٌَاى "ريضُای تصفیٍ ساسگار با محیط سیست" ؿٌبخشِ

چؼجیذُ هحؼَة هیؿًَذ هؼوَال اص هخبصى اػشَاًِ ای ؿکل ثب اسسفبع  1سب

ؿذُ اًذ .دس یکی اص سایجسشیي ٍ جبهغ سشیي سقؼینثٌذیّب کِ ثش اػبع ًَع ثبکششیّبی هؼئَل سلفیِ

 5هشش کِ دسٍى آىّب اص هَاد دشکٌٌذُ (دکیٌگ) ػٌگی ٍ یب دالػشیکی دش ؿذُ

اًجبم هی گیشد ،کلیِ سٍؽّبی ثیَلَطیکی سلفیِ فبهالة دس قبلت دٍ ًَع َّاصی ٍ ثیَّاصی سقؼین-

اػز ،سـکیل ؿذُاًذ .دس ایي سٍؽ ،الیِ ثیَلَطیکی ثش سٍی ػٌَح هَاد

ثٌذی هیؿًَذ .اص آًجب کِ دشداخشي ثِ کلیِ جضئیبر سٍؽّبی سلفیِ فبهالة دس هشي حبهش اهکبى-

دشکٌٌذُ سؿذ کشدُ ٍ دس سوبع ثب فبهالة کِ دس دسٍى هخضى اص ثبال ثِ دبییي

دزیش ًیؼز ،دس ایي هجبل سٌْب ثِ هؼشفی ٍ اسائِ سَهیحبر هخشلشی دس خلَف هْنسشیي ريشَای

جشیبى داسد سوبع دیذا کشدُ ٍ ثبػض سلفیِ ثیَلَطیکی فبهالة هیگشدد.

بیًلًصیکی ًَاسی هَسد اػشفبدُ دس سلفیِ فبهالة اکشفب گشدیذُ اػز .ایي سٍؽّب ثِ ًَس فْشػزٍاس
دس جذٍل صیش اسائِ ؿذُ اًذ.
اػبع کلیِ سٍؿْبی سلفیِ
َّاصی فبهالة ،ػجبسر اػز
اص هلشف هَاد آلی (ثخؾ
ػوذُ آالیٌذُ ّب دس ثیـشش اًَاع
فبهالة ،آالیٌذُ ّبی آلی
ّؼشٌذ) دس حوَس اکؼیظى ٍ
سجذیل آًْب ثِ سشکیجبر دبیذاس ٍ
ثی خٌشی ًظیش ٍ CO1
.H1O
هیکشٍاسگبًیضهْب دغ اص هلشف آالیٌذُّب ثِ حَهچِ سًِـیٌی هٌشقل ؿذُ ٍ دغ اص سًِـیٌی ٍ سغلیظ،

تماس دَىذٌ بیًلًصیکی چزخان 9ایي ػیؼشن هشـکل اص كفحبر
دیؼکی دٍاسی اػز کِ هجْض ثِ دکیٌگّبی دالػشیکی هیثبؿٌذ .چشخؾ
ایي كفحبر ثیَفیلن سـکیل ؿذُ ثش سٍی آىّب سا ثِ كَسر سٌبٍثی دس
هؼشم سوبع ثب فبهالة ٍ َّا قشاس هیدّذ

ثخـی اص آى ثِ حَهچِ اخشالى ثبصگشداًذُ هیؿَد ٍ ثخؾ دیگش ثِ ّبهوْبی لجي هٌشقل هی گشدد.
فزایىذ لجه فعال متعارف :ػیؼشن ّبی لجي
فؼبل اص یک هخضى َّادّی ثب سطین جشیبى اخشالى
کبهل ٍ یک هخضى سِ ًـیٌی جْز سِ ًـیي کشدى
لخشِّبی ثیَلَطیکی سـکیل ؿذُ اػز .الصم ثِ دکش

بیًرآکتًر غطایی 9سلفیق فشآیٌذّبی غـبیی ثب سٍؿْبی سلفیِ ثیَلَطیکی،

اػز کِ دس ایي ػیؼشنّب ثِ هٌظَس حفظ جوؼیز

یکی اص جذیذسشیي سٍؽّبی هَسد اػشفبدُ دس سلفیِ فبهالة هیثبؿذ کِ ثِ

ثبکششیْب دس حذٍد هَسد ًیبص فشایٌذ ثیَلَطیکی،

ٍاػٌِ آىً ،یبص ثِ حَمّبی سِ ًـیٌی ثشًشف ؿذُ ٍ ّوچٌیي غلظز لجي

اػشفبدُ اص خي جشیبى لجي ثشگـشی اص هخضى سِ-

ة
ثیَلَطیکی دس ساکشَسّبی َّادّی سب چٌذیي

ًـیٌی ثِ هخضى َّادّی اجشٌبة ًبدزیش هیثبؿذ.
راکتًر واپیًستٍ با عملیات متًالی :دس ایي
ساکشَسّب سطین جشیبى ًبدیَػشِ ثَدُ ٍ هشاحل
هخشلف سلفیِ کِ هؼوَال ؿبهل چْبس هشحلِی
ٍسٍد فبهالة ثِ سآکشَسٍ ،اکٌؾ دس ؿشایي
َّادّی ؿذُ ،سِ ًـیٌی ٍ خشٍج دؼبة سلفیِ
ؿذُ اص سآکشَس هیثبؿذ ،دس یک هخضى ٍ ثب
فَاكل صهبًی هـخق اًجبم هیگیشد.
رآکتًر بیًفیلمی با بستز ثابت ي متحزک 9دس ایي ساکشَسّب ثب قشاس دادى دکیٌگّبی دالػشیکی ثِ
كَسر طبثز دس کف هخضى َّادّی ٍ یب ثِ كَسر ؿٌبٍس ،ثؼشش هَسد ًیبص سؿذ ثیَفیلنّب فشاّن هی-
ؿَد .فشایٌذ لجي فؼبل هشؼبسف ،ساکشَس ًبدیَػشِ ثب ػولیبر هشَالی ٍ ثیَساکشَس غـبئی ،قبثلیز ساُ
اًذاصی ثِ كَسر ساکشَس ثیَفیلوی ثب ثؼشش طبثز ٍ هشحشک سا داسا هی ثبؿٌذ.

ثشاثش ؿشایي هؼوَل قبثل افضایؾ اػز ٍ
ایي هؼبلِ ثیَساکشَس غـبئی سا اص ػولکشد
ٍیظُ ای ثشخَسداس هیػبصد .ػلیسغن ٍجَد
هحذٍدیشْبیی ًظیش گشفشگی غـبءّب ٍ ًیبص
ثِ ؿؼشـَ ٍ سؼَین آًْب ،فوبی هَسد ًیبص
کوشش ٍ کیفیز ثؼیبس ثبالی دؼبة خشٍجی،
اص جولِ هضایبی ػیؼشن ثیَساکشَس غـبئی
ّؼشٌذ کِ افضایؾ سٍصافضٍى اػشفبدُ اص ایي
ػیؼشن سا دس دی داؿشِ اًذ.
چکیذٌ پایانوامٍَای خًد را کٍ در ارتباط با مًضًعات مختلف تًسعٍ
پایذار می باضذ ،بزای ما ارسال کىیذsustainability@aut.ac.ir :

مدیرمسئًل :دکتر رضب مکىًن ،سردبیر :مریم حسىی زوًزی
َمکبران ایه شمبرٌ :احسبنالٍ حسیىی کًپبیی ،مرتضی ویکريان ،مژگبن شیخ علیشبَی ،شبَیه پرياوٍ پًر ،ورگس اسفىدیبر ،عطیٍ عسگری

