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قطً ٗٔي نٜبيغ پتطٝقي٘ي زض ١ط ؾبّ ُعاضـ١بيي تح ػٜٞا" ٙذالن٠
ُعاضـ نٜبيغ پتطٝقي٘ي پتطٝقي٘ي ج٢بٜٗ "ٙتكط ٗيًٜس ً ٠اظ ؾبي
 http://iclib.nipc.irهبثْ زؾتطؾي اؾ  .زض ُعاضـ پيفضٌٛ ٝبت ٖٗ٢
ُعاضـ ٗصًٞضًٗ ٠طثٞط ث ٠اؾلٜسٗب 1394 ٟاؾ  ،آٝضز ٟقس ٟاؾ .

نٜبيغ پتطٝقي٘ي ٛبحي( MENA ٠ذبٝضٗيب – ٠ٛق٘بّ آكطيوب) ثطاي تثجيت جبيِتب ٟذتٞز زض ثبظاض١تبي
پطتالعٖ ج٢بٛي ٗي ثبيؿتي ثب چبٓك٢بي ظيط ٗوبثٔ٘ٛ ٠بيس:
 اٛوالة قيْ ُبظ زض آٗطيٌب اكعايف ظطكي ١بي زاذٔي چيًٚب١ف هي٘ ٗحهٞالت پتطٝقي٘ياظ ؾبّ  2011ث ٠ثؼس ،اضظـ هطاضزاز١بي اػغبء قس ٟنٜبيغ پتطٝقي٘ي ايٛ ٚبحي ٠ضٛٝس ًب١كي زاقت ٠ث٠
نٞضتي ً ٠زض ٞٛاٗجط  2015اضظـ اي ٚهطاضزاز١ب ت٢ٜب ٗ 4/8ئيبضز زالض ثٞزً ٟت ٠زض ٗوبيؿت ٠ثتب ضهتٖ 14/3
ٗئيبضز زالض ؾبّ ً 2011ب١ف  69زضنسي ضا ٛكبٗ ٙي ز١س ،اي ٚزض حبٓي اؾ ً ٠عي پٜج ؾبّ اذيط ثب
ٗحسٝزي ػطضتُ ٠تبظ زضًكتٞض١بي ٞٗ GCCاجت ٠ثتٞز ٟايتٖ ًت ٠تتبريط كطاٝاٛتي ثتط نتٜبيغ پتطٝقتي٘ي
ٛبحي MENA ٠زاقت ٠اؾ .
ثب تسا ٕٝهي٘ ١بي پبييٛ ٚل ذبٕ (اظ اٝاؾظ  2010ث ٠ثؼس) هي٘ ٗحهٞالت پتطٝقي٘ي ضٛٝتس ٛعٓٝتي
زاقتٗ ٠ً ٠ي تٞاٛس چبٓف جسي زض تٞؾتؼ ٠نتٜبيغ ايتٛ ٚبحيت ٠پسيتس آٝضز  ،قتبذم هي٘ت

ٗحهتٞالت

پتطٝقي٘ي ٗٞؾؿ Platts ٠اظ آ ٙتبضيد تتب ٛتٞاٗجط ً 2015تب١ف  47زضنتسي زاقتت ٝ ٠اظ  1463ثت769 ٠
ضؾيس ٟاؾ .
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 تاخیر در اجرای طرحُا
تبذيط زض ث٢ط ٟثطزاضي يب تٞهق ثطذي عطح٢بي پتطٝقي٘يبيي زض ايٛ ٚبحي ٠ضا ٗتي تتٞاٛ ٙكتب١ ٠ٛتبيي اظ
تبريط ًب١ف هي٘ ج٢بٛي ٛل ذبٕ زاٛؿ .
عطح٢بي آٌطا ٝ ٠ٛآؿجيْ هغط ( ثب ٗج٘ٞع ؾطٗبيُ ٠صاضي ٗ 14ئيبضز زالض) ١ ٠ٛٞ٘ٛتبيي اظ عطح٢تبيي
١ؿتٜس ً ٠زض ؾٗ ٠ب ٠١ؾ 2014 ٕٞثًٜ ٠بض ٢ٛبز ٟقسٛس.
تٞهق زض اجطاي عطح پتطٝقي٘يبيي ػ٘بًٜ ،ٙبض ُصاقتت ٚعتطح ٗ 800ئيت ٙٞزالض آًطئٛٞيتطيتْ ١تبي
ؾبثيي زض آججيْٗ ،ؿٌٞت ٗبٛس ٙكبظ زٗ ٕٝجت٘غ پتطٝپباليكِب١ي ؾبتطٝح ؾؼٞزي زض آججيْ  ٝتبذيط زض
اجطاي ٗجت٘غ پتطٝقي٘يبيي ٗ 7ئيبضز زالضي ٗهط اظ ج٘ٔ ٠عطح٢بي ث ٠تؼٞين اكتبز ٟيب ًٜبض ُصاقت ٠قتسٟ
زض ؾبّ ٗ 2015ي ثبقٜس.
ٗ٘٢تطي ٚعطح ٝاُصاض قس ٟزض ؾبّ  2015ضا ٗي تٞا ٙعطح پباليكي  Orpicػ٘بٛ ٙبٕ ٢ٛبز ًت ٠اضظقتي
ٗؼبزّ ٗ 2/8ئيبضز زالض زاضز  ٝػ٘ٔيبت احساث آ ٙث ٠قطً ١بيي اظ ٜٔ١س  ٝتبيٞا ٙاػغبء قس ٟاؾ  .زيِتط
عطح ٗ ٖ٢زض اي ٚؾبّ ،عطح ٗ 450ئي ٙٞزالضي ٗجت٘غ پتطٝقي٘ي  SBRايطا ٙاؾ ًت ٠هتطاضزاز آ ٙثتب
قطً ايتبٓيبيي تٌٜي ٗ ٛٞث ٠اٗضبء ضؾيس ٟاؾ .
 بازگشت ایران
تبريط ثبظُك ايطا( ٙپؽ اظ ضكغ تحطيٖ ١ب) يٌي زيِط اظ ػٞاْٗ ايجبز تطزيس زض نٜبيغ پتطٝقي٘ي ٛبحي٠
 MENAث ٠حؿبة ٗي آيسٗ .وبٗبت زٓٝتي ايطا ٙنطاحتب اػالٕ ًطز ٟاٛتس زض نتسز احتساث چٜتسي ٚعتطح
جسيس پتطٝقي٘يبيي ١ؿتٜس ١ط چٜس ًٝ ٠ضؼي

ظيطؾتبذت٢بي ايتطا ٝ ٙتتٜف ١تبي ٜٗغوت ٠اي MENA

٘١چٜبِٛ ٙطاٛي٢بي ثعضُي ضا ثطاي ؾطٗبيُ ٠صاضا ٙپسيس ٗي آٝضز.
چٜسي ٚعطح ثعضٍ تٞؾظ ثرك٢بي زٓٝتي  ٝذهٞنتي زض ًكتٞض١بي حبقتي ٠ذٔتيج كتبضؼ زض زؾت
ؾبذ

١ؿتٜس ً٘٢ٗ ٠تطي ٚآ٢ٛب عطح ٗ 20ئيبضز زالضي نسضاي ؾؼٞزي (ثتب ٗكتبضً قتطً

آضاٌٗتٞي

ؾتؼٞزي  ٝزاً٘ٝيٌتبّ آٗطيٌتب) ٗتي ثبقتس ،ظطكيت ايت ٚعتطح ؾتبالٗ 3 ٠ٛئيت ٙٞتت ٚاٛتٞاع ٗحهتٞالت
پتطٝقي٘يبيي ٗي ثبقس .زض ًٞي  ٝػ٘بٛ ٙيع احساث عطح٢بي جسيس پتطٝقي٘يبيي ٗس ٛظط ٗي ثبقس.

ؾبٓيبٗ ٙت٘بزي تٞؾؼ ٠نٜبيغ ثبالزؾ ٛل ذبٕ ٗ٘٢تطي١ ٚسف ًكٞض١بي ذبٝضٗيب ٠ٛثٞز ٟاؾ ٓتيٌٚ
ًب١ف ث٢بي ج٢بٛي ٛل ذبٕ كطن ثي ٛظيطي ضا پيف ضٝي ايً ٚكٞض١ب هتطاض زاز ٟتتب ثتب تٞؾتؼ ٠نتٜبيغ
پبيي ٚزؾتي قبْٗ پباليكِب٢١ب ٝ ٝاحس١بي پتطٝقي٘يبيي  ٝنسٝض اي ٚكطآٝضز١ ٟب ث ٠جبي ٛل ذبٕ ثركتي
اظ ًب١ف زضآٗس١بي ذٞز ضا ججطا٘ٛ ٙبيٜس .آجت ٠زض ايٗ ٚيبٛ ٙجبيؿتتي كطاٗتٞـ ًتطز ،ضًتٞز اهتهتبزي زض
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ثبظاض١بي آؾيبيي (ثبالذم چيٗ )ٚي تٞاٛس ٗٞجت ػطضٗ ٠بظاز اي ٚهجيْ تٓٞيسات ُطزز ١ط چٜس ً ٠ثبظاض١بي
ٗهطف ذبٝضٗيب ٠ٛضٛٝس نؼٞزي زاضٛس.
نٜبيغ پتطٝقي٘يبيي ًكٞض١بي قٞضاي ٌ٘١بضي ذٔيج كبضؼ ( )GCCاٗيسٝاضٛس ً ٠پؽ اظ اٛؼوبز هطاضزاز
تجبضت آظاز ( )FTAاي ٚقٞضا ثب اتحبزي ٠اضٝپب ث ٠تٞؾؼ ٠نبزضات ذتٞز ثت ٠ثبظاض١تبي اضٝپتبيي پطزاذتت ٝ ٠زض
ضهبث ثب ٝاحس١بي كطؾٞز ٟاضٝپبيي ث ٠ؾبزُي ثٞٗ ٠كوي زؾ يبثٜس ،اظ ؾٞي زيِط اي ٚنٜبيغ ػالهٜ٘س ثت٠
اٛؼوبز هطاضزاز١بي احساث ٝاحس١بي ٗكبضًتي ثب قطًبي ج٢بٛي  ٝاٛتوبّ زاٛف كٜي اظ آ٢ٛب ٗي ثبقٜس.
حصف يبضا١ ٠ٛبي ؾٞذتي ٛيع پؽ اظ ًب١ف ث٢بي ج٢بٛي ٛل ذبٕ اظ زيِط آٞي ١بي ًكتٞض١بي GCC
ٗي ثبقس ً ٠اٗبضات ٗتحس ٟػطثي زض اي ٚضا ٟپيكط ٝؾبيطي ٚاؾ .
 خًراك
ػطض ٠ذٞضاى ُبظ ( ثبالذم ُبظ اتب ) ٙزض عطح٢بي تٞؾؼ ٠نٜبيغ پتطٝقي٘ي ذبٝضٗيب ٠ٛث ٠ؾرتي اٌٗبٙ
پصيط اؾ ٓصا ثؿيبضي تٓٞيس ًٜٜسُب ٙث ٠اؾتلبز ٟاظ ذٞضاى ١بي جتبيِعي ٚضٝي آٝضز ٟاٛتس .ايت ٚزض حتبٓي
اؾ

ً ٠زؾتطؾي ث ٠ذٞضاى ُبظ اتب ٙزض آٗطيٌبي ق٘بٓي اكعايف يبكت ٝ ٠ضهبث پصيطي نٜبيغ پتطٝقتي٘ي

ايٛ ٚبحي ٠اكعايف يبكت ٠اؾ .
زض ايٗ ٚيب ٙتٓٞيس ًٜٜسُب ٙذبٝضٗيب ٠ٛاي زض نسز اتربش ؾيبؾت٢بي ٜٗبؾتت ج٢ت ٗوبثٔت ٠ثتب قتطايظ
ٗٞجٞز ١ؿتٜس ،زض ٗيبً ٙكٞض١بي كٞم ت٢ٜب ايطا ٙاؾت ًت ٠پتؽ اظ ضكتغ تحتطيٖ١تبي ج٢تبٛي اظ كطنت
ثي ٛظيطي ثطاي تٞؾؼ ٠نٜبيغ پتطٝقي٘ي ذتٞز ثطذتٞضزاض اؾت  .ثٜتبثط اظ٢تبضات هتبمٖ ٗوتبٕ  ،NPCاضظـ
نبزضات پتطٝقي٘ي ايطا ٙعي ز ٝؾبّ آيٜس 5 ٟزضنس اكعايف ٗييبثس  ٝتب ٗبٗ ٟبضؼ  2018ثب ؾطٗبيُ ٠صاضي
ٗ 30ئيبضز زالضي ظطكي تٓٞيسات پتطٝقي٘يبيي ايطا ٙز ٝثطاثط ذٞا١س قس .عي پٜج ؾبّ آيٜس ٟايطا ٙؾتٖ٢
 30زضنسي اظ اتئ ٚتٓٞيسي ذبٝضٗيب ٠ٛضا ث ٠ذٞز اذتهبل ٗي ز١س  ٝتٓٞيس اتئ ٚايً ٚكٞض اظ ٗوساض كؼٔي
ٗ 3/1ئي ٙٞت ٚثٗ 6/1 ٠ئي ٙٞت ٚزض ؾبّ اكعايف ٗي يبثس.
ػطثؿتب ٙؾؼٞزي ٛيع ثب زاضا ثٞز 257/8 ٙتطئي ٙٞكٞت ٌٗؼت شذبيط ُبظي ( 40زضنتس ُتبظ ؿيط٘١تطا)ٟ
قك٘ي ٚزاضٛس ٟشذبيط ُبظي ج٢ب ٙپؽ اظ ضٝؾي ،٠ايطا ،ٙهغط ،تطًٜ٘ؿتب ٝ ٙايبالت ٗتحتس ٟآٗطيٌتب اؾت ٝ
ثيف اظ  95زضنس ٗحهٞالت پتطٝقي٘ي ايً ٚكٞض اظ ُبظ عجيؼي ٗ ٝتب ٙثسؾ ٗي آيس.
تٓٞيس ًٜٜسُب GCC ٙثٜٗ ٠ظٞض ٗوبثٔ ٠ثب تـييطات ج٢تبٛي پتيفض ٝزض تتبٗي ٚذتٞضاى ٗتٞضز ٛيتبظ ذتٞز
ثبيؿتي زض آٞي ١بي ذٞيف تجسيس ٛظط ٘ٛبيٜس چطا ً ٠توطيجب ت٘بٗي ذٞضاى اتب ٙايٛ ٚبحي ،٠پتيف اظ ايتٚ
ث ٠عطح٢بي پتطٝقي٘يبيي ترهيم يبكت ٝ ٠اكعايف ظطكي تٓٞيس اتبٜٞٗ ٙط ث ٠اكعايف ظطكي تٓٞيتس ُتبظ
عجيؼي اؾ آ ٖ١ ٙزض حبٓيٌ١ ٠عي ٠ٜتٓٞيس ُبظ عجيؼي زض  GCCثٗ ٠يعا ٙهبثْ تٞج٢ي اكعايف يبكت ٠اؾ .
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 قرارداد تجارت آزاد با اتحادیٍ اريپا)(FTA
اظ ؾبّ ُ 1988لتِ١ٞب ثي ٚاتحبزي ٠اضٝپب  GCC ٝآؿبظ قسٓ ٟيٌٛ ٚكب١ ٠ٛبيي اظ ٛعزيٌي ث ٠اٛؼوبز هطاضزاز
ضا ٗي تٞا ٙزض اجالؼ ؾبال ٠ٛزض ثطًٝؿْ ثٔػيي زض ٞٛاٗجط ٗ 2015كب١سً ٟطز .نتٜبيغ پتطٝقتي٘ي GCC

ٞ٘١اض ٟاظ ظيبز ثٞزٛ ٙطخ تؼطك١ ٠بي اضٝپبيي ثط ٗحهٞالت نبزضاتي ذٞز ُٜٔٗ ٠س ثٞز ٟاٛس ،زض غاٞٛيت2014 ٠
ٗوطض قس تؼطكٝ ٠اضزات اضٝپبيي ٗحهٞالت پتطٝقي٘ي اظ ػطثؿتب ٙؾؼٞزي ،ػ٘تبًٞ ،ٙيت  ،هغتط ،ثحتطيٝ ٚ
اٗبضات ٗتحس ٟػطثي زض ؾغح  3- 6/5زضنسز هطاض ُيطز.
پؽ اظ اي ٚتـييط ثٗ ٠يعا ٙهبثْ تٞج٢ي اظ نبزضات پتطٝقي٘ي ًكٞض١بي  GCCث ٠اضٝپب ًبؾتت ٠قتس ثت٠
نٞضتي ًٝ ٠اضزات پٔي اتئ ٚاضٝپب اظ ايٛ ٚبحي ٠ثب ًتب١ف  17زضنتسي ثت١ 773 ٠تعاض تت ٚزض قتف ٗب١ت٠
ٛرؿ

 2014ضؾيس .پيف ثيٜي ٗي قٞز ثب ثطزاقت ٠قس ٙتؼطك١ ٠بي كٞم زض ٗج٘ٞع ؾبالٗ 64/4 ٠ٛئيبضز

زالض ثط زضآٗس نبزضاتي  GCCث ٠اضٝپب اكعٝز ٟقٞز ً ٠ؾ ٖ٢نٜبيغ پتطٝقي٘ي ٗ 5ئيبضز زالض ذٞا١تس ثتٞز.
زض حبّ حبضط ٛعزيي ث12 ٠زضنس تٓٞيسات پٔي٘طي  GCCث ٠ثبظاض١بي اضٝپبيي نبزض ٗي قٞز ً ٠ثٗ ٠طاتت
پبيي ٚتط اظ ؾ 50 ٖ٢زضنسي نبزضات آ ٙث ٠ثبظاض چي ٚاؾ .
 طرحَای مشارمتی
اٗطٝظ ٟاٛتوبّ زاٛف كٜي اظ ٗ٘٢تطي ٚآٞي ١بي نٜبيغ پبيي ٚزؾ ٛل ذبٕ زض ذبٝضٗيبٛت ٠ثت ٠حؿتبة
ٗي آيس  ٝاحساث عطح٢بي ٗكبضًتي ثب قطًبي ذبضجي ثب ١سف ًٖ ًطز ٙكبنٔٞٗ ٠جٞز ثب نٜبيغ ثبالزؾتي
ٛل ذبٕ ٗس ٛظط هطاض ُطكت ٠اؾ  .يي ٞٗ ٠ٛٞ٘ٛكن اظ ايٛ ٚتٞع ٌ٘١تبضي ١تب زض عتطح ٗكتبضًتي نتسضاي
ً ٠زض اٝايْ ؾبّ  2016ث ٠ث٢تط ٟثتطزاضي ٗتيضؾتس.

ؾؼٞزي (آضاٌٗٞي ؾؼٞزي  ٝزاً٘ٝيٌبّ آٗطيٌب) اؾ

ٗ٘٢تطي ٚعطح٢بي ٗكبضًتي پبيي ٚزؾ ذبٝضٗيب ٠ٛثب ١سف اٛتوبّ كٜبٝضي ث ٠قطح ظيط ١ؿتٜس:
 عطح ٗكبضًتي آٓلب آلي١ ٚب :قطً ؾبثيي ؾؼٞزي كٜبٝضي تٓٞيس ٝ ٝاحس ١ 230عاض تٜي آٓلتب
آلي١ ٚب زض آٝؿبً ٙط ٟجٜٞثي ضا ثٗ ٠جٔؾ ٗ 640ئيت ٙٞزالض اظ قتطً

ًتط ٟاي SK Global

ذطيساضي ًطز ٟاؾ .
 عطح تٞؾؼ ٠نٜبيغ ُبظ :قطً ُبظ اثٞظجي  ٝقتطً أِٛيؿتي  Nortechثتب تكتٌيْ قتطً
ٗكتبضًتي  Dhabi Nortechػ٘ٔيتبت ٜٗ٢سؾتي ،عطاحتي ٗ ٝتسيطي نتٜبيغ ُتبظ اثتٞظجي
) ٝ (Gascoثرف ١بي كطآيٜسي قي٘يبيي -پتطٝقي٘يبيي آ ٙضا ثط ػ٢سُ ٟطكت ٠اٛس.
 عطح ٗكبضًتي اٛيسضيس ٗبٓئيي :قطً ُبظ عجيؼي اثتٞظجي ( ٝاثؿتت ٠ثت ٠قتطً ٗٔتي ٛلت
اٗبضات ) ثب نٜبيغ پتطٝقي٘ي  ،IGهطاضزازي ضا ثطاي احساث يي ٝاحتس ١ 450تعاض تٜتي اٛيسضيتس
ٗبٓئيي زض ٛبحي ٠ججْ ػٔي ث ٠اٗضبء ضؾبٛس ٟاٛس ً ٠زض ٞٛع ذٞز ثي ٛظيط اؾ ٗ .حهٞالت ايتٚ
ٝاحس ثٜ١ ٠سٝؾتب ٝ ٙذبٝضٗيب ٠ٛنبزض ذٞا١س قس.
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 عطح ٗكبضًتي پٔي٘ط١بي پيكطكت :٠ز ٝقطً آضاٌٗتٞي ؾتؼٞزي  ٝؾتيٜٞپي چتي ٚزض نتسز
احساث يي ٝاحس تٓٞيس پٔي٘ط١بي پيكطكت ٝ ٠ػطض ٠تٓٞيسات آ ٙزض ثبظاض چي١ ٚؿتٜس.
 تحقیق ي وًآيری
ٞٛآٝضئً ،يس ايجبز ظطكيت٢بي جسيس نٜبيغ پتطٝقي٘ي زض ٛبحيٗ GCC ٠ي ثبقس .ثطاؾبؼ ثطضؾي اٛجبٕ
قس ٟق٘بض قطًت٢بيي ً ٠اؾتطاتػي قلبف ٞٛآٝضي ذٞز ضا تسٝيً ٚطز ٟاٛس اظ  21زضنس ؾبّ  2010ثت41 ٠
زضنس زض ؾبّ  2015اكعايف يبكت ٠اؾ

.ث ٠ػٜٞاٗ ٠ٛٞ٘ٛ ٙي تٞا ٙثٗ ٠طًع ٞٛآٝضي پٔي٘ط ثتط ٝزض اثتٞظجي

اقبضً ٟطز ً ٠زض ٞٛاٗجط ُ 2015كبيف يبك ً١ ٠سف انٔي آ ٙتٞؾؼ ٠كٜبٝضي ً ٝبضثطي پٔي٘ط١بي ٗهطكي
زض ثرك٢بي ظيط ؾبذ  ،ذٞزض ٝ ٝنٜبيغ ثؿت ٠ثٜسي ٗيثبقس.
 عربستان سعًدی
ز ٓٝؾؼٞزي ههس زاضز تب ؾبّ  2024ظطكي پباليكِب١ي ذٞز ضا ثٗ 8 ٠ئي ٙٞثكتٌ ٠زض ضٝظ اكتعايف
ز١س ،ايٗ ٚوساض زض حبّ حبضط ٗ 4/5ئي ٙٞثكٌ ٠زض ضٝظ ٗي ثبقس .اي ٚزض حبٓي اؾ ً ٠ظطكي نتبزضاتي
نٜبيغ پتطٝقي٘ي ؾؼٞزي زض ؾبّ  2016ث ٠حسٝز ٗ 100ئي ٙٞت ٚذٞا١س ضؾيس.
اٗطٝظ ٟچ٢بض ٝاحس جسيس پباليكِب١ي كي ٗبثي ٚآضاٌٗٞي ؾؼٞزي  ٝقطًبي ذبضجي آ ٙزض حتبّ احتساث
١ؿتٜس ً ٠عجن ثطٛبٗ ٠تب ثيف اظ ؾبّ  2018زض ٜٗبعن يٜجٞع ،جيعا ،ٙضثين  ٝضاؼ تب ٞٛضا ث ٠ث٢ط ٟثتطزاضي
ٗي ضؾٜس ،زض حٞظٗ ٟحهٞالت قي٘يبيي ٛيع تٓٞيس آٓلب آلي١ ٚبي ذغي  ٝپٔي آٓلب آلي١ ٚب زض آٞيت هتطاض
زاضٛس .عطح ٗ 20ئيبضز زالضي پتطٝپباليكِب١ي نسضاي ؾؼٞزي ٛيتع ثتب ظطكيت ؾتبالٗ 3 ٠ٛئيت ٙٞتت ٚزض
زؾبٗجط  2015ث ٠ث٢ط ٟثطزاضي ضؾيس  ٝاحساث يي ٝاحس پتطٝپباليكي زيِتط ٛيتع تتب ؾتبّ  2023زض يٜجتٞع
ٗس ٛظط هطاض زاضز .زيِط عطح ٗ ٠ً ٖ٢زض ؾبّ  2016ث ٠ث٢ط ٟثتطزاضي ٗتي ضؾتس ،عتطح ٗكتبضًتي ثٞتتبّٞٛ
ؾؼٞزي زض ق٢ط نٜؼتي ججيْ اؾ  .احساث ٝاحس ٗكتبضًتي  50-50ثتي ٚآضاٌٗتٞي ؾتؼٞزي  ٝالٌٛؿتؽ
آٓ٘ب ٙثطاي تٓٞيس الؾتيي ١بي ٗهٜٞػي ث ٠اٗضبء ضؾيس ٟاؾ .

ثرتتف اػظتتٖ پتتطٝپئ ٚج٢تتب ،ٙثتت ٠ػٜتتٞاٗ ٙحهتت ّٞجتتبٛجي ،زض ٝاحتتس١بي پباليكتتِب١ي ً ٝطاًط١تتبي
ثربض اتئ ٚتٓٞيتس ٗتي قتٞز ثت ٠نتٞضتي ًت ٠زض ؾتبّ  2000توطيجتب ت٘تبٗي پتطٝپئ ٚتٓٞيتسي ج٢تب ٙزض
ايٝ ٚاحس١ب تٓٞيس قس ٟاٛتس ٓتيٌ ٚاظ ؾتبّ  2000ثت ٠ثؼتس ثت ٠زٛجتبّ اكتعايف توبضتبي ج٢تبٛي پتطٝپئ،ٚ
تٓٞيتتس ١سكٜ٘تتس پتتطٝپئ ٚاظ عطيتتن كطآيٜتتس١بيي اظ ج٘ٔتتٗ ٝ MTP,MTO,PDH ٠تبؾتتيؽ ٗتتسٛظط
هطاض ُطكت ٠اؾ .
اظ عطف زيِط ثٝ ٠اؾغ ٠جبيِعيٜي ذٞضاى ٛلتب ٗ -بيؼبت ثب ذٞضاى ١بي ؾجي تط ( اتبُ ٝ ٙبظ ٗتبيغ) زض
ٝاحس١بي ًطاًط ثربض اتئ ،ٚاظ حجٖ پطٝپئ ٚتٓٞيس قس ٟزض ايٝ ٚاحس١ب ًبؾت ٠قس ،ٟاي ٚزض حبٓي اؾ ًت٠
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ضقس تٓٞيس پطٝپئ ٚزض ٝاحس١بي پباليكِب١ي ٛيع اٛسى ٗي ثبقس ٓصا ثيف اظ  70زضنتس ظطكيت٢تبي جسيتس
پطٝپئ ٚعي ؾبٓ٢بي  2013-2020ثط پبي ٠كطآيٜس١بي ١سكٜ٘س ) (OPPعطح ضيعي قس ٟاٛس.
زض اٛتربة اي ٚكطآيٜس١ب ،زؾتطؾي ث ٠ذٞضاى  ٝاهتهبز ٝاحس ا٘١ي كطاٝاٛي زاضٛس ،زض آٗطيٌب ثٝ ٠اؾتغ٠
زؾتطؾي ث ٠پطٝپب ٙاضظا ٙهي٘ (حبنْ اظ ٜٗبثغ قيْ ُبظ) حساهْ ٝ 8احس جسيس  PDHثب ٗج٘ٞع ظطكيت
ثيف اظ ٗ 4ئي ٙٞت ٚزض ؾبّ زض حبّ احساث ١ؿتٜس  ٝث ٠تبظُي ٛيع قتطً ثبؾتق اػتالٕ ًتطز ٟزضنتسز
احساث يي ٝاحس  MTPزض ذٔيج آٗطيٌب اؾ  .چيٛ ٚيع ث ٠زٓيْ زض اذتيبض زاقتٗ ٚؼبز ٙػظيٖ ظؿبّ ؾَٜ
ث ٠احساث ٝاحس١بي  MTO/MTPضٝي آٝضز ٝ ٟاحساث ٝاحس١بي  PDHضا ٛيع ثب ذتٞضاى پطٝپتبٝ ٙاضزاتتي
عطح ضيعي ٞ٘ٛز ٟاؾ .
ًب١ف ث٢بي ج٢بٛي ٛل ذبٕ ًب١ف هي٘ ٛلتب ضا ث٘١ ٠طا ٟزاقت ٝ ٠ث ٠عٞض ٘١عٗب ٙتوٞي اضظـ پٓٞي
زالض زض ثبظاض١بي اضظي ج٢بٞٗ ٙجت قس ٟتب ضهبث پصيطي ٝاحتس١بي ًطاًتط ٛلتتب زض ٜٗتبعن آؾتيب  ٝاضٝپتب
توٞي قس ٝ ٟاظ تؼغئي آ٢ٛب جُٔٞيطي قٞز.
 تحًالت رخ دادٌ در ياحدَای الفیه جُان
ً بكي ٛجٞز ٙتٓٞيس  ٝػطضٗ ٠حه ّٞجبٛجي پطٝپئٚ
ػطضٗ ٠حه ّٞجبٛجي پطٝپئ ٚاظ ٝاحس١بي ًطاًط ثربض  ٝپباليكِب١ ٟب ٘ٛي تٞاٛس پبؾرِٞي ضقس توبضبي
ج٢بٛي  5زضنسي آ ٙثبقس٘٢ٗ .تطي ٚزاليْ آ ٙث ٠قطح ظيط ١ؿتٜس:
 ضقس اٛسى توبضبي ثٜعي :ٚيبِٛي ٚضقس تٓٞيتس ثٜتعي ٚزض ٝاحتس١بي پباليكتِب١ي ،پتبيي ٚتتط اظ
ٗيبِٛي ٚضقس  GDPج٢ب ٝ ٙضقس توبضبي پطٝپئٗ ٚي ثبقسٓ ،صا آ١ؿتِي ضقس تٓٞيس ثٜعي ٚزض
پباليكِب٢١ب اظ تٓٞيس ٗحه ّٞجبٛجي پطٝپئ ٚآ٢ٛب ٛيع ذٞا١س ًبؾ .
 اؾتلبز ٟاظ ذٞضاى ١بي ؾجي تط :اؾتلبز ٟاظ ذٞضاى ١بي ؾجي اضظا ٙهي٘

(ثت ٠جتبي ٛلتتب ٝ

ٗبيؼبت ) زض ٝاحس١بي ًطاًط ثربض ٗٞجت قس ٟتب ٗحه ّٞجبٛجي پتطٝپئ ٚثتٗ ٠يتعاً٘ ٙتتطي
تٓٞيس قٞز.
 ثي رجبتي ً ٝب١ف هي٘ ٛل ذبٕ
اٗطٝظ ٟاٝپي ثٝ ٠اؾغ ٠آ ٠ً ٙت٢ٜب ث ٠حلظ ؾ ٖ٢ذٞز زض ثبظاض ج٢بٛي ٛل ذبٕ ت٘طًع ٞ٘ٛز ،ٟزض حبّ اظ
زؾ زازٛ ٙوف تبضيري ذٞز زض تؼيي ٚهي٘ ٛل ذبٕ ٗي ثبقس .پبيي ٚثٞز ٙهي٘ ٛل ذبٕ ٗٞجت ًتٖ
قس ٙكبنٔ ٠ضهبث پصيطي زض اٞٛاع ذٞضاى ٗهطكي زض ٝاحس١بي ًطاًط ثربض قس ٟاؾت

اظ ؾتٞي زيِتط ثت٠

ٝاؾغ ٠زؾتطؾي ثٜٗ ٠بثغ ػظيٖ قيْ ُبظ ،ؾطٗبيُ٠صاضي زض تٞؾؼٗ ٠يبزيٛ ٚلتتي ٛيتع ً٘تتط قتس ٟاؾت .
زؾتطؾي آٗطيٌب ثُ ٠بظ١بي پطٝپب ٝ ٙثٞتب ٙاضظا ٙهي٘  ،ثط ظطكي نبزضاتي  LPGايً ٚكٞض اكعٝز ٟاؾ ٝ
زض ٛتيج ٠پبيب١ ٠ٛبي جسيس نبزضاتي حْ٘ ٛ ٝوْ ُبظ اتب LPG ٝ ٙزض ؾٞاحْ قطهي  ٝذٔيج آٗطيٌب زض حبّ
احساث ٗي ثبقٜس.
6

 استفادٌ از متاوًل در تًلید الفیه َا
عي ؾبٓ٢بي اذيط ،نٜبيغ قي٘يبيي چي ٚث ٠جبي ٝاضز ًطزٛ ٙل ذبٕ ث ٠اؾتلبز ٟاظ ذٞضاى ظؿبّ ؾَٜ
اظ ٜٗبثغ ػظيٖ زاذْ چي ٚضٝي آٝضز ٟاٛس ،ز ٓٝچيٛ ٚيع اظ اي ٚاهسإ ح٘بيت

ًتطز ٝ ٟاحتساث عطح٢تبي

قي٘يبيي ثؿيبضي ثط پبي ٠تجسيْ ظؿبّ ؾ َٜث ٠آلي١ ٚب ) (CTOزض چي ٚثطٛبٗ ٠ضيعي قتس ٟاٛتس .زض ؾتبّ
ٛ ،2010رؿتيٝ ٚاحس تجبضي تجسيْ ٗتب( ّٞٛحبنْ اظ ظؿبّ ؾ ) َٜث ٠پطٝپئ MTP ٚزض چتي ٚثت ٠ث٢تطٟ
ثطزاضي ضؾيس .زض حبّ حبضط ٛعزيي ثٗ 2 ٠ئي ٙٞت ٚپطٝپئ ٚزض چي ٚث ٠اي ٚضٝـ ١ب تٓٞيس ٗي قٞز.
 پريپیله گرید پاالیشگاَی
پتتطٝپئ ٚتٓٞيتتس قتتس ٟزض ٝاحتتس١بي پباليكتتِب١ي ضا ٘ٛيتتتٞا ٙثتت ٠نتتٞضت ٗؿتتتويٖ زض ثؿتتيبضي اظ
كطآيٜس١بي قتي٘يبيي ثتٗ ٠هتطف ضؾتبٛس  ٝت٢ٜتب ٗتيتتٞا ٙاظ آ ٙثت ٠نتٞضت ٗؿتتويٖ زض تٓٞيتس ًيت،ٚٗٞ
ايعٝپطٝپتتب ٝ ّٞٛآيِٗٞط١تتب اؾتتتلبزً ٟتتطز ،ثتتطاي تجتتسيْ ايتت ٚپتتطٝپئ ٚثتت ٠نتتٞضت ُطيتتس قتتي٘يبيي
ٗي ثبيؿتي آٛتطا ثتً٘ ٠تي ( Splitterقتبْٗ ثتط توغيتط ،آة  ٝآضؾتٜيي) تهتلي٘ٛ ٠تٞز  ٝذٔتٞل آٙ
ضا تتتب ؾتتغح  92-96زضنتتس (ُطيتتس قتتي٘يبيي )  99/5 ٝزضنتتس (ُطيتتس پٔي٘تتطي) اكتتعايف زاز .اظ
پطٝپئُ ٚطيتس قتي٘يبيي  ٝپٔي٘تطي ٗتي تتٞا ٙزض ت ٓٞيتس پٔتي پتطٝپئ ،ٚآًطئٛٞيتطيتْ ،اًؿت ٞآٌتْ ١تب،
پطٝپئ ٚاًؿبيس  ٝؾبيط ٗكتوبت آ ٙاؾتلبزً ٟطز.
 ريشُای َدفمىد تًلید پريپیله )(OPP
ثب تٞج ٠ث ٠آ ٠ٌٛضقس توبضبي پطٝپئ ٚثبالتط اظ اتئ ٚپيف ثيٜي ٗي قٞز  ٝثب تٞج ٠ثً ٠تب١ف تٓٞيتس آٙ
زض ٝاحس١بي ًطاًط  ٝپباليكِب١ ٟب ،ا٘١ي تٓٞيس پطٝپئ ٚاظ ضٝق٢بي ١سكٜ٘س ) (OPPثيكتتط قتس ٟاؾت .
كطآيٜس ١( PDHيسضٝغ ٙظزايي پطٝپب )ٙيٌي اظ ضٝق٢بيي اؾ ً ٠زض آُ ٙبظ پطٝپب ٙث ٠پطٝپئ١ ٝ ٚيسضٝغٙ
تجسيْ ٗي قٞزٗ ،حه ّٞاي ٚكطآيٜس حبٝي  85زضنس ٝظٛي پطٝپئ ٚاؾت ٘٢ٗ .تتطيٓ ٚيؿتبٛؽ ١تبي ايتٚ
كطآيٜتس قتبْٗ  Lummus Gatofin ٝ UOP Oleflexاؾت  ،نتبحجب ٙكٜتبٝضي آٛ ٙيتع قتطًت٢بي اٝزٟ
(فرآيندٓ ،)STARيٜس -ٟثبؾق  ٝاؾٜبٕ پطٝجتي ١ Yarsintez-ؿتٜس.
زٗٝي ٚكطآيٜس تٓٞيس ١سكٜ٘س پطٝپئ ،ٚكطآيٜس ٗتبؾيؽ اؾ
قٌؿت ٠قس ٙپيٛٞس١بي زُٝب )٠ٛپطٝپئ ٚثسؾ

ً ٠زض آ ٙاظ ٝاًٜف اتئ ٝ ٚثتٞت١ ٚتب (ثتب

ٗي آيتسٗ ،حهت ّٞايت ٚكطآيٜتس حتبٝي  90زضنتس ٝظٛتي

پطٝپئ ٚاؾ  ،اي ٚكطآيٜس ضا ٗي تٞا ٙثس ٙٝثٞت١ ٚب اٛجبٕ زاز ثطاي ايً ٚتبض ٗتي ثبيؿتتي اثتتسا ثتً٘ ٠تي
زي٘طيعاؾي ،ٙٞز ٌّٞٔٗ ٝاتئ ٚضا ث ٠ثٞت ٚتجسيْ ًطز.
كطآيٜس١بي ٛ MTP ٝ MTOيع ٗي تٞاٜٛس پطٝپئ ٚضا ث ٠نٞضت ١سكٜ٘س تٓٞيس ًٜٜس ،زض كطآيٜس MTO

ٗرٔٞعي اظ اتئ ٝ ٚپطٝپئ( ٚؾ١ ٖ٢ط ًسإ 35-40زضنس)  ٝزض كطآيٜس  MTPزض حتسٝز  71زضنتس ٝظٛتي
پطٝپئ ٚتٓٞيس ٗي قٛٞس.
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زض اٝاذط ؾبّ  ،2015ز ٓٝػطثؿتب ٙاػالٕ ًطز زض نسز حصف ؾٞثؿيس١بي ثٜعيُ ،ٚتبظ عجيؼتي ُ ٝتبظ
اتبٗ ٙي ثبقس تب ثتٞاٛس ثركي اظ ًؿطي ثٞزج ٠ذٞز ضا زض ؾبّ  2016ججطا٘ٛ ٙبيتس .زض ٛتيجت ٠ايت ٚاهتسإ
هي٘ ُبظ اتب ٙايً ٚكٞض اظ ٛطخ تبضيري  75ؾٜ
اكعايف يبك  ،ؾٞاّ ٗ ٖ٢اي ٚاؾ

زض ٗئي BTU ٙٞث ٠حسٝز 1/75زالض زض ٗئيBTU ٙٞ

ً ٠اي ٚاكعايف چ ٠تبريطي ثط ضهبث پصيطي ٝاحس١بي ًطاًط اتتئ ٚايتٚ

ًكٞض ذٞا١س زاق ؟ ثط اؾبؼ اعالػبت ٗٞؾؿ ، Platts ٠اٗطٝظٝ 13 ٟاحس ًطاًط ثرتبض ثتب ٗج٘تٞع ظطكيت
ؾبالٗ 15/7 ٠ٛئي ٙٞت ٚاتئ ٚزض ايً ٚكٞض ٗكـ ّٞثً ٠بض ١ؿتٜس ً ٠ثب ث٢ط ٟثطزاضي اظ ٝاحس ًطاًط نسضاي
ؾؼٞزي ( ثب ظطكي ٗ 1/5ئي ٙٞت ٚزض ؾبّ ) ،ايٗ ٚيعا ٙتب ٗ 16/9ئي ٙٞزض ؾبّ  2016اكعايف ٗي يبثس.
اٗطٝظٛ ٟعزيي ث 62 ٠زضنس اتئ ٚتٓٞيسي ػطثؿتب ٙاظ ذٞضاى ُبظ اتب ٙثسؾ ٗي آيس  ٝؾ ٖ٢ذٞضاً٢بي
زيِط قبْٗ پطٝپبٛ ، ٙلتب  ٝثٞتب ٙث ٠تطتيت 1/4 ٝ 10/8 ،25زضنس اؾ  ،ثطاؾبؼ پيف ثيٜي تب ؾبّ 2024
ؾ ٖ٢ذٞضاى ٛلتب ث 17 ٠زضنس اكعايف ٗي يبثس.

ثطاؾبؼ زاز١ ٟبي اهتهبزي ٗٞجٞز ػٌ٘ٔطز ثرك٢بي ًٔيسي اهتهتبز چتي ٚاظ هجيتْٗ :ؿتٌ ،ٚتٓٞيتس ٝ
ظيطؾبذ چٜساٗ ٙغٔٞة ٘ٛي ثبقس ،اي ٚقطايظ ٗي تٞاٛس ثط هي٘ پٔي اتئٝ ٚاضزاتي چي ٚتبريط ُصاض ثبقس
ثرهٞل ِٜ١بٗي ً ٠ظطكيت٢بي جسيس زاذٔي چي ٚعي چٜس ؾبّ آيٜس ٟث ٠ث٢ط ٟثطزاضي ثطؾٜس.
عجن ثطٛبٗ ٠اؿٔت عطح٢بي پٔي اتئ ٚچي ٚعي زٝض ٟظٗبٛي  2016-2019ث ٠ث٢ط ٟثتطزاضي ٗتي ضؾتس ٝ
ذٞضاى ػ٘س ٟاي ٚعطح٢ب ٛيع اظ ٜٗبثغ ظؿبّ ؾ َٜچي ٚتبٗي ٚذٞا١س قس ،زض ؾبّ ٛ 2019عزيي ثت30/6 ٠
زضنس پٔي اتئ ٚتٓٞيسي چي ٚاظ ذٞضاى شؿبّ ؾ َٜثسؾ ذٞا١س آٗتس ايتٗ ٚوتساض زض ؾتبّ  2005ت٢ٜتب
 15/2زضنس ثٞز ٟاؾ .
 پلی اتیله :زض ؾبٓ٢بي  2016-2018زض ٗج٘ٞع ٗ 4/4ئيت ٙٞتت ٚظطكيت جسيتس پٔتي اتتئ ٚزض
ٜٗبعن ق٘بّ  ٝق٘بّ ؿطة چي( ٚزض ٗجبٝضت ٗؼبز ٙظؿبّ ؾ )َٜث ٠ث٢ط ٟثطزاضي ٗي ضؾٜس ًٗ ٠حهٞالت
انٔي آ٢ٛب ٗ HDPE ٝ LLDPEي ثبقس .ثب ث٢ط ٟثطزاضي اظ ايٝ ٚاحس١ب ،ظطكي

تٓٞيس LLDPE ٝ HDPE

چي ٚث ٠تطتيت ثٗ 8/7 ٝ 8/2 ٠ئي ٙٞت ٚزض ؾبّ تب پبيب ٙؾبّ  2019اكعايف ٗي يبثس.
ثطاؾبؼ پيفثيٜي١بٝ ،اضزات پٔي اتئ ٚچي ٚتب پبيب ٙؾبّ  2019ثت ٠حتسٝز ٗ 12ئيت ٙٞتت ٚزض ؾتبّ
ٗي ضؾس  ٝضقس توبضبي آٛ ٙيع عي ؾبٓ٢بي  2015-2019زض حسٝز ٗ 5/8ئي ٙٞت ٚذٞا١س ثٞز.
 پلی پريپیله :ث٢ط ٟثطزاضي اظ ظطكيت٢بي جسيس پٔتي پتطٝپئ ٚچتيٗ ٚتي تٞاٛتس ٛتطخ ضقتس ٝاضزات
پٔي پطٝپئ ٚايً ٚكٞض ضا اظ ؾبّ  2017ث ٠ثؼس ٛعٓٝي ًٜس.
8

عي ؾبٓ٢بي ٝ ،2015-2016اضزات پٔي پطٝپئ ٚچي ٚتح

تبريط توبضبي ٗٞجٞز زض ُطيس١بي پيكطكت٠

اظ هجيْ ًٞپٔي٘ط١ب (ً ٠زض چي ٚثٗ ٠وساض ًبكي تٓٞيس ٘ٛيقٛٞس) اكعايف يبكتٓ ٠يٌ ٚثتب اكتعايف ظطكيت٢تبي
زاذٔي چي ،ٚاي ٚتوبضب عي ؾبٓ٢بي ً 2017-2019ب١ف ٗي يبثس .ثطاؾبؼ پيف ثيٜي ١بي هجٔي ٗيبِٛيٚ
ٛطخ ضقس ؾبال ٠ٛاكعايف ظطكي

پٔي پطٝپئ ٚچي ٚعي زٝض ٟظٗتبٛي  2007-2015زض حتسٝز 15/5زضنتس

ثٞز ٟزض حبٓي ً ٠زض ػْ٘ ٛطخ ضقس  16/28زضنس ٗحوتن قتس ٟاؾت  .عتي ٘١تيٗ ٚتست ضقتس توبضتبي
پٔي پطٝپئ ٚچي ٚتي ضه٘ي ثٞز ٝ ٟزض ؾبّ  2015ث 6/8 ٠زضنس ضؾيس ٝ ٟپتيفثيٜتي ٗتيقتٞز زض ؾتبّ
 2019ث 5/8 ٠زضنس ًب١ف يبثس.
عي ؾبٓ٢بي  2015-2019زض حسٝز  64زضنس ثط ظطكي تٓٞيس پٔي پطٝپئ ٚچي ٚاكعٝز ٟذٞا١س قس ً٠
ػ٘ستب اظ كطآيٜس ( CTOتجسيْ ظؿبّ ؾ َٜث ٠آلي١ ٚب) حبنْ ٗي قتٞز .اكتعايف ؾتطيغ ظطكيت ١تب (ثتب
ذٞضاى ظؿبّ ؾ )َٜاظ ٛي٘ ٠ز 2014 ٕٝث ٠ثؼس ٗٞجت قس ٟتب هي٘ پٔي پطٝپئ ٚزض ثبظاض چي ٚتح تتبريط
هطاض ُيطز  ٝثط نسٝض پٔي پطٝپئ ٚچي ٚث ٠ثبظاض١بي ٜ١سٝؾتبٝ ٝ ٙيتٜبٕ ثيبكعايس.

جصة ؾطٗبيُ ٠صاض ذبضجي زض يي عطح قي٘يبيي ٛيبظٜٗس زاقت ٚپبؾد ٜٗبؾت ثتطاي ؾتٞاالت اؾبؾتي
ظيط اؾ :
ٌٗ ب ٙيبثي عطح ث ٠چ ٠قٌٔي اٛجبٕ قس ٟاؾ ؟
ٗ عايبي ضهبثتي عطح زض ٗوبيؿ ٠ثب عطح٢بي ٗكبث ٠زض ؾبيط ٜٗبعن ج٢بً ٙساٜٗس؟
 جٔت اع٘يٜب ٙؾطٗبيُ ٠صاض اظ ٜٗبؾت ثٞز ٙعطح چِ ٠ٛٞنٞضت ٗي پصيطز؟
ثطاي ضؾيس ٙث ٠يي پبؾد ٜٗبؾت ٗي ثبيؿتي ز ٟهبػس ٟعاليي تٞؾظ نبحجب ٙعطح ٗسٛظط هتطاض ُيطٛتس
ً ٠زض ازاٗ ٠ث ٠آ٢ٛب ٗي پطزاظيٖ:
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ثيب ٙقطح ًبٗٔي اظ ٜٗبؾت ثٞزٌٗ ٙب ٙعطح :زض اي ٚثرف ثبيؿتي تٞج ٠زاق ً١ ٠ط ؾتطٗبي٠
ُصاض ثطاي ؾطٗبيُ ٠صاضي ذٞز آعاٗبتي ضا ٗسٛظط زاضز ٓصا ثطاي آٜٗ ٠ٌٛحهط ث ٠كطز ثٞزٌٗ ٙتبٙ
يي عطح ضا ثتٞاٗ ٙؼيً ٚطز ٗي ثبيؿتي ثٞٗ ٠اضزي ٘١چ ٙٞذٞضاى ٗهطكي ،اٌٗبٛتبت تهتلي٠
پؿبةٞٗ ،از آٝيٞٗ ٠ضز ٛيبظ عطح ٛ ٝعزيٌي آ ٙث ٠ثبظاض١بي ٗهطف اقبض ٟزاق  .زض ثيكتط ٗٞاضز
نبحجب ٙعطح ث ٠زض اذتيبض زاقت ٚظٗيً ٚبكي ٛيع اقبضٗ ٟي ًٜٜس ٓيٌ ٚزاضا ثٞز ٙظٗيٜٗ ٚبؾت
يي ٗؿئٔ ٠ثسي٢ي ث ٠ق٘بض ٗي ضٝز  ٝت٢ٜب ٗؿئٔ ٖ٢ٗ ٠زض ٗٞضز ظٗي ٚعطح اي ٚاؾ ً ٠ضا٢١بي
اضتجبعي  ٝاتهبّ ظٗي ٚثب جبز١ ٟبي انٔي ،ذغٞط ضا ٟآ ، ٚ١قجٌ١ ٠بي ح٘تْ ٛ ٝوتْ  ٝثٜتبزض
زضيبيي ث ٠چ ٠نٞضتي اؾ ٛ ،عزيٌي ٌٗب ٙعطح ثٗ ٠طاًع آٗٞظقي  ٝتحويوتبتي ٛيتع ٗتي تٞاٛتس
اٗتيبظ ٗثجتي ثطاي عطح ثك٘بض آيس.
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ؾطٗبيُ ٠صاض تب ؾط ق٘بؾ  :ثب ؾطٗبيُ ٠صاض ٘١چ ٙٞيي پبزقب ٟضكتبض ًٜيس ،كطاٗٞـ ٌٜٛيس ثب
ؾطٗبي ٠اٝؾ

ً ٠كطنت٢بي قـٔي  ٝضٛٝن ًؿت ً ٝبض زض اذتيبض ق٘ب هطاض ٗتي ُيتطز ،ضضتبي

يي ؾطٗبيُ ٠صاض ٗي تٞاٛس ث ٠تجٔيؾ ا ٝثطاي عطح٢بي ثؼسي ق٘ب ٜٗجط قٞز.
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ٛيبظ١بي انٔي ؾطٗبيُ ٠صاض ضا قٜبؾبيي ًٜيسٞ٘١ :اض ٟثٛ ٠يبظ١بي عتطح قتس ٟاظ ؾتٞي ؾتطٗبي٠
ُصاض تٞج٘ٛ ٠بييس ،ث ٠ايٜٗ ٚظٞض زض اثتسا قٜٛٞس ٟذٞثي ثبقتيس  ٝپتؽ اظ قٜبؾتبيي آعاٗتبت اٝ
پبؾد ١بي ٜٗبؾت ت٢ي٘ٛ ٠بييس.
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ٗكٞضت زٜ١س ٟذٞثي ثبقيسٛ :ح ٟٞاٛتربة ٗحْ عتطح ضا ثتٝ ٠ضتٞح ثيتبً ٙتطزٗ ٝ ٟكتٞضت٢بي
ضطٝضي ضا ث ٠ؾطٗبيُ ٠صاض اضامًٜ ٠يسٗ ،ثال اي ٠ٌٜظٗب ٙقطٝع ١عي١ ٠ٜبي عطح چٝ ٠ه  ٝتٞؾظ
ًسإ عطف آؿبظ ٗي قٞز.
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 ٠٘١چيع ضا ت٘بٕ قس ٟكطو ٌٜٛيس :چٜبٛچ ٠ق٘ب تٞاٛؿت ٠ثبقيس ت٘بٗي آعاٗبت ؾتطٗبيُ ٠تصاض ضا
كطاًٜ ٖ١يس ثبظ ٘ٛ ٖ١ي تٞاُ ٙل ً ٠ق٘ب ت٢ٜب ًؿي ١ؿتيس ً ٠ايتً ٚتبض ضا اٛجتبٕ زاز ٟايتس،
ثبيؿتي ٘١چٜب ٙثً ٠بض ذٞز ازاٗ ٠زاز ٝ ٟػالهٜ٘سي ذٞز ضا ث ٠ثبظاض١ب ٗ ٝحهٞالت تٓٞيسي عطح
ذٞز ٛكب ٙز١يس ،ؾؼي ًٜيس ضاثغ ٠ذٞز ثب ؾطٗبيُ ٠صاض ضا توٞي ًطزٞ٘١ ٝ ٟاض ٟضاٜ٘١بيي ١بي
ضطٝضي ضا زض اذتيبض ا ٝهطاض ز١يس ،ث ٠ؾطٗبيُ ٠صاض ذٞز اي ٚحؽ ضا آوبء ًٜيس ً ٠ا ٝآٞيت اّٝ
ق٘بؾ

 ٝپؽ اظ ته٘يٖ ا ٝث ٠ؾطٗبيُ ٠صاضي اؾ

ًً ٠بض١ب تبظ ٟقطٝع قس٘١ ٝ ٟت ٠چيتع ثت٠

پبيبٛ ٙطؾيس ٟاؾ .
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اػت٘بز ثٛ ٠لؽ زاقت ٠ثبقيس :اظ زاز ٙپبؾتد ١تبيي قتجي١ " ٠تي ٗكتٌٔي ٝجتٞز ٛتساضز " زض
ُلتِ١ٞبي ذٞز ثب ؾطٗبيُ ٠صاض اجتٜبة ًٜيس چطا ً ٠اي ٚهجيْ پبؾد ١ب ٝاهؼب ذغطٛبى ١ؿتتٜس
ٗ ٝي تٞاٜٛس اع٘يٜب ٙا ٝث ٠ق٘ب ضا ذسق ٠زاض ًٜس ثطاي ١ط زؿسؿ ٠ؾطٗبيُ ٠صاض زض ١ط ٗٞضٞػي
ثب ضػبي احتطإ  ٝاع٘يٜب ٙاظ تٞاٛبيي ١بي ذٞز ث ٠نٞضت قلبف ٞٛ ٝآٝضا ٠ٛپبؾد ُ ٞثبقيس
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١طُع زضٝؽ ِٞٛييس ٌٚ٘ٗ :اؾ كٌط ًٜيس ُلتت ٚيتي زضٝؽ ًٞچتي ثت ٠ؾتطٗبيُ ٠تصاض ،ضتطض
چٜساٛي ٛساقت ٠ثبقس ٓيٌ ٚقلبكي

زض ضكتبض اظ ضطٝضي تطي ٚآعاٗبت زض ايجتبز يتي ضاثغت ٠زٝ

عطك ٠ث ٠حؿبة ٗي آيس .يي زضٝؽ ُب١ي ٗٞجت ٛبثٞزي يي عطح ٗي قٞز٘١ ،تٞاض ٟثت١ ٠تٞـ
ؾطٗبيُ ٠صاض احتطإ ثِصاضيس  ٝث ٠يبز زاقت ٠ثبقيس ا ٝتحويوبت ذٞز ضا پيطاٗت ٙٞعتطح قت٘ب ثت٠
ذٞثي اٛجبٕ ٗي ز١س .چٜبٛچ ٠ؾطٗبيُ ٠صاضي ٗتٞج ٠قٞز ً ٠ق٘ب اعالػبت ًبكي ث ٠اٛ ٝساز ٟايس
٘ٛي تٞا ٙاٛتظبض زاق

ضاثغً ٠بضي ذٞثي قٌْ ُيطز  ٝاظ اي ٚظٗب ٙث ٠ثؼس ا ٝؾليط ذٞثي ثطاي

تجٔيؾ عطح٢بي ق٘ب ٛرٞا١س ثٞز.
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اٌٗب ٙثبظزيس ؾطٗبيُ ٠صاض اظ عطح ذٞز ضا كطا ٖ١آٝضيس :ثب اجتطاي يتي ثطٛبٗت ٠ثبظزيتس اظ عتطح،
ٗي تٞا ٙثركي اظ زؿسؿ١ ٠بي ؾطٗبيُ ٠صاض ضا زض ًٞتب١تطي ٚظٗب ٙثطعطف ًطز ،زض اجطاي ايتٚ
10

ثطٛبٗ ٠اظ ثطُعاضي جٔؿبت عٞالٛي ً ٝؿْ ًٜٜس ٟثب قطً ًٜٜسُب ٙظيبز ثپط١يعيس .ث٢تتط اؾت
زض ثطٛبٗ ٠ذٞز اٌٗب ٙثبظزيس اظ اٗبً ٚتبضيريٞٗ ،ظ١ ٟب يب تٞض١بي ُطزقي ضا كطاً ٖ١طز.
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اظ زاز١ ٙسايبي حجيٖ  ٝؾِٜي ٚثپط١يعيس :حتي آ٘وسٝض ثطٝقٞض١ب  ٝاعالػبت ٗطتجظ ثتب عتطح
ذٞز ضا ث ٠نٞضت آٌتطٛٝيي زض اذتيبض ؾطٗبيُ ٠صاض هطاض ز١يس ،ث ٠يبز زاقت ٠ثبقيس ؾطٗبيُ ٠صاض
ق٘ب ٌٗ٘ ٚاؾ ؾلط١بي ٗتؼسز زاقت ٠ثبقس  ٝزض ٛتيج ٠ث ٠نٞضت ؾجي ٗؿتبكطت ٗتي ًٜتس.
١سايبي حجيٖ  ٝؾِٜي ٚتط ضا ث ٠آزضؼ قطً ا ٝپؿ ٘ٛبيس.
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ذالن ٠اي اظ عطح ذٞز ضا ت٢يًٜ ٠يس :اؿٔتت اؾتٜبز ٗ ٝتساضى ٗؼطكتي عتطح اظ حجتٖ ظيتبزي
ثطذٞضزاضٛس  ،ثطاي اجتٜبة اظ ُٖ قسٗ ٙساضى عطح ذتٞز زض ٗيتبٗ ٙتساضى زيِتط ث٢تتط اؾت
ذالن ٠اي اظ عطح ذٞز ضا زض يي ثطٍ ت٢ي ٝ ٠زض اذتيبض ا ٝهطاض ز١يس.

حبّ ثبيس اظ ذٞز ثپطؾيس آيب ثب ضػبي ت٘بٗي اي ٚهٞاػس ٗي تٞا ٙاظ جٔت ١ط ؾطٗبيُ٠صاض ٗغ٘تئ ٚثتٞز؟
پبؾد اي ٚاؾ ً١ ٠طُع ٘ٛيتٞاٗ ٙغ٘ئ ٚثٞز چطا ً ٠زض ٢ٛبي ػبْٗ اٛؿبٛي اؾ ً ٠تبريطُصاض اؾ  .ػبْٗ
اٛؿبٛي زض حويو ث ٠ت٢ٜبيي ٗطحٔ ٠اي حيبتي  ٝارطُصاض زض كطآيٜس جصة ؾطٗبيُ٠تصاض ٗتي ثبقتس چتطا ًت٠
ٌٗ٘ ٚاؾ

ؾطٗبيُ٠صاض ٘١عٗب ٙزض حبّ اضظيبثي چٜسي ٚعطح ٗكبث ٠ثبقس زض ٛتيج ٠تبريطي ً ٠ا ٝاظ ػبٗتْ

اٛؿبٛي ١ط عطح ٗي ُيطز ٗي تٞاٛس زض اتربش ته٘يٖ اٛ ٝوف پطضِٛي زاقت ٠ثبقس.
زض ًسإ عطح ؾطٗبيُ ٠صاض حؽ ث٢تطي زاضز؟ زض ًسإ عطح اي ٚحؽ ث ٠اٜٗ ٝتوْ قس ٠ً ٟاكطاز زضُيتط
عطح پؽ اظ اتربش ته٘يٖ ث ٠ؾطٗبيُ ٠صاضي ،ا ٝضا ت٢ٜب ٛرٞاٜ١س ُصاق ؟ چ ٠كضب  ٝقطايغي زض ١ط عطحتي
ٝجٞز زاضز؟ ٛح ٟٞثطذٞضز ؾبيط قطًت٢بي عطح ثب ا ٝچِ ٠ٛٞذٞا١س ثٞز؟  ٝزض آذط اي ٠ٌٜچً ٠ؿتي تٞاٛؿتت٠
اضتجبط ؾبظٛس ٟتطي ثب ا ٝثطهطاض ًٜس؟

 چنیدٌ :ايبالت ٗتحس ٟآٗطيٌب  ٝثطظيْ اظ زٗ 1970 ٠١يالزي ،ز ٝتٓٞيس ًٜٜس ٟپيكط ٝؾٞذ اتبّٞٛ
ج٢بٗ ٙي ثبقٜس ً ٠ثطاؾبؼ ذظ ٗكي ١بي ٗٔي ذٞز تٓٞيس ٗ ٝهتطف اتتب ّٞٛضا اظ ذتٞضاى شضت ٝ
ٛيكٌط زٛجبّ ٞ٘ٛز ٟاٛس.
ز ٓٝآٗطيٌب ث ٠عٞض ذبل ثب ٝضغ ٗؼبكي ١بي ٗبٓيبتي ثط ؾٞذت٢بي تطًيجي اتتب -ّٞٛثٜتعي ٝ ٚاػغتبي
اػتجبضات ثبٌٛي ث ٠تٓٞيس ًٜٜسُب ٙاتب ّٞٛاظ آ٢ٛب ح٘بي ٗي ًٜس (اي ٚح٘بي ١ب عي ز ٟؾبّ اذيتط اكتعايف
زاقت ٠اٛس) ١ط چٜس ً ٠اؾتلبز ٟاظ ذٞضاى شضت زض ٝاحس١بي اتبٓٞٛي آٗطيٌب ٗي تٞاٛس ؾت ٖ٢ايتٗ ٚتبز ٟضا زض
تبٗيٛ ٚيبظ١بي ؿصايي ٗرتْ ٘ٛبيس .اٗيس ٗي ضٝز ثب قتبة ُطكت ٚپيكطكت٢بي تٌٜٞٓٞغيتي  ،تٓٞيتس اتتب ّٞٛاظ
ٗٞاز ؾٔٓٞعي ٛظيط :تٌ١ ٠بي چٞة زضذتبُ ، ٙيب١ب ٝ ٙػٔل٢بي ذكي ثطجبي ٗبٛس ٟتٞؾؼ ٠ثيكتطي يبثس.
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اٗطٝظ ٟكٜبٝضي تٓٞيس اتب ّٞٛاظ ؾٔٓٞع زض حبّ تجبضي ؾبظي ثٞز ٝ ٟپتبٛؿيْ ًتبضثطزي آ ٙعتٞالٛي ٗتست
ذٞا١س ثٞز ،ثطاؾبؼ پيف ثيٜي اهتهبز اي ٚكطآيٜس ٗوط ٙٝث ٠نطك ٠ثٞز ٝ ٟؾبظُبضي آ ٙثب ٗحيظ ظيؿ ( زض
ٗوبيؿ ٠ثب ضٝـ تٓٞيس اتب ّٞٛاظ ؿالت ) ث٢تط  ٝاٛطغي ثيكتطي ضا زض ؾٞذ

١تبي تطًيجتي اتتب - ّٞٛثٜتعيٚ

تٓٞيس ٗي ٘ٛبيس .اي ٚكٜبٝضي زض ٜٗبعن آٗطيٌبي ق٘بٓي ،ثطظيْ ،غاپ ٝ ٚاضٝپب زض حبّ تٞؾؼٗ ٠ي ثبقس.
ثب تٞج ٠ث ٠ز ٝػبْٗ ٗ ٖ٢ظيط ،جبيِعيٜي ؾٞذت٢بي كؿئي ثب ؾٞذت٢بي جسيس اجتٜبة ٛبپصيط اؾ :
ٛ -1ب اٜٗي زض ػطضٛ ٠ل ذبٕ
 -2ضطٝضت ًب١ف ٛكط ُبظ زي اًؿيس ًطث ( ٚحبنْ اظ ؾتٞذت٢بي كؿتئي ) ثتب ١تسف جٔتُٞيطي اظ
تـييطات اهٔي٘ي ج٢بٙ
زض ؾبٓ٢بي اذيط چٜسي ٚؾٞذ جبيِعي ٚزض حْ٘ ٛ ٝوْ ٗٞضز اضظيبثي هطاض ُطكت ٠اٛس ًت ٠اظ ٗيتب ٙآ٢ٛتب
ٗي تٞا ٙث ٠ؾٞذ ُبظ عجيؼي ) ،(CNGؾٞذ ١يجطيسي( ثٜعي - ٚثطم) ،ؾتٞذ ١يتسضٝغٛي  ٝؾتٞذ
ثيٗٞبؼ اقبضً ٟطز .زض حبٓي ً ٠اؾتتلبز ٟاظ ؾتٞذ

 ٝ CNGذٞزض١ٝتبي ثطهتي ثت ٠نتٞضت ٗحتسٝزي زض

زؾتطؼ ٗي ثبقٜس ٓيٌٗ ٚهطف ًٜٜسُب ٙآ٢ٛب ثب ٗحتسٝزيت٢بي ظيتبزي ٗٞاجت١ ٠ؿتتٜس ،زض ٗتٞضز ؾتٞذ
١يسضٝغٛي ٛيع ١ ٠ٛٞ٘ٛبيي اظ ذٞزض١ٝب ؾبذت ٠قس ٟاٛس ٓيٌ ٚثؿيبض ُطا ٙهي٘ ثٞز ٝ ٟاؾتلبز ٟاظ آ٢ٛب حساهْ
تب ز ٟؾبّ آيٜس ٟؿيط ػ٘ٔي ٗي ثبقس .
زض ايٗ ٚيب ٙت٢ٜب ؾٞذت٢بي حبنْ اظ ثيٗٞبؼ ( تٞز١ ٟبي ُيب١ي ) ١ؿتٜس ًت ٠ثت ٠نتٞضت ٗؿتتويٖ اظ
ٝاثؿتِي ث ٠ؾٞذت٢بي كؿئي (حبنْ اظ ٛل ذبٕ) ٗي ًبٜ١س .ؾٞذت٢بي حبنْ اظ ثيٗٞبؼ (قبْٗ اتتب)ّٞٛ
ضا اظ چٜسي ٚضٝـ ٗي تٞا ٙتٓٞيس ًطز ،ث ٠ػٜٞاٗ ٙثبّ زض زٗ 70 ٠١يالزي ث ٠تٓٞيس ٗتب ّٞٛتٞجت ٠ثيكتتطي
ٗي قس چطا ً١ ٠عي ٠ٜتٓٞيس آ ٙپبيي ٚتط ثٞز ٓيٌ ٚثطٝظ ثطذي ٗكٌالت تٌٜيٌتي ح٘تْ ٛ ٝوتْ  ٝاؾتتلبزٟ
ثيف اظ حس ٛ ٝبٜٗبؾت آ ٙزض تٓٞيس ؾٞذت٢بي تطًيجي ٗٞجت ثطٝظ ٗكٌالتي ثطاي ٗهطف ًٜٜسُب ٝ ٙذطٝ
تسضيجي ؾٞذ ٗتب -ّٞٛثٜعي ٚاظ ثبظاض ٗهطف ُطزيس.
تٓٞيس ؾٞذ

ثيٞزيعّ (اؾتط١بي چطة ٗتيْ اؾيس) ٛيتع ُعيٜت ٠اٗيسٝاضًٜٜتسٟي زيِتطي اؾت ًت ٠اظ

ضٝؿ٢ٜبي ُيب١ي يب چطثي ١بي حيٞاٛي ثسؾ

ٗيآيس ،اي ٚؾٞذ ٗعايبي ٗكبث ٠اتب ّٞٛؾٔٓٞعي زاضزٓ .تيٌٚ

ٗحسٝزي انٔي آ ٙاي ٚاؾ ً ٠ت٢ٜب زض ٗٞتٞض١بي زيعٓي ًبضثطز زاضز.
زض تٓٞيس ؾٞذ اتبٓٞٛي اظ ز ٝكٜبٝضي اؾتلبزٗ ٟيقٞز ،زض ضٝـ اٗ ّٝحهٞالت ؿصايي ٛكبؾت ٠زاض قبْٗ
شضت ث ٠اتب ّٞٛتجسيْ ٗيقٞز  ٝضٝـ ز ٕٝتٓٞيس اتب ّٞٛاظ ؾٔٓٞع يب ٓي ِٜٞؾٔٓٞع اؾت ًت ٠اٗتطٝظ ٟزض حتبّ
تجبضي قس ٙاؾ  ،زض اي ٚضٝـ تٌ١٠بي چٞة زضذتبُ ،ٙيب١ب ،ٙػٔق ١ب  ٝپؿ٘بٛس١بي ُيب١ي ضا ثت ٠قتٌط
تجسيْ ًطز ٝ ٟپؽ اظ تر٘يط ث ٠اتب ّٞٛتجسيْ ٗيًٜيٖ.
زض حبّ حبضط ثيف اظ  95زضنس اتب ّٞٛتٓٞيسي آٗطيٌب اظ شضت ثسؾ ٗيآيس  5 ٝزضنس ثبهي٘بٛسٛ ٟيع اظ
ُٜسٕ ،ج ،ٞؾبه ٠شضتٗ ،بي ٠پٜيط  ٝثبهي٘بٛسٞٛ ٟقيسٛي١ب تٓٞيس ٗيقٞز.
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تٓٞيس اتب ّٞٛاظ شضت آربض ٜٗلي ٗبٜٛس كطؾبيف ذبىً ،ب١ف تٜٞع ظضاػي  ٝآٓٞزُي١بي ثيكتط اًؿيس١بي
ٛيتطٝغ ٙزاض ضا ث٘١ ٠طا ٟزاضز ٓيٌٛ ٚكط زي اًؿيس ًطثً٘ ٚتط  ٝؾطٗبيُ٠صاضي آ ٙپبيي ٚتط اؾ .
تٓٞيس اتب ّٞٛاظ ؾٔٓٞع زض ت٘بٗي اثؼبز ثطتطي ثيكتطي زاضز (ث ٠اؾتثٜبي آاليٜس١ ٟبي ػ٘ٗٞي ٞ١ا) ٗعايبي
اي ٚضٝـ ًب١ف ٛكط زي اًؿيس ًطث( ٚتب حسٝز نلط) ٛ ٝيع اٌٗب ٙتٓٞيس آ ٙاظ ذٞضاً٢بي ٗتٜٞع ٗي ثبقتس
ً ٠ثٝ ٠كٞض زض زؾتطؼ اؾ .
 اهتهبز تٓٞيس اتبّٞٛ
ظطكي

ٝاحس١بي زض حبّ تٓٞيس اتب ّٞٛآٗطيٌب اظ ١ 400عاض تب ٗ 270ئيُ ٙٞبٓ ٚزض ؾبّ ٗتـيط اؾ ً٠

ثعضُتطي ٚآ٢ٛب زض ايبٓ ائي ٞٛيع ٝاهغ قس ٝ ٟث ADM ٠تؼٔن زاضز.
حسٝز  80زضنس تٓٞيس ايٝ ٚاحس١ب اظ ضٝـ آؾيبة ذكي (ثس ٙٝآة) اؾتلبزٗ ٟيًٜٜس  ٝزض ثويٗ ٠تٞاضز
اظ ضٝـ آؾيبة ٗطعٞة اؾتلبزٗ ٟيقٞز٘٢ٗ .تطي ٚاجعاي تٓٞيس ؾطٗبي ٝ ٠ذتٞضاى اؾت ًت ٠ثتب تٞجت ٠ثت٠
ٗب١ي ٝيػ ٟزاز١ ٟبي ١عي ٠ٜاي اتب ّٞٛث ٠ؾرتي ٗي تٞاٗ ٙسّ اهتهبزي ٜٗبؾجي ضا اضامً ٠طز.
ثب تٞج ٠ث ٠زؾتطؾي يب ػسٕ زؾتطؾي ثٗ ٠تـيط١بي ٝضٝزي (ؾطٗبيٛ ،٠يطٝي اٛؿبٛي ،اٛطغي ،ذٞضاى ،آة
 ٝاٛساظٝ ٟاحس) قطايظ ٗتلبٝت ذٞا١س ثٞز ،ثٜبثطاي ٚث ٠جبي اؾتلبز ٟاظ كطٗ٢ٓٞبي پيچيس ٟهجٔي ٗؼبزٓ ٠ؾتبزٟ
ظيط پيك٢ٜبز ٗي قٞز:
))CA=CC/2.75+CK+CL+CE+CM+CO-(PDDGS (0.0005)(6.5
ٗتـيط١بي ايٗ ٚؼبزٓ ٠ث ٠قطح ظيط ٗي ثبقٜس:
١ :CAعي ٠ٜتٓٞيس اتب ( ّٞٛزالضُ /بٓ)ٚ

١ :CMعيٞٗ ٠ٜاز آٝي١ :CL ٠عيٛ ٠ٜيطٝي اٛؿبٛي

١ :CCعي ٠ٜشضت (زالض)Bushel /

١ :CKعي ٠ٜؾطٗبيُ٠صاضي

١ :CEعي ٠ٜاٛطغي

١ :PDDGSعي ٠ٜزؾتِب ٟتوغيط  ٝحالٓ٢بي ٗهطكي

 :COؾبيط ١عي١ ٠ٜب ( تؼ٘يط ٢ِٛ ٝساضي ،ثبالؾطي ،آة ،زكغ ضبيؼبت ،ثي٘ٗ ،٠بٓيبت ،اٛغجبم ثب هٞاٛي)ٚ
زض يي ٗويبؼ ٗتٞؾظ ،ؾطٗبيٞٗ ٠ضز ٛيبظ ثطاي احساث يي ًبضذب ٠ٛاتب ّٞٛث ٠ظطكي ؾبالٗ 50 ٠ٛئيٙٞ
ُبٓ ٚثب اؾتلبز ٟاظ ضٝـ آؾيبة ذكي زض حسٝز ٗ 65-100ئي ٙٞزالض ثطآٝضز ٗي قٞز ًٛ ٠يتطٝي اٛؿتبٛي
ٗٞضز ٛيبظ آٛ ٙيع ٛ 30-50لط ثٞز١ ٝ ٟعي ٠ٜث٢ط ٟثطزاضي ؾبال ٠ٛآٛ ٙيع ٗ 45-60ئيت ٙٞزالض ذٞا١تس ثتٞز اظ
ؾبّ  1970ث ٠ثؼس١ ،عي ٠ٜتٓٞيس اتب ّٞٛزض ثطظيْ اظ آٗطيٌتب ً٘تتط ٗتي ثبقتس ًت ٠زٓيتْ انتٔي آ ٙقتطايظ
كطآيٜسي ضاح تط زض اؾتلبز ٟاظ ذٞضاى ٛيكٌط ث ٠جبي ؿالت ٛ ٝيع ٛبقي اظ زؾتطؾي ث ٠ؾٞذ ضايِتب ٙاظ
تلبٓٛ ٠يكٌط ٗي ثبقس.
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پيٌطثٜتتسي چٜتتسي ٚكٜتتبٝضي جسيتتس تٓٞيتتس اتتتب ّٞٛاظ ثيٗٞتتبؼ ؾتتٔٓٞعي زض ٗطاًتتع تحويوتتبتي زض حتتبّ
تٞؾتتؼ١ ٠ؿتتتٜس ًتت ٠قتتبْٗ كطآيٜتتس١بي ١يتتسضٓٝيع آٛعي٘تتي ،اؾتتيس ؾتتٓٞلٞضيي ضهيتتن ،تجتتسيْ ًتتطز ٙثتت٠
ُتتبظ ،پيطٓٝيتتع ؾتتطيغ  ٝتـٔتتيظ اؾتتيس ١ؿتتتٜس .زض ايتت ٚكطآيٜتتس ٗتتي ثبيؿتتتي زض اثتتتسا ذتتٞضاى ثيٗٞتتبؼ
قٌؿت ٠قٞز تب ١يسضٓٝيع هٜس١بي ؾتٔٓٞعي ث٢تتط اٛجتبٕ قتٞز ثتطاي ايتٜٗ ٚظتٞض زض اثتتسا آ ٙضا ثتب اؾتيس
ضهين ٝاًٜف زاز ٝ ٟؾتپؽ ١يتسضٓٝيع آٛعي٘تي ؾتٔٓٞع ضا اٛجتبٕ ٗتي ز١تيٖ ،ايت ٚكطآيٜتس زض ٗيتبٗ ٙتست
پتب ٛؿيْ آ ٙضا زاضز ًت ٠ثتب كطآيٜتس تٓٞيتس اتتب ّٞٛاظ ؿتالت ضهبثت ٘ٛبيتسٗ .ؼبزٓت ٠انتالح قتس ٟاهتهتبزي
ثطاي اي ٚكطآيٜس ث ٠قطح ظيط اؾ :
CA=CB/95+CK+CL+CE+CM+CO-PP
١ :CBعي ٠ٜذٞضاى ثيٗٞبؼ ذكي (زالض /ت)ٚ
 :PPهي٘ ثطم ٗبظاز تٓٞيس قسٗ ( ٟحه ّٞجبٛجي) ث ٠نٞضت ؾً / ٜئٝ ٞات ؾبػ
ثب كطو آُ 95 ٠ٌٛتبٓ ٚثيٗٞتبؼ ذكتي اظ ١تط تت ٚثيٗٞتبؼ ثت ٠يتي ٝاحتس اتتب ّٞٛؾتٔٓٞعي تحٞيتْ
زازٗ ٟتتي قتتٞز ،ثطآٝضز١تتبي آٝيتت١ ٠عيٜتت ٝ ٠ؾتتبذ ٝاحتتس اتتتب ّٞٛؾتتٔٓٞعي ثطاؾتتبؼ ظطكيتت ؾتتبال٠ٛ
ٗ 30ئيتُ ٙٞتبٓ ٚقتطً

ً Iogenبٛتبزا زض حتسٝز ٗ 250ئيت ٙٞزالض اؾت  ،ؾتبذ ايتٝ ٚاحتس عتتي

ز ٝؾتتبّ ثتتب ً 500تتبضُط ؾتتبذت٘بٛي ثتتيف اظ ٗ 50ئيتت ٙٞزالض ١عيٜتت ٠ذٞا١تتس زاق ت  ٝػ٘تتط اهتهتتبزي
آ ٙثب اؾتلبز ٟاظ كطآيٜس تٓٞيتس اتتب ّٞٛؾتٔٓٞعي ثت ٠ضٝـ آؾتيبة حتسٝز  15ؾتبّ ذٞا١تس ثتٞز .زض تٓٞيتس
اتتتب ،ّٞٛػ٘تتس ٟاجتتعاي ١عيٜتت١ ٠تتب قتتبْٗ ١عيٜتت ٠ؾتتطٗبي ٠اي ؾتتبال 40 ٠ٛزضنتتس ًتتْ ١عيٜتت١ ٠تتب ٝ
١عي١ ٠ٜبي ذٞضاى ٞٗ ٝاز آٝي 46 ٠زضنس ًْ ١عي١ ٠ٜب ٗي ثبقٜس.
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