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 مقدمه مولفین؛
های از حضور هفتاد روزه در یکی از ها و برداشتکتابی که پیش رو دارید، حاصل آموخته

در صنایع  𝐻3𝑆𝐸مدیریت فنّاوری کشور صنعتی جهان و شرکت در دوره آموزشی هفت
جانبان پیرامون های اینفرآیندی جهان است. این مجموعه مطالب به تشریح روزنوشت آموخته

پردازد. برنامه آموزشی در هر روز شامل در صنایع می 𝐻3𝑆𝐸موضوع کلی مدیریت فنّاوری 
بازدید از یکی از صنایع ژاپن ی سه و نیم ساعته یا یک جلسه سه و نیم ساعته و یک دو جلسه

شد. در بعضی ی صبح و عصر به یک موضوع پرداخته میبود. برخی روزها در هر دو جلسه
 گردید.روزها نیز در هر دو جلسه یا یک جلسه و یک بازدید با دو موضوع جداگانه ارائه می

یا بازدیدها، به ها صورت روزنوشت و مطابق توالی زمانی برگزاری جلسهدر متن این کتاب به
شده است. لذا خواننده گرامی ممکن است با در پی هم قرار ها پرداختهها و برداشتدرج آموخته

گرفتن موضوعات متفاوت در روزهای مختلف و با تکرار یک موضوع با مفاد دیگری در چند 
ی های آموزشی یا بازدیدهاجای کتاب برخورد نماید، این به دلیل اختالف موضوع جلسه

 برگزارشده در طی روزهای متفاوت می باشد.

ها نکته فنی و تخصصی درباره جوانب مختلف فرآیندهای سو حاوی دهاین مطالب از یک
زیست یا اجتماعی، پدافند غیرعامل، ایمنی و حفاظت از محیطمدیریت بهداشت، مسئولیت

𝐻3𝑆𝐸 و از طرف دیگر به  در صنایع متعدد و با روندهای تولیدی و کاری متفاوت بوده
ترین کشور جهان در شده در سیستم مدیریت کالن و خرد موفقهای بکار گرفتهتشریح رویه

 پردازد.زیست انسانی و طبیعی میحفاظت از محیط 𝐻3𝑆𝐸ی  ابعاد مختلف  زمینه

ین تریقیناً عنایت کارشناسانه و خردگرایانه به الگوی بسیار مطلوب پیشرفت پایدار در صنعتی
ترین کشور صنعتی جهان، راهگشای حل معمای آشتی صنعت و طبیعت و پذیرش و پاک

 مفهوم عمیق سود سبز در صنایع کشور عزیز ما ایران خواهد بود.

این نوشتار دو پیوست دارد. در بخش اول ضمایم، تالش شده است تا با توجه به دو ماه و نیم 
ونقل و آشنایی اجمالی با تجارب کشاورزی، حملزندگی و برخورد با طبیعت، فرهنگ، صنعت، 

ها، معرفی صنعتی، فرآیند کار، نحوه زندگی، تحصیالت مردم و سیستم حکومتی ژاپنی
شده و از زبان آمار و اطالعات، تصویر روشنی های مذکور ارائه مختصری از این کشور در زمینه

 ه محترم ایجاد شود.از آخرین وضعیت دومین کشور صنعتی جهان در ذهن خوانند



 

 

های غیر فنی و غیرتخصصی از فرآیند پیشرفت ، در دومین بخش ضمایم، مجموعه برداشت
اشکاالت ساختاری جامعه ما در راه پیشرفت، به همراه دعوتی مستتر از همه برای رفع 

شده است، اما باور کنید هاست. یقیناً این مطالب به شکلی غیرتخصصی و پراکنده مطرحآن
از آنکه درس پیشرفت مدنظر نگارندگان باشد، درد توسعه و پیشرفت دیگران و در جازدگی  بیش

پیش رونده کنونی بوده است که آشوبی ماندگی ما و حتی نخزیدن در جهان پویا و بهو عقب
های غیرفنی در انتهای یک نوشته فنی در دل و ضمیر انداخت و به نگاشتن و آوردن برداشت

بطور مبسوط و مستقل به موضوع موانع انسانی » داستان پیشرفت ملی« ر کتاب کشاند. البته د
پیشرفت در ایران پرداخته ایم. در خاتمه الزم میدانیم، حال که در سایه عنایات خداوند متعال 
و کنفِ حمایت و الطافِ ساحت مقدس رضوی )ع( موفق به شرکت در دوره آموزشی مدیریت 

𝐻3𝑆𝐸 ی دانشمندان و صنعت پیشگانِ ایم و از خرمن علم، خرد و تجربه در کشور ژاپن شده
های علمی و تکنولوژی خصوصا یکی از پیشرفته ترین کشورهای جهان در تمامی زمینه

ایم ها برچیده و دامنی از گل نصیب یاران آوردهدر صنایع خوشه 𝐻3𝑆𝐸ی فرآیندهای پیچیده
اتب سپاس، امتنان و قدرشناسی خالصانه خود را از نماییم، مرو به قامت این کتاب عرضه می

خدای مهربان و همه فراهم آورندگان این امکان ارزشمند باالخص کسانی که در طول دوران 
عمرم از تعلیم، تربیت و مساعدت ایشان برخوردار بوده ایم، ابراز داریم. بویژه آقای دکتر علی 

ران، آقای مهندس مجید مقدم کارشناس نخعی عضو هیات علمی انستیتوی نفت دانشگاه ته
ارشد پتروشیمی و آقای دکتر سیدصادق داج خوش مدیر عامل و همکاران موسسه مطالعات و 

 مشاوره مدیریت مُجانب ابراز داریم. 
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 مقدمه

میالدی  6۰و  ۵۰های سو نمونه آلودگی بسیار زیاد در صنایع ژاپن در دههشهر یوکایچی، از یک

صنعت و طبیعت در ژاپن امروز است. به همین دلیل و از طرف دیگر سمبل پاکی و آشتی 

زیست ژاپن در این شهر قرار دارد و همواره تاریخ آلودگی المللی انتقال فنّاوری محیطمرکز بین

 Case Studyعنوان یک مطالعه موردی یازیست در این شهر بهو نحوه بازسازی محیط

 دنیا بوده و است. 𝐻3𝑆𝐸مورد توجه خاص متخصصان 

یعنی  ۱۹۵۵ها سال هر یوکایچی دارای سه مجتمع عظیم پتروشیمی است که نخستین آنش

سال پیش، تأسیس شد. بنابراین یکی از اولین شهرهای صنعتی ژاپن پس از جنگ دوم  6۵

جهانی محسوب می شود. مجتمع پتروشیمی شماره یک شهر یوکایچی نخستین واحد 

نقشه صنعتی شهر یوکایچی در زمان ساخت  گردد*.پتروشیمی کشور ژاپن نیز محسوب می

شود. با راه اندازی واحد شماره یک پتروشیمی دیده می ۱اولین واحد پتروشیمی در شکل شماره 



۱۲         H3SE ... در صنایع پتروشیمی، پاالیش، نیروگاه، سیمان و 

 

شد. آلودگی دریا و انقراض پساب از کارخانه وارد رودخانه و ساحل دریا می ۳m۳۵۰،۰۰۰روزانه 

ها، نخستین عالمت جدی آلودگی ننسل برخی از ماهیان و کاهش شدید تعداد بسیاری از آ

نشان داد. صدا و بو از جمله دیگر  ۱۹۹۱ناشی از این واحد پتروشیمی بود که خود را تا سال 

ترین مشکالت به وجود آمده برای شهروندان پس از افتتاح این پتروشیمی بود. اما عمده

محیطی مدهای زیستطور جدی متوجه پیامشکلی که با بروز آن دولت و صنعت گران ژاپنی به

های صنعتی خرد شدند، پدیده آلودگی برای شهر یوکایچی و شیوع بیماری آسم در بین فعالیت

 باشد.مردم عادی می

هزار مورد بیماری ناشی از آلودگی صنعتی  ۲۹هزار نفری یوکایچی  ۲۲۰درآن زمان، در شهر 

هزار  8مانی نزدیک به میالدی گزارش شد. همچنین در همین حد فاصل ز 6۱-6۵در سالهای 

 محیطی در شهر یوکایچی ثبت شده است. مورد حادثه کوچک یا بزرگ زیست

این مجتمع از لحاظ تنوع محصوالت، با پتروشیمی بندر امام در ایران برابری میکند و از لحاظ 

های سه برابر پتروشیمی خراسان در سال تولید دارد. عالوه بر پتروشیمی ۱۰حجم تولیدات 

بشکه در روز و چندین نیروگاه برق در این شهر وجود  ۲7۰۰۰۰، یک پاالیشگاه با ظرفیت گانه

میالدی اولین قوانین  ۱۹6۳این شهر، در سال  𝐻3𝑆𝐸 های حوزه دارد. برای مقابله با بحران

 مربوط به گازهای خروجی از دودکش کارخانجات تدوین گردید. 

پایین تر از مقادیر واقعی بود تا براحتی نخستین نسخه ی استانداردها اندکی 

. بدنبال آن با همکاری متقابل و هماهنگ دانشگاه توسط صنایع قابل دستیابی باشد

در شهر  𝐻3𝑆𝐸های مردم نهاد  برای بهبود وضعیت ،صنعت، دولت و مردم و سازمان

یوکایچی هر سال قوانین مورد تجدید نظر قرار گرفت و شرایط سخت تری اتخاذ شد. بعالوه 

دولت برای حصول به استانداردهای جدید توسط صنایع، سوبسید و وام در اختیار صنایع قرار 

های مختصری تعیین کرد که هر سال به صورت داد. همچنین برای صنایع خاطی جریمه

 شد.لغ آن افزوده میپلکانی بر مبا
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 عمده ترین موارد قانونی شامل موارد زیر بود؛

 ها از دودکش کارخانه SOxو  NOxخروج  -

 ها خروج ذرات معلق و گرد و غبار از دودکش کارخانه –

- COD ها پساب خروجی از کارخانه 

 به بعد( ۱۹7۱تولید هر کارخانه )از سال  2COمصرف انرژی و  -
 نایع برای مناطق مسکونی مجاورآلودگی صوتی ص -

میالدی و بعد از آن در  ۱۹۹۳الی  ۱۹76مجموعه اقدامات علمی صورت گرفته در طی دهه 

 توان بشرح ذیل خالصه نمود:در این شهر صنعتی را می  𝐻3𝑆𝐸ی حوزه

 محیطی ایجاد سیستم اندازه گیری پارامترهای زیست -1

 , PH , Oil , COD  نظم کلیه پارامترهای نظیراولین اقدام اساسی و عملی اندازه گیری م

SOx , COx , NOx  در گازهای خروجی از دودکشها یا پسابهای خروجی از صنایع و

حاضر بانک اطالعاتی بسیار دقیقی  همچنین اندازه گیری آنها در محیط بود. بطوریکه در حال

پن و خصوصا ناحیه صنعتی محیطی در کشور ژااز روند تاریخی تغییر پارامترهای مختلف زیست

سال گذشته وجود داشته و امکان هرگونه مقایسه آماری شرایط  6۰شهر بوکایچی در قریب به 

 باشد.مشابه در شش دهه متفاوت میسر می

زیست را در برگرفته امروزه  با رشد جوامع و پیشرفت صنایع، آلودگی بیشتری پیکره محیط  

زیست ایجاد و راه اندازی یت یکپارچه و کالن محیطو به همین منظور و در راستای مدیر

، پردازش، تحلیل و اطالع رسانی در عرصه زیست کشور با تجمیعسامانه جامع پایش محیط

های منابع زیستی و غیر زیستی از اهمیت خاصی برخوردار است پایش کمی و کیفی در حوزه

 تلقی می شود. 𝐻3𝑆𝐸 و اساسی ترین جزء فرآیند مدیریت سیستمی 

های زیادی زیستی باعث بروز آلودگیروند رو به رشد صنایع و عدم توجه به مباحث محیط

زیست منجر به ایجاد مشکالت بی شماری برای جامعه شده است. گردیده است. آلودگی محیط
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های زیادی بر اقتصاد کشورها تحمیل می کند. حفاظت محیط زیست در این آلودگی هزینه

ها و فاکتورهای اساسی های مختلف تحت استانداردهای مشخص، جزء شاخصودگیبرابر آل

پیشرفت هر کشور است. بنابراین صنایع مختلف ملزم به رعایت استانداردهای ملی و بین 

المللی می باشند. در ایران سازمان محیط زیست متولی حفاظت از محیط زیست بوده و موظف 

و با سنجش و مقایسه آنها با استاندارد از بروز تخلف صنایع ها را شناسایی است منشأ آلودگی

در  محیطی  قابل اندازه گیریزیست پارامترهای تولید کننده آلودگی جلوگیری نماید.

 شوند.های زیر تقسیم میبخش

 بخش هوا و صدا

S2H, 2SO, NOx, 2NO, NO, 2CO, CO, 2O ,: گازهای دودکش شامل منابع ثابت 

CxHy, Effg, E-Air, Tg, Ta 

: ذرات دودکش شامل سرعت گاز، رطوبت گاز، غلظت ذرات در شرایط خشک، منابع ثابت 

 غلظت ذرات در شرایط تر، فشار هوا

 maxL, minL, 30 eqL: شامل صدای محیط

 2.5PM,  10PM: شامل ذرات معلق محیطی

 2SO, 3O, 2NO, CO: شامل گازهای هوای محیط

 ,Be, Ba, Sn, V, Mn, Sb, Cu, Zn, Te: شامل فلزات سنگین در بخش هوا

Co, Se, Ni, As, Cd, Cr, Pb, Hg 

 بخش فیزیک و شیمیایی 

, 3NH, 3SO, 2NO, 3NO, TDS, TSS, COD, BOD, EC ,Solt, Temp, pH

Oil, ABS, 2Cl, Cl&F, CN, Phenol., Tur, DO, 4PO, Mg, Ca, G... , 

 بخش میکروبی

 توتال کلیفرم، فکال کلیفرم 
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 پارامترهای قابل اندازه گیری در دودکش               

  

 

 

 واحد پارامتر به فارسی پارامتر به التین ردیف

1 2O اکسیژن % 

2 CO منواکسید کربن ppm 

3 2CO دی اکسید کربن % 

4 NO منو اکسید نیتروژن ppm 

5 2NO دی اکسید نیتروژن ppm 

6 NOx های نیتروژناکسید ppm 

7 S2H هیدروژن سولفید ppm 

8 2SO دی اکسید گوگرد ppm 

9 CxHy هاهیدروکربن ppm 

10 4CH متان ppm 

11 Effg راندمان % 

12 Effn راندمان % 

13 Loss اتالف % 

14 Excess Air هوای اضافه % 

15 Ta دمای محیط ºC 

16 Tg دمای گاز ºC 

17 Dry Dust 3 غلظت ذرات در حالت خشکm/mg 

18 Wet Dust 3 غلظت ذرات در حالت ترm/mg 

19 Vg سرعت گاز m/s 

20 Humidity رطوبت گاز % 

21 stP فشار استاتیک mbar 

22 dynP فشار داینامیک mbar 

23 amP فشار محیط mbar 
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 اندازه گیری گازهای محیطی

 واحد پارامتر به فارسی پارامتر به التین ردیف

1 CO منو اکسید کربن ppm 

2 NO2 دی اکسید نیتروژن ppm 

3 2SO دی اکسید گوگرد ppm 

4 O3 ازن ppm 

 

 اندازه گیری ذرات محیطی

 واحد پارامتر به فارسی پارامتر به التین ردیف

1 1PM 3 غلظت ذرات معلق محیطی کمتر از یک میکرونm/gµ 

2 2.5PM  3 میکرون ۲,۵غلظت ذرات معلق محیطی کمتر ازm/gµ 

3 4PM  3 میکرون 4معلق محیطی کمتر از غلظت ذراتm/gµ 

4 7PM  3 میکرون 7غلظت ذرات معلق محیطی کمتر ازm/gµ 

5 10PM  3 میکرون ۱۰غلظت ذرات معلق محیطی کمتر ازm/gµ 

6 TSP 3 غلظت کل ذرات معلق محیطیm/gµ 

 

 اندازه گیری صدای محیطی

 واحد پارامتر به فارسی پارامتر به التین ردیف

1 maxL صوت ماکزیمم تراز dB 

2 minL تراز صوت مینیمم dB 

3 30 eqL  دقیقه ۳۰تراز صوت معادل dB 
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 اندازه گیری پارامترهای فیزیک و شیمیایی آب و فاضالب

 واحد اندازه گیری پارامتر Parameter ردیف

1 Ph پی اچ - 

2 T دما ºC 

3 EC هدایت الکتریکی µS/cm 

4 Sal شوری % 

5 TDS  جامدات محلولکل mg/lit 

6 TSS کل جامدات معلق mg/lit 

7 Turb کدورت NTU 

8 DO ژن محلولاکسی mg/lit 

9 Na سدیم mg/lit 

10 K پتاسیم mg/lit 

11 TH سختی کل mg/lit 

12 Ca کلسیم mg/lit 

13 Mg منیزیم mg/lit 

14 4SO سولفات mg/lit 

15 T-Alk قلیائیت کل mg/lit 

16 Cl کلرو mg/lit 

17 BOD5 ژن مورد نیاز بیوشیمیاییاکسی mg/lit 

18 COD ژن مورد نیاز شیمیاییاکسی mg/lit 

19 3NO نیترات mg/lit 

20 2NO نیتریت mg/lit 

21 3NH آمونیاک mg/lit 

22 4PO فسفات mg/lit 

23 TOC کل ترکیبات آلی mg/lit 

24 2CL کلر آزاد mg/lit 

25 CN سیانید mg/lit 

26 F فلوئور mg/lit 

27 2SH سولفید mg/lit 

28 3SO سولفیت mg/lit 

29 O&G چربی و روغن mg/lit 

30 Detergent هاشوینده mg/lit 

31 ABS اکریلونیتریل، بوتادین و استیرن mg/lit 
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 سنجش پارامترهای میکروبی

 واحد اندازه گیری پارامتر Parameter ردیف

1 T-Coli کلیفرم کل MPN/100cc 

2 F-Coli کلیفرم فکال MPN/100cc 

 SOxکاهش مستمر و سال به سال ترکیبات  -2

زدایی از سوخت قبل از مصرف  در گازهای خروجی و طبعأ محیط شهری از دو طریق گوگرد

ها و بویلرها قبل از ورود به محیط و اعمال شرایط و گوگرد زدایی از گازهای خروجی از کوره

 دنبال شد. NOxمشابه برای 

های فسیلی که اغلب ناشی از احتراق ناقص سوخت SOxهای گازی حاوی گازهای آلودگی

شود که عوارض خطرناکی است، توسط کارخانجات صنعتی و وسایل نقلیه موتوری تولید می

زیست را به همراه دارد. با توجه به استانداردهای برای سالمتی انسان و همچنین برای محیط

های سازنده وسایل نقلیه موتوری و همچنین کارخانجات و ه در خصوص شرکتسخت گیران

ها مبنی بر کاهش میزان گازهای تولید توسط آنها، با این حال میزان تولید این دو نوع نیروگاه

های کاتالیستی کنند. استفاده از روشزیست را تهدید میگاز همچنان باال بوده و خطرات محیط

ذف این گازها به عنوان یکی از راهکارهای کاهش بار آلودگی این ترکیبات و شیمیایی برای ح

تواند به های جدید با کارآیی باالتر میزیست بوده است. با این وجود توسعه روشدر محیط

ها و هایی شیمیایی که بر مبنای مکانیسمبهبود فرآیندهای مذبور کمک نماید. روش

شیمیایی مرسوم نیاز به استفاده از ترکیبات شیمیایی  هایهای جدید بر خالف روشفناوری

تواند در دستیابی به این هدف کمک هایی است که میمختلف ندارند. پالسما، یکی از فناوری

تواند محیط مناسبی شایانی نماید. پالسما که عبارت است از یک محیط گازی یونیزه شده، می

های مختلفی دارند که اید. پالسماها طبقه بندیهای شیمیایی را فرآهم نمبرای انجام واکنش

ها، طبقه شوند. یکی از این نوع طبقه بندیبر حسب معیارهای خاص خود طبقه بندی می

بندی بر حسب دماهای عملیاتی محیط پالسما است. از جمله این نوع پالسماها که به تازگی 
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های غیر رتی است. پالسماکاربردهای مختلفی پیدا کرده است، پالسمای سرد یا غیر حرا

که در گاز  SOxزیست و کنترل گازهای آلوده نظیر تفکیک حرارتی در حفاظت از محیط

تواند مؤثر ها وجود دارد و تفکیک و شکستن پیوندها میها و نیروگاهخروجی اگزوز اتومبیل

 باشد.

 نصب و راه اندازی واحدهای تصفیه پساب -۳

در پسابهای خروجی در تمامی واحدهای  CODعمدتاً با فرآیند لجن فعال برای کاهش مقادیر 

موجود در  CODصنعتی کار تصفیه انجام گرفته است. )کنترل بر طبق دو استاندارد میزان 

 kgCOD / yearخروجی هر کارخانه در سال بر حسب  CODپساب هر واحد و مقدار کل 

های تصفیه بیولوژیکی جهت های تصفیه به ویژه سیستمسیستم اعمال میشود.( راه اندازی

دستیابی به پایداری سیستم در اسرع وقت، نیازمند صرف زمان مناسب و همچنین بهره گیری 

باشد. چه بسا که تجربه و تخصص فردی سبب کاهش مدت زمان دستیابی از افراد با تجربه می

 گردد. به پایداری سیستم تصفیه می

 

 شماتیکی از واحدهای تصفیه آب و پساب در صنعت -( 1شکل )
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های اصالح شده است همان که یکی از انواع فرآیند ۱فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

فرآیند لجن فعال است که در آن برای کاهش میزان لجن تولید شده، اصالحاتی در این روش 

نشینی اولیه حذف گردیده است و برای تصفیه صورت گرفته است در این اصالحات واحد ته

خانه آشغالگیر به آن افزوده تصفیه جلوگیری از ورود ذرات خارجی به هوادهی و سایر واحدهای

گردیده است در ضمن حجم مخزن هوادهی حدود دو تا چهار برابر بزرگتر شده و به تبع آن 

( افزایش یافته است که این تغییرات باعث SRT( و عمر لجن )HRTزمان ماند هیدرولیکی )

شوکهای احتمالی ی مقدار لجن دفعی و افزایش مقاومت سیستم نسبت به کاهش قابل مالحظه

کمی و کیفی فاضالب در مقایسه با فرآیند لجن فعال گردیده است. انعطاف پذیری و پایداری 

این سیستم سبب شده است که امروزه در کشور ما بطور گسترده ای از این روش برای تصفیه 

 انواع فاضالبهای بهداشتی و صنعتی استفاده شود.

 
 فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده  -( 2شکل)

 

                                                

۱ Extended Aeration Activated Sludge 



 ۲۱فصل اول تاریخ آلودگی و بازسازی محیط زیست در شهر یوکایچی ژاپن           

 

 محیطیتدوین و بازبینی مستمر قوانین و مقررات زیست-4

زیست در سالهای اخیر به امری مهم و ضروری برای همه کشورهای باتوجه به اینکه امر محیط

زیستی زندگی همه موجودات و بشر را در معرض خطر جدی دنیا تبدیل شده و تهدیدات محیط

زیستی کشور و آشنایی با سازوکارهای موجود و تالش بررسی قوانین و مقررات محیط قرار داده

برای حفظ وضع موجود و باال بردن سطح بهداشت و ملزومات زیستی جامعه اهمیتی بیش از 

زیست به یک اولویت در حال رشد در سطح های اخیر، آموزش محیطپیش یافته است. در سال

بدیل شده است. سازمان ملل متحد در دهه آموزش برای توسعه المللی تمحلی، ملی و بین

پایدار از تمامی کشورهای عضو برای تالش در جهت افزایش تعهداتشان نسبت به آموزش 

ای پایدار و خلق شهروندانی توانا برای انجام آن دعوت کرد. مردم در مورد نیاز به ایجاد آینده

باشدتا های اصلی توسعه پایدار نیازمند آموزش میلفهزیست نیز به عنوان یکی از مؤلذا، محیط

 را تکمیل نماید.  𝐻3𝑆𝐸حلقه ی مدیریت سیستمی 

تاکنون برگزار گردیده که برخی  ۱۹7۰های بسیاری در این حوزه از دهه ها و کنفرانسنشست

زیست یطهای آموزش محها به دلیل تأثیرگذاری بر تدوین قوانین، طراحی و اجرای برنامهاز آن

های مناسب و درخوری ای برخوردارند. بسیاری از کشورها تالشدر سرتاسر دنیا از اهمیت ویژه

ریزی اند، گرچه برخی از این کشورها در مراحل اولیه قرار دارند. برنامهدر این باره انجام داده

دی،اجتماعی های اقتصازمان جنبههای توسعه پایدار که با درنظر گرفتنِ هممبنای شاخصبر

زیست در کنار دستیابی به ای است، راهکار صیانت از محیطهای توسعهمحیطی طرحو زیست

های ملی، صنعتی، توسعه اقتصادی و فرهنگی است. بدین معنا که از این پس تمامی طرح

در ضمایم قراردادی خود  𝐻3𝑆𝐸اقتصادی، شهرسازی و راه سازی دارای پیوستار استاندارد 

 گردند.
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 ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه دولتی و خصوصی -5

زیست و ارائه چندین نسل این واحدها، هماهنگ با نیازهای صنایع در ارتباط با مسائل محیط

 در طی شش دهه گذشته فعالیت داشته اند. 𝐻3𝑆𝐸ی های حوزهاز تجهیزات و تکنولوژی

 R&D   به معنی تحقیق و توسعه می باشد و  نقش بسیار مهمی در هر موفقیت کاری دارد

و به استقامت کسب و کار کمک می کند. تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید درباره 

محصوالت، فرآیندها و خدمات و بکارگیری دانش برای ایجاد محصوالت، فرآیندها و خدمات 

 نماید.بازار را پوشش دهی می جدید و توسعه یافته است که نیازهای

تحقیق و توسعه تأثیر مستقیمی بر نوآوری، بهره وری، کیفیت، سطح استاندارد زندگی، سهم 

بازار و نیز دیگر عواملی که در افزایش توان رقابتی سازمانها موثر هستند، دارد. واحد تحقیق و 

کی شرکت در همگامی توسعه، قلب یک شرکت یا سازمان  است و نقش آن تغذیه تکنولوژی

های مدیریت است. واحدهای تحقیق و توسعه باید با روند پیشرفت علم و دانش و خواسته

بود که برای نخستین بار، واحد  ۱۹6۰جستجوگر تکنولوژی و نوآوری باشند.  حدود سالهای 

 ها مشاهده شد.تحقیق و توسعه به شکل جدی و رسمی در چارت سازمانی برخی شرکت

که در جهت تالش برای  𝐻3𝑆𝐸 حد تحقیق و توسعه  در حوزه مدیریت سیستمی اهداف وا

دستیابی به سطح مطلوب برای یک سازمان می باشد، براساس اولویتها و نیازهای آن سازمان 

 در یک چارچوب منسجم تدوین می گردند که می توان برخی را به شرح زیر نام برد:

 قای کیفیتتولید محصول یا محصوالت جدید و ارت -

 تولید دانش نوین به منظور توسعه محصوالت و بهینه سازی فرآیندها -

 بازدهی سریع سود، بهبود سریع عملکردها -

 کشف و درک فرصتها و نیازهای بازار -

 های مصرف کنندگان و ایجاد رفاه و آسایش برای مردمپاسخ به نیازها و خواسته -

 مشارکت قوی در جریانهای دانش و یادگیری -

 ی بازدهی فعالیت نیروی انسانی که نهایتاً باعث افزایش درآمد افراد نیز می گرددارتقا -
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 های داخلی و خارجی و حضور فعال در بازارهای جهانیافزایش نیروی رقابتی در عرصه -

 ارتقای میزان خوداتکایی -

تحقیقات در راستای کاهش پسماند تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش  -
 تولیدهزینه 

های جاری و آنالیز دقیق وضعیت محصوالت موجود و آنالیز دقیق میزان کارآمدی برنامه -
 پرسنل موجود

ی محصول محدود طراحی محصول صرفاً به تسلط بر دانش طراحی و دانش فنی و عرضه

ها توجه نکنیم، شود، بلکه یک فرایند پیچیده با حواشی و جزییات بسیار است که اگر به آننمی

ی محصول چه به عرضهی آنتوانیم در رقابت با رقبا موفق باشیم. مجموعهر نهایت نمید

های جانبی آن(، همان چیزی است کند )شامل طراحی محصول و تمام بحثنهایی کمک می

 NPD یا  New Product Developmentکه امروزه، فرایند توسعه محصول جدید 

 شود.نامیده می

 مر بر مصرف انرژی در صنایعتأکید و کنترل مست -6

ها پروژه در صنایع برای کنترل مصرف انرژی و اعمال ها، تعریف دهاصلی ترین این برنامه

مالیاتهای مضاعف بر صنایع مصرف کننده انرژی خارج از محدوده استانداردهای تعیین شده 

 باشد.می

باشد که امروزه نه تنها شرایط شهر های فراگیر، پویا و پیوسته میدر نتیجه چنین فعالیت

 ۱۹۱۰محیطی به شرایط مشابه سالهای بوکایچی بلکه کل کشور ژاپن از لحاظ شرایط زیست

در  𝐻3𝑆𝐸 و قبل از آن نزدیک شده است. تقریبا هیچ مسئله  حل نشده ای در  زمینه ی 

دارد، بلکه کشور ژاپن صاحب بهره ورترین صنایع از لحاظ اقتصادی و سطح کشور وجود ن

این کشور به مطرح ترین تکنولوژی  𝐻3𝑆𝐸 مصارف انرژی شده است. همچنین تکنولوژی

مرکز بین المللی بزرگی در کشور ژاپن  ۱۹۹۰از سال  جهان در این زمینه تبدیل شده است.
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به سایر کشورهای جهان خصوصاً  𝐻3𝑆𝐸 ی های حوزهعهده دار انتقال تکنولوژی

 کشورهای در حال توسعه شده است.

با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در سطح کل کشور و نقش مهم بخش 

صنعت در این میان، شناسایی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در این بخش از اهمیت باالیی 

طه معکوس با شدت انرژی دارند و شتاب قیمت انرژی و سطح تکنولوژی، راب .برخوردار است

افزایش مصرف انرژی یا رشد مصرف انرژی کمتر از شتاب افزایش ارزش افزوده صنایع یا 

رشد تولید است که این امر داللت بر افزایش کارایی مصرف انرژی در صنایع با مقیاس بزرگ 

مقیاس بزرگ به جای صنایع دارد. بنابراین با ادغام کردن صنایع با مقیاس کوچک، از صنایع با 

کوچکتر استفاده شود. همچنین اصالح قیمت انرژی، افزایش سطح تکنولوژی و کنترل نرخ 

 هایی مستمر، می توانند در کاهش شدت انرژی در صنعت موثر باشند.تورم به عنوان سیاست

های انرژی، بصورت بیش از سه دهه است که کشورهای عمده ی مصرف کننده ی حامل

های های مربوط به کاهش تلفات ناشی از مصرف حامل جدی و برنامه ریزی شده، فعالیتکامال

های بهینه سازی مصرف سوخت را دنبال کرده اند که از این رهگذر، نه تنها انرژی و سیاست

های قابل مالحظه ای دست یافته اند، های مربوط به مصارف انرژی، به صرفه جوییدر هزینه

ی فزاینده ی روند تخریب محیط زیست نیز به نحو مؤثری جلوگیری کرده اند. بلکه از توسعه 

های کنترل ارتقاء سطح تکنولوژی ساخت و تولید، افزایش درآمدهای دولت از ناحیه مالیات

 کننده مصرف سوخت و نظایر آن، از دیگر ثمرات اجرای سیاستهای مصرف انرژی بوده است.

 در ژاپن𝑯𝟑𝑺𝑬 ریت ی مدیهای حوزهصنایع و خط مشی

محیطی بسیار جدی مواجه شده بود که ی شصت میالدی ژاپن با مشکالت زیستدر دهه

ی حیات و زندگی شهروندان ژاپنی را عمالً امکان ادامه رشد صنعتی این کشور و حتی ادامه

ریهای محیطی خود اندازه گیمورد تهدید جدی قرار داده بود. بنابراین برای بهبود وضعیت زیست

کمی و مقایسه ای با گذشته را مبنای کار خود قرار داد. برای نیل به این مقصود صنایع و 

زیست همکاریهای تنگاتنگی را شروع کردند. تکنولوژی کنترل بخش دولتی متولی محیط
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محیطی های روشنی در ارتباط با مصارف انرژی و تبعات زیستآلودگیها توسعه یافت و سیاست

 اتخاذ شد.ناشی از آن 

ی معقولی بین بهبود مستمر شرایط ها، ژاپن موفق به دستیابی به موازنهدر نتیجه این تالش

𝐻3𝑆𝐸 ی های صنعتی توأم با توجهات جدی در حوزهو نرخ رشد اقتصادی خود شد. فعالیت

𝐻3𝑆𝐸  گردید و با وجود تأثیراتی که بر توسعه اقتصادی گذاشت، صنعت جدیدی بنام صنعت

𝐻3𝑆𝐸 .بوجود آمد 

در نخستین سالهای دهه ی شصت میالدی آلودگی هوا مشکل عمده ای در بیشتر شهرهای 

 ۱۹۹7محیطی در سال بزرگ ژاپن بود. بعنوان پاسخی مناسب، اولین مجموعه قوانین زیست

محیطی ژاپن تأسیس شد. در زمینه مصرف انرژی استفاده آژانس زیست ۱۹7۰تدوین و در سال 

هایی با گوگرد کمتر و نصب واحدهای گوگرد زدایی در همه صنایع مصرف کننده تاز سوخ

 زدایی از نفت خام و گوگرد سوخت از بزرگ به کوچک مد نظر قرار گرفت و دو روش گوگرد

 زدایی از گازهای خروجی از دودکشهای صنایع بسیار جدی گرفته شد.

ی نیز سعی در کاهش مقادیر مصرف میالد ۱۹7۹و  ۱۹7۱همچنین در بحران نفتی سالهای 

 های فسیلی و یافتن منابع انرژی جایگزین را مورد توجه جدی تری قرار داد.انرژی

و توسعه کمی و کیفی  𝐻3𝑆𝐸ی ژاپن رشد اقتصادی اش را با تمرکز بر مسائل حوزه

همه، خصوصاً تواند برای زیست پیوند زد. بنابراین تجارب ژاپن میتکنولوژیهای سازگار با محیط

کشورهای در حال توسعه مفید باشد تا به نحو مطلوبی توسعه اقتصادی توأم با تمرکز بر مسائل 

 را تعقیب نمایند. 𝐻3𝑆𝐸ی حوزه

 توان به شرح ذیل فهرست بندی نمود؛محیطی ژاپن را میعمده فعالیتها و سیاستهای زیست

 ژاپن 𝐻3𝑆𝐸ی های حوزهالف(مشخصات کلی خط و مشی

 𝐻3𝑆𝐸ی های اقتصادی، ضرورت مسائل حوزهفعالیت تأکید صریح بر محدودیت -

 انجام اندازه گیریهای مستمر سیستماتیک و مقایسه ای  -

 محیطیهای زیستتوسعه تکنولوژی کنترل آلودگی -
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های  انجام شده توسط وزارت صنایع و تجارت بین المللی ب( عمده فعالیت

 𝐻3𝑆𝐸ی در زمینه

 𝐻3𝑆𝐸ی یوند محکم و ارتباط تنگاتنگ بین صنایع و متولیان دولتی حوزهایجاد پ -

 𝐻3𝑆𝐸ی تأسیس نهادهای مردمی در حوزه -

 ایجاد سیستم مدیریت کنترل آلودگی در صنایع  -

 های کنترل آلودگی توسعه و معرفی تکنولوژی -

 اعمال سیاست مالیات بر آلودگی در صنایع  -

 𝐻3𝑆𝐸الزام مطالعات مکان یابی قبل از تأسیس صنایع و الزام صنایع به تدوین پیوستار  -

 𝐻3𝑆𝐸تغییر مکان صنایع موجود در موارد الزم بر اساس الزامات  -

 ج(دستاوردها

) بهداشت، ایمنی، امنیت  𝐻3𝑆𝐸ی بهبود مستمر کیفیت مسائل پنج گانه مرتبط با حوزه -
 زیست( اجتماعی و حفاظت از محیطئولیتیا پدافند غیرعامل، مس

 𝐻3𝑆𝐸ی توسعه اقتصادی مطلوب با تمرکز بر مسائل مرتبط با حوزه -

 𝐻3𝑆𝐸ی توسعه صنایع تخصصی مرتبط با حوزه -

د(مشکالت موجود و سیاستهای پذیرفته شده توسط وزارت صنایع و تجارت 

 بین المللی

نزول بارانهای اسیدی، آلودگی  ظهور مسائل  جدید جهانی نظیر گرم شدن زمین، -
 اقیانوسها، تغییرات آب و هوایی و... 

 𝐻3𝑆𝐸مشخصات پیچیده مسائل محیطی جهانی و معضالت موجود در حوزه  -

 وزارت صنایع و تجارت بین المللی شامل  𝐻3𝑆𝐸ی سیاستهای مجازی حوزه -

و  ۲۰۳۰تا سال  2COتولید  %۹توجه جدی به تغییر شرایط آب و هوایی جهان و کاهش  -
۲۰۵۰ 

 اعمال سیاست ایجاد اجتماع و اقتصاد چرخشی )هر چیز قابل بازیافت است( -

𝐻3𝑆𝐸ی تمرکز بر حل مسائل حوزه -



 
 

 
 

 

 

 فصل دوم

 کشور ژاپن  زیست در استان مای  محیط

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه

( با قریب شش هزار کیلومتر مربع مساحت و دو  میلیون نفر جمعیت بیست Mieاستان مای)

باشد. بودجه سالیانه این ژاپن میاستان تشکیل دهنده کشور  67و سومین استان در میان 

 ٪۳میلیارد ین تقریبأ ده میلیارد دالر آمریکا  است که از این مقدار  ۱۰۰۰استان در سال  برابر 

استان بوده  𝐻3𝑆𝐸ی میلیون دالر بودجه ی  حوزه ۳۰۰میلیارد ین قریب  سی یعنی حدود 

 است.

 دولتی استان: 𝐻3𝑆𝐸  تشکیالت

 𝐻3𝑆𝐸گذاری بخش خط مشی -

 ها بخش حفاظت از جنگل -

 بخش پسماند  -
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 زیست طبیعیبخش محیط -

این استان شامل مواجهه با مشکالت  𝐻3𝑆𝐸ی های حوزهعمده ترین مشکالت و برنامه

ها، ترافیک، پسماند و ها، پسابمحیطی تا مسائل روزمره ای نظیر آلودگی آبجهانی زیست

کالت روزمره در کنترل کامل قرار دارند و همه تالشها باشد. البته تمامی مشنحوه دفع آنها می

 گیرد :برای تحقق اهداف ذیل صورت می

 Environment (E)زیستی سالم به نسلهای بعدی تحول محیط -

 Society (S)ایجاد شرایط اجتماعی الزم برای توسعه پایدار  -

  (E)زیست صنعتی های اکولوژیکی طبیعی و محیطحفظ تعادل سیستم -

زیست جهانی از طریق مشارکت بین المللی و انتقال تجارب و تکنولوژی حفظ محیط -

 (S)محیطی ژاپن به دیگر کشورها زیست

میالدی به آنها جامه ی  2020این استان که باید تا سال  𝐻3𝑆𝐸های عمده ترین برنامه

 باشد:ها به شرح ذیل میعمل پوشانده شود، چهار مفهوم اصلی مندرج در این برنامه

 اندیشد. ایجاد جامعه ای که به توسعه پایدار منطبق بر مفهوم چرخش و بازیافت می -

 زیست هماهنگی و همسویی بین مردم و طبیعت برای دستیابی به امکان حفظ محیط -

زیست که مردم در آن احساس راحتی و طی از زندگی و سازگاری با محیطایجاد شرای -
 شادابی نمایند. 

 زیستهای حفاظت از محیطمشارکت جمعی دولت، صنایع و مردم در فعالیت -

 سه برنامه عمده کمی دستیابی به مفاهیم فوق

 باشد.  ۱۹۹7برابر مقادیر مصارف آن در سال  ۲۰۲۰مصرف سوختهای فسیلی در سال  -

گرم یا یک کیلوگرم به ازای هر شهروند  ۱۰۰۰کاهش پسماند روزانه تا مقدار کمتر از   -
 میالدی  ۲۰۲۰در روز تا سال 

در محیطهای شهری و  ۲۰۲۰واحد سنجش بو تا سال  ۲کاهش بو تا میزان کمتر از  -
 صنعتی

ذیل اشاره توان به موارد مندرج در استان مای می 𝐻3𝑆𝐸ی های حوزهاز جمله دیگر فعالیت

 نمود:
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 هایی برای مشارکت در حل مشکل جهانی گرمایش زمینانجام برنامه -

 𝐻3𝑆𝐸ی سیستم مدیریت تشویق صنایع و تهیه اطالعات درزمینه -

 های مختلف شهری و صنعتیفعالیت 𝐻3𝑆𝐸های معرفی جنبه -

 اعمال مدیریت مناسب پسماند شامل پسماند عمومی و صنعتی  -

 کاهش تولید هر نوع آالینده اقدامات جامع برای -

های افزایش بازیافت و دفع مناسب پسماندهای جامد، دور ریزهای مایع و خروجی -
 هاگازی از دودکش

تهیه و ارائه اطالعات کامل به شهروندان و ایجاد انگیزه مشارکت  آنها در  -

 𝐻3𝑆𝐸ی های حوزهفعالیت

 (PBCsظیر ها )ناندازه گیری و کنترل دقیق مقادیر دی اکسین -

 ها و کنترل کیفیت هوای محیط و جلوگیری از آلودگی آباندازه گیری آالینده -

 زیست طبیعی حفظ محیط -

𝑯𝟑𝑺𝑬 در صنایع شیمیایی ژاپن 

 موضوعات مطرح شده در کنفرانس

 𝐻3𝑆𝐸ی مرور تاریخی مشکالت حوزه -

 مصرف انرژی(  -زیست جهانی )گرمایش زمین مشکالت محیط -

 تالشهای صنایع شیمیایی ژاپن برای حل و استاندارد سازی تمام مسائل  -

 مشکالت پسماندهای  پالستیکی و اثرات بلند مدت آن -

تقسیم بندی صنایع پتروپاالیشگاهی و پتروشیمی در کشور ژاپن )نظیر کشور 

   :خودمان( 

های سبک ها در این واحدها هیدروکربنپاالیشگاه :2واحدهای باال دستی •

حلقوی اشباع و یا غیر اشباع موجود در نفت خام و یا موجود در گاز طبیعی  -طیخ

                                                

۲ Upstream units 
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ها جدا شده و به عنوان مواد اولیه های چندتایی از سایر هیروکربنبه صورت مخلوط

 .شودبرای واحدهای بنیادی فرستاده می

د کراکینگ، الفین آروماتیک در این واحدها مواد اولیه به موا :3واحدهای بنیادی •

ها، کلرو گوگرد تبدیل ها، حلقویها، دی اولفینپایه مانند متان، گاز سنتز، اولفین

 .شوندمی

 )واحدهای دی کلرواتیلن، کلرور وینیل( جهت تولید :4واحدهای واسطه ای •

PVC شود که از نظر خط تولید در صنایع پتروشیمی به واحدهایی واسطه گفته می

بنیادی و واحدهای نهایی قرار گرفته باشند و و برحسب ضرورت در میان واحدهای 

سی از اتیلن، ویبا توجه به اینکه مواد نهایی وجود داشته باشد. مثالً برای تولید پی

نیاز به دو واحد واسطه ای یکی جهت ساختن دی کلرواتیلن و دیگری جهت ساختن 

 .باشدکلرور وینیل از آن نیاز می

وی سی،الستیک مصنوعی( در این واحد )واحد تولید پی  :5واحدهای نهایی •

 .گرددفرآورده نهایی پتروشیمی تولید و به بازار عرضه می

 یا زنجیره ی صنایع تکمیلی پتروشیمی: 6واحدهای پایین دستی •

واحدهای تولیدکننده محصوالت شیمیایی، پالستیکی و قطعات الستیکی در 

یمی به محصوالت های نهایی پتروشواحدهای پایین دست پتروشیمی فرآورده

شوند. واحدهای تولید الیاف مصنوعی محصوالت پالستیکی، مصرفی تبدیل می

ها، ضد یخ، روغن قطعات پالستیکی و صنایع شیمیایی مصرفی نظیر شوینده

 .گردندها از مهمترین واحدهای پایین دست پتروشیمی محسوب میسازی

                                                

۳ Basic core units 
4 Intermediate units 
۵ End units 
6 Downstream units 
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 های پتروشیمیخوراك مجتمع

های پتروشیمی، خوراک مصرفی آنها متفاوت است با توجه به نوع فرآیندهای موجود در مجتمع

 شود.و خاک فسفات می NGL  ،LPGو شامل گاز شیرین، گاز ترش، نفتای سبک و سنگین، 

 

 های پتروشیمیخوراك مجتمع -( 3شکل )
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 زنجیره محصوالت پتروشیمی حاصل از نفت خام و گاز طبیعی  -( 4شکل )

 )تصویر با کیفیت عالی در سایت انتشارات برهان نور(
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 مشخصات کلی صنایع شیمیایی ژاپن

 شود. یکی از صنایع حیاتی و مادر در کشور ژاپن محسوب می -
 بیش از یک میلیون نفر در این صنایع مشغول بکار هستند  -

میلیارد دالر  ۳۰۰میلیارد دالر و ارزش افزوده آن    ۵۰۰لیانه آنها بیش از  فروش سا -
 باشد.می

از لحاظ بررگی صنایع شیمیایی ژاپن پس از کشور ایاالت متحده مقام دوم جهانی  -
 باشد.را دارا می

 های شیمیایی در ژاپن دارای روند و تطور تاریخی زیر بوده است:توسعه و پیشرفت تکنولوژی

 میالدی به بعد ظهور منابع شیمیایی معدنی نظیر سود سوزآور  ۱87۰از دهه  -

میالدی به بعد شروع صنعت  ۱۹۰۰در دهه نخست قرن بیستم یعنی  از دهه  -
 الکتروشیمی با محصوالتی نظیر کاربل 

ها میالدی به بعد ظهور صنایع شیمی کربن با محصوالتی نظیر رنگدانه ۱۹6۰از دهه  -
 ییو کودهای شیمیا

میالدی به بعد، ظهور صنعت پتروشیمی با محصوالتی نظیر اتیلن و  ۱۹۵۰از دهه  -
 ها پالستیک

میالدی به بعد، ظهور صنعت بیوشیمی و بیوتکنولوژی با محصوالتی  ۱۹۹۰از دهه  -
 ها قابل تجزیه بیولوژیکینظیر پالستیک

در کشور خودمان شود، اگر نگاهی به محصوالت صنعت پتروشیمی همانگونه که مالحظه می

داشته باشیم، عمده محصوالت ما شامل کودهای شیمیایی و محصوالت پتروشیمیایی با پایه 

ساله با صنعت روز پتروشیمی جهان از لحاظ  ۵۰باشد. یعنی یک تأخیر زمانی ها میپالستیک

شور فرآیند و پروسس تولید داریم. یعنی اگر با روند و نرخ فعلی توسعه کیفی پتروشیمی در ک

  1368به پیش برویم، باتوجه به اینکه اولین محصوالت پالستیکی پتروشیمی در ایران از سال

به بعد تولید شده است، چهل سال دیگر صاحب صنعت امروز پتروشیمی دنیا یعنی 

های قابل تجزیه در طبیعت خواهیم شد، در شکل زیر روند تولید اتیلن در کشور ژاپن پالستیک

 شود. دیده می  ۲۰۰۰–۲۰۲۰ای در حد فاصل ساله
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 در کشور ژاپن 2۰2۰تا  2۰۰۰روند تولید اتیلن از سال  - (5شکل )

های یکی از تبعات رشد صنایع شیمیایی و صنایع مصرف کننده سوختهای فسیلی نظیر نیروگاه

. باشدو در نتیجه آن گرمایش کره زمین می 2COمولد الکتریسیته و صنایع فوالد افزایش تولید 

 میلیارد تن بوده است.  6.3برابر  ۱۹۹۳تولیدی در جهان در سال  2COبطوریکه مقدار کل 

به تفکیک کشورهای تولید کننده دیده   2CO درصد تولید این مقدار عظیم  (6در شکل)

 شود. می

 
 هاتولیدی در جهان به تفکیک کشور 𝑪𝑶𝟐 کل - (6شکل) 
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 در صنایع شیمیایی  2COهای عمده کاهش روش

های شود مباحثی مانند انرژیزیست مطرح میزمانی که رابطه بین مصرف انرژی و محیط

تجدیدپذیر، افزایش بازده سوختهای فسیلی و ذخیره سازی دی اکسیدکربن اهمیت بیشتری 

یابند. با توجه به اینکه سوختهای فسیلی عامل اصلی ورود گازهای گلخانه ای به اتمسفر می

هایی است ستند، جمع آوری گازهای گلخانه ای به خصوص دی اکسیدکربن یکی  از روشه

کند که برای ها را ملزم میکه اخیراً بسیار مورد توجه واقع شده است.  پیمان کیوتو دولت

جلوگیری از اثرات منفی تغییر آب  و هوا از ورود این گازها به اتمسفر بکاهند.   با توجه به 

کنند.  و مسایل دیگر برخی از سیاستمداران از اجرای مفاد این قرار داد خودداری میهزینه باال 

در این پیمان ساز و کاری در نظر گرفته شده که کشورهای صنعتی بتوانند با صرف  هزینه 

های مختلفی کمتر در کشورهای در حال توسعه سهم خود را از کاهش این  گاز بپردازند. روش

ن گاز از تاسیسات صنعتی وجود دارد. چالش اصلی هزینه جمع آوری و در برای جمع آوری ای

های نهایت بهره برداری صحیح از گازهای گلخانه ای است. هدف از این مطالعه بررسی روش

مختلف کاهش و حذف این گازهای مخرب، ذخیره و نگهداری کربن دی اکسید در مخازن 

 2CO باشد. گازبا بحث افزایش برداشت نفت می زیرزمینی برای سالیان طوالنی و ارتباط آن

توان به عنوان مهمترین گاز موثر در تغییرات آب و هوا کاربرد چندانی در صنایع ندارد و نمی

های مختلف آن را همچون متان به عنوان خوراک به کار برد. بنابراین جمع آوری آن از قسمت

ه طوری که از ورود آن به جو زمین های امن بتاسیسات صنعتی  و نگهداری آن در محل

تواند راه مناسبی برای کاهش این آالینده باشد. البته این روزها روش جلوگیری شود، می

به اوره نیز در جهان ابداع شده است و پتروشیمی شهید همت نیز  2COدیگری برای تبدیل 

اکسید میایی، دیدر ایران با چنین هدفی در منطقه عسلویه تأسیس شده است. در صنایع شی

شود، با یک کسر کوچکتر که برای کربن عمدتاً به عنوان یک ماده در تولید اوره مصرف می

ها های فلزی و بی کربناتتولید متانول و طیف وسیعی از محصوالت دیگر مانند کربنات

سط تو 2CO شود. مشتقات اسید کربوکسیلیک مانند سدیم سالیسیالت با استفاده از استفاده می
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برای  2CO شوند. عالوه بر فرایندهای متداول با استفاده از شیمیت تهیه می-واکنش کلبه

گیرند. های الکتروشیمیایی نیز در سطح تحقیق مورد بررسی قرار میتولید مواد شیمیایی، روش

)مانند متانول(  2CO های تجدید پذیر برای تولید سوخت از طور خاص، استفاده از انرژیبه

توانند به راحتی حمل و هایی تبدیل شود که میتواند به سوختاست، زیرا این امر می جذاب

شود. از این امر میسر نمی 2CO های احتراق معمولی، اما بدون استفاده شوند در تکنولوژی

 در صنایع شامل موارد زیر است: 2CO های کاهش تولید جمله راه

  PE/ PPاستفاده از فرآیند فاز گازی در تولید  -

 بهینه نمودن مدیریت تولید و مصرف انرژی در واحد -

 های گرمایی با جذب باالاستفاده از پمپ -

 تولید برق در سیکل ترکیبی  -

 استفاده از کمپرسورهای با بازدهی باال -

 قابل استناد در صنایع شیمیایی ژاپن 𝐻3𝑆𝐸عمده قوانین 

 قوانین کنترل آلودگی هوا  -

 ناشی از بوی نامطبوعقوانین کنترل آلودگی - -

 مجموعه مقررات مرتبط با حفظ الیه ازن  -

 قوانین کنترل آلودگی آب  -

 زیست دریایی قوانین خاص حفظ محیط -

 قوانین کنترل آلودگی صوتی  -

 قوانین دفع پسماند و ضبط و ربط عمومی -

نیز از جمله گازهای آالینده تولیدی در  NOx  ,SOxدو دسته گازهای  2CO عالوه بر 

باشند که در بخش دیگری از این کتاب با تفصیل بیشتری به ع و صنعت پتروشیمی میصنای

 آن پرداخته خواهد شد.
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 های عمده کنترل آلودگی هوا در صنایع شیمیاییروش

های کنترل آلودگی هوا یکی از مهمترین  موضوعات روز دنیا است. زیرا در جوامع سیستم

 COو  NOx ،SOx ،VOC ،PMای مانند یندهامروزی با گسترش انتشار ترکیبات آال

شرایط بسیار خطرناکی در انتظار نسل بشر است. هوای آلوده شامل مواد مضری است که در 

زیست داشته باشد. عوارض جانبی این مشکل تواند اثرات نامطلوب بر محیطهای باال میغلظت

شامل صدمه به سالمت انسان، جانوران گیاهان و اکوسیستم است. فرآیندهای احتراق یکی از 

های هوا هستند و صنایعی که نیاز به احتراق در فرآیندهای های آالیندهید کنندهبزرگترین تول

آیند. صنایع شیمیایی از جمله برجسته خود دارند، به عنوان عامل اصلی آلودگی هوا به شمار می

های کنترل آلودگی هوا هستند که شامل تولیدکنندگان مواد شیمیایی ترین کاربران سیستم

 باشند.نانویی میپایه، مصرفی و 

های کنترل آلودگی هوا که به طور مرسوم مورد استفاده قرار سیستم

 :گیرند عبارتند ازمی

های کنترل آلودگی هوا بوده که اسکرابر یا نظیف کننده از جمله سیستم : اسکرابر •

های کنترل آلودگی هوا است و با ایجاد واکنش مبدل کاتالیزوری سیستم

ها و گازهای صنعتی خطرناک به ذرات موجب تبدیل آالیندهاکسیداسیون و احیا 

 .شودبدون خطر می
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 اسکرابر -( ۷شکل)

بیواسکرابر یک روش تصفیه بیولوژیکی بوده که ترکیبات آلی فرار  : بیواسکرابر •

اندازد. راکتورهای بیولوژی فرآیند تصفیه و ترکیبات بودار را در جریان هوا به دام می

دهند. به این صورت که آالینده با عبور از فاز گاز به فاز مایع منتقل هوا را انجام می

کنند. در انتها مواد آلی خطرناک ها ذرات را تجزیه میشده و سپس میکروارگانیسم

های شوند. بخار، مواد غیر آلی و توده سلولی تبدیل می2CO به ترکیباتی مانند آب، 

شوند، به عنوان منبع کربن رشد میآلی و غیر آلی که آالینده محسوب 

 .گیرندها و منبع انرژی، مورد استفاده قرار میمیکروارگانیسم

های صنعتی مانند ای است که در واحدبگ فیلتر یک غبارگیر کیسه  :بگ فیلتر •

صنایع سیمان، کارخانجات ذوب مس و فوالد، کارخانجات تولید کننده پودر 

میکرونیزه، کاشی، آسفالت و غیره کاربرد دارد. به طور کلی هر صنعتی که دارای 

نترل آلودگی هوا تواند از این سیستم کگازهای خروجی حاوی ذرات معلق باشد، می

 .استفاده کند
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 بگ فیلتر -( ۸شکل)

ای است که در خروجی اگزوز خودرو مبدل کاتالیزوری قطعه : مبدل کاتالیزوری •

کند. های بی خطر تبدیل میو دودکش قرار گرفته و ترکیبات سمی را به فرآورده

ه شدن این قطعه که به شکل اسفنج است، پس از رسیدن به دمای باال باعث شکست

 .کندترکیبات سمی شده و تا حدود زیادی آلودگی هوا را کمتر می

 
 مبدل کاتالیزوری -( ۹شکل)
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یک فرآیند گسترده برای کنترل و حذف گازهای  : های حرارتیاکسیدکننده •

درجه سیلیسیوس انجام  ۱4۰۰الی  7۰۰آلی سمی است که احتراق آالینده در دمای 

 .شودمی

 
 های حرارتیاکسید کننده -( 1۰شکل )

توان ذرات معلق در فاز گازی و هوا را حذف کرد. به کمک سیکلون می  :سیکلون •

این روش کم هزینه و مقرون به صرفه است. در این روش نیروی اینرسی که به 

ها به پایین یک ظرف مخروطی شده و شود، باعث سقوط آنذرات جامد وارد می

 .رودمعلق جامد، به سمت باال میهوای تمیز و عاری از ذرات 
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 سیکلونجداکننده  –( 11شکل )

ها  و پسماندهای ناشی از هایی بوده تا بتواند آالیندههمواره بشر به دنبال وسایل و روش

های فسیلی را بگیرد یا کنترل کند تا از شدت خطرات و مشکالت و عواقب سوزاندن سوخت

کننده بود و های تصفیهدنبال ساخت فیلترها و دستگاهبعدی بکاهد، بر این اساس همواره به 

های در این راه تا حدودی موفق بوده است، ولی به دلیل پیشرفت علم و پرهزینه بودن روش

کنترل آلودگی، وسایل و تجهیزات جدیدی در صنعت ساخت تصفیه هوا واردشده هر چند 

ها و... دن، بازده کم در کنترل آالیندهگاهی  به دالیلی از قبیل  پرهزینه بودن، در دسترس نبو

 شده است.ها کنار گذاشتهاستفاده از این روش
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شوند تشکیل آلودگی هوا از تجمع انواع قطرات ریز و ذراتی که باعث کاهش کیفیت هوا می

تابد و دمای هوا گرم است باال شده است. سطح اوزون زمانی که هوا راکد است وخورشید می

های خطرناک اید  با اوزونی که در جو زمین قرار دارد و از ما در مقابل اشعهرود. این نبمی

کند اشتباه گرفته شود. همچنین گازهای سمی گروهی از مواد سمی خورشید محافظت می

شود هایی که توسط این گازها ایجاد میصورت گاز باشند. مسمومیتهستند که در حرارت به

منجر به مرگ فرد مسموم خواهند شد. این گازها تحت یک موقع و در صورت عدم درمان به

ها باید روش به خصوصی شوند و برای سنجش هر یک از آنفرمول معین اندازه گیری نمی

به کار برد. گازهای سمی هوا از راه تنفس وارد بدن شده، به سهولت وارد جریان خون شده و 

 شوند. به فاصله چند ثانیه وارد مراکز عصبی می

های مورد استفاده برای پیشگیری از تشکیل و تصفیه گازهای آالینده رای جمع بندی، روشب

 به صورت زیر است:

 استفاده از سوختهای با گوگرد کمتر  -

 کنترل بهینه سوخت احتراق  -

 کنترل و جمع آوری گرد و غبار خروجی  -

 توزیع در اتمسفر از طریق استفاده از دودکشهای بلند  -

 کاهش دی اکسید گوگرد: های تصفیه وروش •

  LPG ,LNGاستفاده از سوختهای با گوگرد پایین نظیر  -

 زدایی نفت سنگین گوگرد -

 زدایی از گازهای خروجی  نصب تجهیزات تر یا خشک برای گوگرد -

 های تصفیه و کاهش دی اکسید نیتروژن:روش •

 کاهش غلظت اکسیژن بوسیله کاهش هوای اضافی در احتراق  -

 احتراق  کاهش درجه حرارت -

 کاهش زمان ماند گازها در محفظه ی احتراق  -

 زدایی از سوخت اکسید نیتروژن نصب تجهیزات دی -
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 کنترل آلودگی آب توسط صنایع شیمیایی

  و  CODدر کشور ژاپن در ارتباط با کنترل آلودگی آبها عمدتاً روی پارامترهای بیولوژیکی

BOD  مقدار موجود فلزات سنگین و عناصر خطرناک برای سالمتی انسان در آب مورد نظر

های مهم دنیا و ایران است. یکی از آلودگی آب یکی از مشکالت و چالششود.  بررسی می

های سطحی و زیر زمینی هر علل اصلی بیماریها و مرگ و میر در جهان آلودگی آب است. آب

ختلف قرار دارند. در صورتی که آب دارای طعم و بوی نامطلوبی های مدو در معرض آالینده

ها، باشد، نشان دهنده وجود مواد آالینده در آب است. با توجه به ماهیت، منشأ ورود آالینده

ها در نظر گرفته شده های مختلفی برای آالیندهطبیعی و یا انسان ساز بودن، تقسیم بندی

ت به سه گروه مواد آلی، مواد معدنی و عوامل فیزیکی تقسیم های آب از نظر ماهیاست. آالینده

 شوند. می

ها و علف های آلی آب عبارتند از مواد شوینده، پساب صنایع غذایی، حشره کشعمده آالینده

های ها، مواد نفتی، شاخ و برگ گیاهان و درختان و مواد آلی فرار اصلی ترین آالیندهکش

ی از پساب صنایع، آمونیاک، کودهای شیمیایی، فلزات سنگین معدنی  آب شامل اسیدیته ناش

های معدنی موجب کدورت آب شده و در برخی موارد نیز به صورت باشند. آالیندهو نمک می

 ذرات معلق در آب قابل مشاهده هستند. 

های انسانی نیز به عنوان آلودگی تغییرات ناگهانی اسیدیته و دمای منابع آب تحت تاثیر فعالیت

ها، ها مانند ویروسشود. همچنین برخی آالیندهمنابع آب از نوع فیزیکی در نظر گرفته می

 ها از یک نقطه معین و قابل تشخیصها منشأ بیولوژیکی دارند. اگر آالیندهها و انگلباکتری

های خانهشود. خروجی تصفیهای گفته میوارد منابع آب شوند، به آنها منابع آالینده ی نقطه

ها از طریق مختلف فاضالب و یا پساب صنایع از این نوع هستند. اما در بسیاری از موارد آالینده

شوند که تشخیصِ دقیق چگونگی و محل و از نقاط مختلف و به صورت گسترده وارد منابع می

های های ناشی از اراضی کشاورزی و یا آبباشد. آلودگیورود آالینده به منبع آب مشکل می

های غیر ای هستند. کنترل و مدیریت آالیندههای غیر نقطهسطحی شهرها از نوع آالینده
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باشد ولی برای حفاظت از منابع آب، باید ای میهای نقطهای بسیار مشکل تر از آالیندهنقطه

 ین موارد به طور صحیح کنترل و مدیریت شوند. هر دو ا

ها در آب، حیات اکوسیستم و نیز بهداشت و سالمت انسان را تحت وجود انواع مختلف آالینده

میرد، که سالگی می ۵کودک یک نفر قبل از  ۵دهد. در کشورهای فقیر از هر تاثیر قرار می

ها زندگی جانواران لوده است. آالیندههای ناشی از آب آدلیل اصلی آن نیز عفونت و بیماری

های بسیاری از سازد. تاکنون گونهآبزی و سایر موجودات را با خطرات جدی مواجه می

ها، مناظر ها، در اثر آلودگی از بین رفته اند. وجود آالیندهموجودات آبزی به ویژه در رودخانه

تواند اثر نامطلوبی در جذب نماید و میهای آبی را زشت و نامطلوب میطبیعی و پیکره

ای با آب زیاد تخلیه شود، در صورتی گردشگران داشته باشد. هر گاه منابع آالینده به رودخانه

شود. ها کمتر میکه میزان آلودگی بیش از حد نباشد، به علت رقیق شدن، غلظت آلودگی

ترکیب و تجزیه، های فیزیکی و شیمیایی مانند ته نشینی، همچنین در اثر برخی از واکنش

ها مطرح رود. این موضوع تحت عنوان توان خودپاالیی روخانهها از بین میبخشی از آلودگی

شود. اما در صورتی که این میزان آلودگی بیش از حد مجاز باشد، رودخانه نخواهد توانست می

های مصرف کننده منتقل خواهد شد. بسیاری از آن را رقیق نماید و آلودگی به بخش

های کشور مانند کارون، زاینده رود، سفید رود عالوه بر مسائل مرتبط با کاهش حجم رودخانه

ها و زیر مخازن زیر باشند. پمپ بنزینآب ورودی به آنها، گرفتار تخریبِ کیفیتِ منابعِ آب می

های الزم و پوسیدگی جدار ها و مشتقات نفتی به دلیل عدم انجام پایشزمینی ذخیره فرآورده

نمایند. در بیشتر روستاهای آنها، به طور مرتب محیط و به ویژه منابع آب زیر زمینی را آلوده می

های  روباز جاری بوده یا از طریق ها و جویهای خانگی در سطح کوچهکشور، فاضالب

ها آلودگی منابع آب زیر زمینی و سطحی شوند. این نوع تخلیه فاضالبهای جذبی دفع میچاه

های ناشی از فضوالت دامی که دارای مقدار زیادی نبال داشته است. همچنین شیرابهرا به د

نمایند. به طور معمول این منابع باشند، منابع آب را آلوده میازت و موجودات ریز زنده می

توان تا حد زیادی به های آب میباشند. با محدود کردن منشأ آالیندهآالینده نیز بیماری زا می

یفیت منابع آبی کمک نمود. استفاده از مواد شوینده و بهداشتی به صورت کنترل شده بهبود ک
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ها و عدم ها و حشره کُشو در حد نیاز، محدود کردن استفاده از کودهای شیمیایی و آفت کُش

تواند تا حد زیادی های نفوذ پذیر و منابع آب روان، میهای نفتی روی زمینتخلیه ی آالینده

کند. همچنین باید محل زندگی و چرای های آبی جلوگیری میها به سیستمیندهاز ورود آال

های سطحی های محلی حتی االمکان دور از منابع آبی باشد تا از ورود فضوالت آنها به آبدام

ها محتوی مقادیر ها و غذاخوریهای کوچک و رستورانجلوگیری شود. فاضالب صنایع، کارگاه

آلی و غیرآلی است، که نباید به طور مستقیم و بدون تصفیه به رودخانه و های زیادی آالینده

 .ها تخلیه گردنددریاچه

 های عمده تصفیه پساب در صنایع پتروشیمیروش

های متفاوت هستند. فاضالب صنایع شیمیایی عموماً حاوی مواد آلی و غیرآلی با غلظت

زا هستند.  این ن زا، موتاژنیک یا جهشبسیاری از مواد موجود در صنایع شیمیایی سمی، سرطا

باشند. این بدان معناست که فاضالب تولید شده نیز حاوی ناپذیر میمواد عموماً زیست تخریب

ای از موادی است که به راحتی قابل تجزیه نیستند. به عنوان مثال بازه ی گسترده

گیرند، ورد استفاده قرار میای که در صنایع شیمیایی مهای نفتیها و هیدروکربنسورفاکتانت

 شوند.موجب کاهش راندمان عملکرد بسیاری از واحدهای تصفیه فاضالب می

برای تصفیه فاضالب صنایع شیمیایی چهار طبقه بندی اصلی وجود دارد. مرحله ی اول پیش 

تصفیه که شامل جداسازی ذرات بزرگ و جامدات موجود در فاضالب است. مرحله ی دوم 

باشد که شامل حذف جامدات آلی و غیرآلی با استفاده از فرآیندهای فیزیکی می تصفیه اولیه

گویند. سومین مرحله تصفیه ثانویه نام دارد و در آن بوده و به خروجی آن پساب اولیه می

شوند. تصفیه ثانویه شامل تجزیه بیولوژیکی ترکیبات و مواد آلی باقی مانده و معلق شکسته می

باشد. آخرین مرحله نیز تصفیه تکمیلی است که د آلی و شیمیایی نامطلوب مییا باکتریایی موا

 باشد.زدایی می معموال فرآیندی شیمیایی و در برخی مواقع شامل گند

ها یکی از متداول ترین آالینده O&Gای از صنایع شیمیایی چربی و روغن یا در طیف گسترده

های نفت، پتروشیمی، یعی مانند پاالیشگاهباشد. غلظت این آالینده در فاضالب صنامی
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های مواد شیمیایی، نساجی و واحدهای فرآوری محصوالت غذایی بسیار باال است و کارخانه

می رسد. مقررات و استانداردهای مربوط به تخلیه  mg/L ۲۰۰۰۰۰یا  ppm ۲۰۰۰۰۰گاهی 

 شود.تر میهای حاوی چربی و روغن نیز روز به روز سختگیرانهپساب

تواند به سه شکل آزاد، پراکنده یا اُمولسیون چربی و روغن موجود در فاضالب این صنایع می

های باشد. در فاضالبوجود داشته باشد که تفاوت اصلی آنها در اندازه ی ذرات روغن می

متر، روغن میلی ۱۵۰هایی با اندازه بیشتر از های آلی، روغن آزاد به صورت قطرهحاوی آالینده

متر است. چربی میلی ۲۰ها معموال کمتر از متر و امولسیونمیلی ۲۰ – ۱۵۰کنده با اندازه پرا

های مختلف مانند روغن و نفت، اسیدهای چرب، بازه ی وسیعی از آالینده O&Gو روغن  یا  

ها، ترکیبات فنولی، نفتنیک اسید، منابع حیوانی و گیاهی های نفتی، سورفاکتانتهیدروکربن

 شود.و... را شامل می

های روغنی در صنایع شیمیایی های مورد استفاده برای تصفیه فاضالبمعمول ترین روش

 de-emulsificationسازی و شناورسازی ثقلی، شناورسازی با هوای محلول، شامل جدا

باشد. می …یا شکست پیوندهای امولسیون، انعقاد و لخته سازی، الکتروکواگوالسیون و 

جداسازها و شناورسازهای ثقلی عملکرد بسیار خوبی برای جداسازی روغن آزاد از فاضالب 

یکی C P I های متنوع آن و مدل APIجداسازهای دارند. جداسازهای آب و روغن مانند 

 باشند. های مؤثر و اقتصادی برای گام اول تصفیه فاضالب صنایع شیمیایی میدیگر از روش

برای جداسازی روغن و ذرات جامد معلق از فاضالب طراحی  ”API”جداسازهای آب و روغن 

ط موسسه نفت امریکا یا شده اند و اسم آن برگرفته از استانداردهای تعیین شده توس

American Petroleum Institute باشد.می 
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 تجهیزات جمع آوری پساب  -( 12شکل )

ها مناسب برای حذف قطرات کوچک روغن، چربی و امولسیون APIبا این وجود جداسازهای 

چسبد به طور مناسبی توسط ته نشینی نیستند. روغن و چربی که به سطح ذرات جامد می

نیز   DAFهای شناورسازی با هوای محلول یاشود. سیستمساز اولیه حذف میر زاللموجود د

با استفاده از هوا، شناورسازی قطرات کوچک روغن و چربی را افزایش داده و روند جداسازی 

 بخشند.را بهبود می

نیز توسط مواد شیمیایی معروف  DAFهای های امولسیون موجود در ورودی سیستمروغن

 به
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de-emulsification گردند. واحدهای انرژی حرارتی و یا هر دو حذف میDAF 

ها معموال برای تسریع روند جداسازی از مواد شیمیایی برای بهبود انعقاد و افزایش اندازه لخته

 کنند.استفاده می

ها توسط مواد های امولسیون موجود در فاضالب معموالً برای ناپایدارسازی امولسیونروغن

شود. فاضالب برای کاهش شیمیایی پیش تصفیه شده و در ادامه از جداسازی ثقلی استفاده می

های فاز روغن ویسکوزیته، افزایش اختالف چگالی و تضعیف نیروی کشش سطحی میان الیه

 شود.حرارت داده می

منفی های پلیمر/آلوم برای خنثی سازی بار به دنبال آن اسیدی سازی و اضافه نمودن کاتیون

های غیرآلی را به و ورود به ناحیه قلیایی نمک PHباشد که پس از  افزایش ذرات روغن می

های تشکیل شده که قطرات روغن را به خود جذب کرده آوردند. سپس لختهشکل لخته در می

 شود.اند جدا نموده و پس از فرآیندهای تغلیظ و آبگیری لجن انجام می

 فیه پسابهای عمده تصدسته بندی روش

 ته نشینی  -

 شناورسازی  -

 انعقاد و لخته سازی  -

 خنثی سازی -

 اکسیداسیون -

 إحیاء  -

 فیلتراسیون  -

 تغلیظ -

 جذب سطحی- -

 بیوشیمی  -

 لجن فعال  -

 ای فیلتراسیون قطره- -

 تخمیز متان  -



 4۹فصل دوم محیط زیست در استان مایِ کشور ژاپن            

 

 جذب بوسیله کربن فعال  -

 استفاده از رزینهای باردار  تبادل  یونی  -

 الکترودیالیز -

 اسمز معکوس  -

 آلترافیلتراسیون -

در سال و وجود  mm4۰۰۰الزم به ذکر است که در کشور ژاپن بدلیل بارندگی متوسط 

های صنعتی تا حد های پر آب و مجاورت با دریا در تمامی نواحی کشور، پسابرودخانه

های کامل شوند. معموال از روشاستانداردهای قابل تخلیه به رودخانه و با دریا تصفیه می

گردد و مراحل تصفیه پسابها به تصفیه ی فیزیکوشیمیایی و تصفیه ساب استفاده میتصفیه پ

 شود.ی بیولوژیکی ختم می

 پسماند پالستیکی صنعت پتروشیمی

 ۵6%دهند، به طوری که حدود ها طیف بسیار وسیعی از مواد پلیمری را تشکیل میپالستیک

. اخیرًا تکنولوژی بازیافت شیمیایی دهندها تشکیل میاز کل پلیمرهای صنعتی را پالستیک

تحقیقات زیادی را به خود جلب کرده است، در این روش پسماند پالستیکی به سوخت و مواد 

شوند. این روش به دو صورت کاتالیستی و غیرکاتالیستی انجام شیمیایی ارزشمند تبدیل می

ثر حرارت شکسته شده شود. در روش غیرکاتالیستی برخی پیوندهای مولکولهای بزرگ در امی

توان شکسته کند. با استفاده از کاتالیست میهای کوچکتر تولید میو ترکیبات آلی با مولکول

شدن پیوندها را کنترل کرده و ضمن تسهیل شرایط واکنش به محصوالت مطلوبی دست 

 یافت.

ستی های پتروشیمی و محصوالت پایین دبرای تصفیه پسماند پالستیکی حاصل از فراینده

آنها، سه تکنولوژی کاهش حجم تولید، استفاده مجدد و بازیافت مد نظر قرار گرفته است. 

تکنولوژی بازیافت به نوبه ی خود متشکل از دو بخش بازیافت مواد اولیه و بازیافت حرارتی 

باشد. در روش بازیافت اولیه، مواد مصرفی مجدداً به پلیمرهایِ تولیدیشان تبدیل مواد می
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ها به عنوان منابع بازیافت انرژی و سوخت د. در روش بازیافت حرارتی از پالستیکشونمی

 شود. در شکل زیر فرآیند بازیافت مکانیکی و شیمایی را نشان می دهد.استفاده می

میالدی نسل جدیدی از محصوالت صنعت  ۱۹۹۰های نخست دهه الزم به ذکر است از سال

نام دارد، در صنایع پتروشیمی ژاپن پا » تجزیه در طبیعتهای قابل پالستیک«پتروشیمی که 

به عرصه وجود گذاشته است که عمالً پسماند آن در فرآیندی بسیار ساده تر از آنچه امروز 

 شود در طبیعت جذب و تجزیه خواهند شد.برای پسماند پالستیکی انجام می

 گردیده است. در اشکال زیر اطالعات ارزشمندی از مباحث مطرح در فصل تبیین


