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 بیبى هسئلِ

ػٟٓ ٔٛاد ؿيٕيبيي دس ايٗ . سؿذ كٙؼز ٚ سىِٙٛٛطي ثب ٚخٛد سفبٞي وٝ ثشاي ثـش دذيذ آٚسدٜ اػز أّب ثبػث ؿذٜ اػز وٝ ٔـىالر خذيذي سا ٘يض ايدبد وٙذ   

ٜ ثٝ ايٗ ٔبدّ. ٔي ثبؿذ "خيٜٛ"اػز فّض ػّٕي ايدبد ايٗ ٔـىالر داؿشٝ ٔـىالر ثؼيبس لبثُ ٔالحظٝ اػز ٚ يىي اص ايٗ ٔٛاد ؿيٕيبيي وٝ ٘مؾ ػٕذٜ اي دس 

ٞٓ اوٖٙٛ اػشفبدٜ اص آٖ ثؼيبس سٚاج داسد أّب اص آ٘دب وٝ دس اثش ٔٛاخٟٝ ثب ايٗ ٔبدّٜ ... خٛاكي ٕٞچٖٛ چٍبِي ثبال، لبثّيز ايدبد سشويجبر ٔشؼذّد وبسثشدي ٚ ػّّز

اص آ٘دب وٝ ايٗ ٔبدّٜ دس وـٛس ػضيض ٔب ايشاٖ اػشفبدٜ . ٘شيدٝ الصْ اػز سب الذأبر وٙششِي الصْ ٘ؼجز ثٝ آٖ كٛسر دزيشددس سٛا٘ذ دذيذ آيذ، اثشار ٘بٔطّٛثي ٔي

اص خٛؿجخشب٘ٝ ايٗ ثش٘بٔٝ ٞٓ اوٖٙٛ . ٞبي فشاٚا٘ي داسد دس ٘شيدٝ ثشاي وٙششَ ايٗ ٔٛضٛع ٘يبص ثٝ ثش٘بٔٝ سيضي خبٔؼي ٚخٛد داسد وٝ ثشٛا٘ذ ايٗ ٔؼئّٝ سا حُ وٙذ

اص اٞذاف ٟٔٓ ايٗ ثش٘بٔٝ ؿٙبػبيي ٚ وٙششَ ٔٛاخٟٝ ؿبغّيٗ . طشف ٔشوض ػالٔز ٔحيط ٚ وبس ٚصاسر ثٟذاؿز دسٔبٖ ٚ آٔٛصؽ دضؿىي سٟيّٝ ديذٜ ؿذٜ اػز

ر حشفٝ اي دس ٔؼبٚ٘ز ٞبي أيذٚاسيٓ ثب سالؽ ٕٞىبساٖ، ثبصسػبٖ ٚ ٘يشٚٞبي ٔشخلّق ٚ فؼّبَ ثٟذاؽ.  وبسٌبٟٞب ٚ وبسخب٘دبسي اػز وٝ اص خيٜٛ اػشفبدٜ ٔي وٙٙذ

 .ثٟذاؿشي اػشبٖ لٓ ايٗ أش ٞش چٝ ػشيؼشش دس ػطح اػشبٖ ٔيؼّش ٌشدد ٚ ؿبٞذ وٙششَ ٚ حزف خطشار خيٜٛ اص ٔحيط ٞبي وبسي اػشبٖ ثبؿيٓ

  

 

 : ّذف کلي

  دس وبسٌبٟٞب ٚ وبسخب٘دبر داساي دشب٘ؼيُ آاليٙذٌي خيٜٛوٙششَ ٚ وبٞؾ ٔٛاخٟٝ ثب 

 

 :اّذاف اختصبصي

 َٔٛاخٟٝ  دشب٘ؼيُوبسٌبٟٞب ٚ وبسخب٘دبر داساي  خيٜٜٛ آاليٙذ وٙشش 

  ٖدسيبفز ٚ ا٘ذاصٜ ٌيشي آٖ  خيٜٛوٙششَ آاليٙذٜ وّي  اكَٛ ٞبي الصْ سا دس اسسجبط ثب يآٔٛصثبصػشبدي ٚ ٔحيطي ؿٟشػشبٖ وبسؿٙبػب

 .ٕ٘ٛدٜ ثبؿٙذ

 ٜٕ٘بيٙذ  اػالْ ٚآغبص ثب خطشار آٖ آؿٙب ٚ ثش٘بٔٝ ٞبي وٙششِي سا   خيٜٛٞبي داساي آاليٙذٜ  وبسفشٔبيبٖ وبسٌب. 

  ٔذٖٚ ؿذٜ آؿٙب ؿٛ٘ذ ٚ ا٘ذاصٜ ٌيشي ٞب ثش ايٗ ٔجٙب  خيٜٛثب اػششاسظي ٕ٘ٛ٘ٝ ثشداسي ٚ ا٘ذاصٜ ٌيشي ؿشوز ٞبي خذٔبر ثٟذاؿز حشفٝ اي

 .ا٘دبْ ؿٛد

  دس ٞش ػبَ دس ٚاحذ وبسي خٛد الذاْ ٕ٘بيٙذ يٜٛجوبسفشٔبيبٖ ٘ؼجز ثٝ ا٘ذاصٜ ٌيشي. 

  آؿٙب ؿٛ٘ذ خيٜٛ٘ؼجز ؿٙبخز چٍٍٛ٘ي وٙششَ  خيٜٛوبسٌشاٖ دس ٔؼشم. 

  ا٘دبْ دٞٙذسا ٔطبثك فشْ ٞبي ٔشوض ػالٔز  خيٜٛٔؼبيٙبر اخشلبكي ٔشثٛط ثٝ ٔٛاخٟٝ ثب   خيٜٛوبسٌشاٖ دس ٔؼشم. 

 

 

 

 

 

 



 

 :شبخص ّب

 ٝاػز حزف ؿذٜدس آٖ  خيٜٛػبُٔ صيبٖ آٚس  دسكذ وبسٌبٟٞبيي و. 

 دسكذ وبسٌبٟٞبيي وٝ ػبُٔ صيبٖ آٚس خيٜٛ ثب الذأبر فٙي ٟٔٙذػي وٙششَ ؿذٜ اػز. 

 دسكذ وبسٌشاٖ دس ٔؼشم خيٜٛ وٝ آٔٛصؽ ٞبي الصْ دس خلٛف خيٜٛ سا ديذٜ ا٘ذ. 

 ٜٛدسكذ وبسؿٙبػبٖ ثٟذاؿز حشفٝ اي آٔٛصؽ ديذٜ دس خلٛف خي 

  ا٘ذ ديذٜ آٔٛصؽ خيٜٛٔخبطشار  ٘ٝصٔي دس وٝ وبسٌبٞي سـىيالر دس ؿبغُ ثٟذاؿشي دشػُٙػبيش دسكذ. 

 َٕٛدسكذ ٔؼبيٙبر ػالٔز ؿغّي ا٘دبْ ؿذٜ دس ٚاحذ ٞبي وبسي ٔـ 

 ٜاػز دسكذ وبسٌبٟٞبيي وٝ ديٍيشيٟبي الصْ سٛػط ثبصسػبٖ ثٟذاؿز وبس دس ٔٛسد آٟ٘ب ا٘دبْ ؿذ. 

 دٖ ٔشخّفي وٝ ثٝ ٔشاخغ ريلالح ٔؼشفي ؿذٜ اٖادسكذ وبسفشٔبي. 

  داساي خيٜٛ وٝ  دس خلٛف خيٜٛ آٔٛصؽ ديذٜ ا٘ذدسكذ وبسفشٔبيبٖ كٙبيغ. 

 

 

 
 

 اًتظبرات اس هسئَلیي بْذاشت حزفِ ای عضَ کویتِ حفبظت فٌي ٍ بْذاشت کبر ٍاحذ ّبی کبری

 

 ٔطبِؼٝ وبُٔ ٚ آؿٙبيي ثب ثش٘بٔٝ ٚ ٘حٜٛ اخشاي آٖ  .1

 سذٚيٗ ثش٘بٔٝ ػّٕيبسي ٚاحذ وبسي ثب دس ٘ظش ٌشفشٗ اٞذاف ايٗ ثش٘بٔٝ .2

 طشح ٔٛضٛع دس يه اص خّؼبر وٕيشٝ حفبظز فٙي ٚ ثٟذاؿز وبس .3

 ثشٌضاسي خّؼبر آٔٛصؿي ثشاي ٔذيشاٖ ٚ ػشدشػشبٖ .4

 دس ٔؼشم ِؼبر آٔٛصؿي ثشاي وبسٌشاٖثشٌضاسي ج .5

  آصثؼز دس ٔحيط وبسا٘ذاصٜ ٌيشي ٚ اسصيبثي  .6

 سٕبع ثب خيٜٛ ساٟٞبي وٙششِي اخشاي .7

 سف ٔشوض ثٟذاؿزاػالْ ؿذٜ اص ط  ؿشوز دس خّؼبر آٔٛصؿي ٔشسجط ثب ثش٘بٔٝ .8

 دس ػطح ٚاحذ وبسي ٔشسجط ثب ٔٛضٛع٘لت دٛػشش ٞبي  .9

 ثيٗ وبسٌشاٖ ٔشسجط ثب ٔٛضٛعسٛصيغ دٕفّز ٞبي  .10

 ٔـبغُ ٚ ديٍيشي اسخبػبر سب حلَٛ ثٝ ٘شيدٝ ،ثب دشٚسىُ اخشلبكي خيٜٛايٙبر وبسٌشاٖ دس ٔؼشم ٔغ .11

 دلز دس ٔؼبيٙبر لجُ اص اػشخذاْ ٚ ثىبسٌيشي افشاد ٔشٙبػت ثب ٚضؼيز خؼٕي ٚ سٚحي آٟ٘ب دس ٔـبغُ .12

 دس ػبيزاسائٝ ٌضاسؽ فٙي سلٛيشي اص الذأبر ا٘دبْ ؿذٜ ثٝ ثٟذاؿز حشفٝ ا ي اػشبٖ خٟز دسج  .13

 اسائٝ آٔبس ٚ ػّٕىشد الذأبر ا٘دبْ ؿذٜ اص طشيك ػبيز .14

 

 

 



 جیَُ در صٌعت اًتشبر ٍ کبربزدّبی هٌببع

 سوخت ها، مصرف و توليد انرشي -الف

سوخت ها، مصرف و  -الف

 توليد انرشي

 ٔلشف ػٛخز

احششاق رغبَ ػًٙ، دس وبسخب٘دبر ثشق ثضسي ثٝ  .1

 ٍٔبٚار ثٝ ثبال 300 خلٛف دس ثٛيّش ٞبي ٌشٔبيي

 ديٍش اػشفبدٜ ٞبي رغبَ ػًٙ .2

 وبسثشد ٘فز ػٍٙيٗ ٚ وه ٘فشي .3

 احششاق يب اػشفبدٜ اص ٌبصٚئيُ، ثٙضيٗ ٚ ٘فز ٚ وشٚصٖ .4

 احششاق يب وبسثشد ٌبص طجيؼي .5

 ...ثب چٛة ٚ)سِٛيذ ثشق ٚ سِٛيذ ٌشٔب .6

 احششاق صغبَ چٛة .7

 سِٛيذ ػٛخز

 اػشخشاج ٘فز .1

 سلفيٝ ٘فز .2

 اػشخشاج ٚ فشايٙذ وشدٖ ٌبص طجيؼي .3

 توليد داخلي فلسات و مواد خام-ب

توليد داخلي فلسات و -ب

 مواد خام

سِٛيذ اِٚيٝ 
 (كٙؼشي)فّض

 اػشخشاج اِٚيٝ خيٜٛ ٚ فشايٙذ اِٚيٝ آٖ .1

 سِٛيذ سٚي اص وٙؼشب٘ششٜ .2

 سِٛيذ ٔغ اص وٙؼشب٘ششٜ .3

 سِٛيذ ػشة اص وٙؼشب٘ششٜ .4

 وٙؼشب٘ششٜسِٛيذ ػشة اص  .5

 اػشخشاج طال ثٝ سٚؿي ثٝ غيش صا أبٍِبْ ػبصي خيٜٛ .6

 (سِٛيذ آِٛٔيٙيْٛ)سِٛيذ آِٛٔيٗ اص ثٛوؼيز .7

 (آٞٗ، سِٛيذ فٛالد)سِٛيذ فّضار آٞٙي اِٚيٝ .8

ٔؼذ٘ىبسي طال ثب 
 (ّٔغٕٝ ) آٔبٍِبْ وشدٖ
 خيٜٛ

اص وُ ػًٙ  -ٔؼذ٘ىبسي طال ثب آٔبٍِبْ وشدٖ خيٜٛ .1

 ٔؼذٖ

 اص وٙؼشب٘ششٜ -طال ثب آٔبٍِبْ وشدٖ خيٜٛٔؼذ٘ىبسي  .2

اص وٙؼشب٘ششٜ ٚ ثب  -ٔؼذ٘ىبسي طال ثب آٔبٍِبْ وشدٖ خيٜٛ .3

 اػشفبدٜ اص دؼبة

سِٛيذ ديٍش ٔٛاد ثب 
حدٓ ثبال ثب ا٘شـبسار 

 خيٜٛ

 سِٛيذ ػيٕبٖ .1

 سِٛيذ ٔمٛا ٚ وبغز .2

 

 داخلي توليد -پ



 توليد داخلي -پ

سِٛيذ ٔٛاد ؿيٕيبيي ٚ 
 دّيٕشٞب

 سِٛيذ وّشآِىبِي ثب ػِّٟٛبي خيٜٛ .1

 ثب وبسبِيؼز خيٜٛ VCMسِٛيذ  .2

 سِٛيذ اػشبِذٞيذ ثب وبسبِيؼز خيٜٛ .3

سِٛيذ ٔحلٛالر 
 ٔحشٛي خيٜٛ

دضؿىي، ٞٛا، آصٔبيـٍبٞي ٚ )دٔبػٙدٟبي خيٜٛ اي .1

 (كٙؼشي

 ػٛئيچ ٞبي اِىششيىي ٚ سِٝ ٞبي حبٚي خيٜٛ .2

ٟٔشبثي، الٔخ ٞبي الٔخ ٞبي )ٔٙبثغ ٘ٛسي حبٚي خيٜٛ .3

 ...(فـشدٜ ٚ وٓ ٔلشف خيٜٛ اي ٚ

 ثبسشي ٞبي حبٚي خيٜٛ .4

 فـبسػٙح ٞب ٚ ٌيح ٞبي حبٚي خيٜٛ .5

 آفز وؾ ٞب يب ثيٛػبيذ ٞبي حبٚي خيٜٛ .6

 سٍٟ٘بي حبٚي خيٜٛ .7

وشْ ٞبي سٚؿٗ وٙٙذٜ دٛػز ٚ كبثٖٛ ٞبي ثب ٔٛاد  .8

 ؿيٕيبيي حبٚي خيٜٛ

 تصفيه و بازيافت فاضالب-ت

تصفيه و بازيافت -ت

 فاضالب

 ثبصيبفز
 (ٔحلَٛ ثب٘ٛيٝ)سِٛيذ خيٜٛ ثبصيبفشي .1

 (آٞٗ ٚ ٚسق)سِٛيذ فّضار آٞٙي ثبصيبفشي .2

 ػٛصا٘ذٖ دؼٕب٘ذ ٞب

 ػٛصا٘ذٖ دؼٕب٘ذٞبي ؿٟشداسي ٚ ػٕٛٔي .1

 ػٛصا٘ذٖ دؼٕب٘ذٞبي خطش٘بن .2

 ػٛصا٘ذٖ دؼٕب٘ذٞبي دضؿىي .3

 ػٛصا٘ذٖ ِدٗ فبضالة .4

دس ٔٙطمٝ دفٗ يب ثٝ )ثٝ كٛسر سٚثبصػٛصا٘ذٖ دؼٕب٘ذ  .5

 (كٛسر غيش سػٕي

 دفٗ دؼٕب٘ذ/سػٛة
 دفٗ دؼٕب٘ذٞبي ؿٟشي  .1

 سُ ا٘جبس وشدٖ غيش سػٕي دؼٕب٘ذٞبي ػٕٛٔي .2

 مصرف كلي جيوه در محصوالت، به عنوان جيوه فلسي و ساير مواد حاوي جيوه-ث

مصرف كلي جيوه در -ث

محصوالت، به عنوان جيوه 

مواد حاوي فلسي و ساير 

 جيوه

اػشفبدٜ ٚ دفغ 
 ٔحلٛالر حبٚي خيٜٛ

 اػشفبدٜ ٚ دفغ ٔحلٛالر حبٚي خيٜٛ .1

اػشفبدٜ دس يٛ٘يز ٞبي 
 :د٘ذا٘ذضؿىي

 دشوشدٖ د٘ذاٖ ثب آٔبٍِبْ د٘ذا٘ذضؿىي .2

سٟيٝ ٔٛاد ٔشثٛطٝ ثٝ دشوشدٖ د٘ذاٖ دس وّيٙيه ٞبي  .3

 د٘ذا٘ذضؿىي

دفغ ٔٛاد دؼٕب٘ذ ٔشثٛط ثٝ دشوشدٖ د٘ذاٖ دس  .4

 د٘ذا٘ذضؿىي ٞب



 

 :دٔبػٙح ٞب

 سشٔٛٔشش ٞبي دضؿىي خيٜٛ اي .5

صٔبيـٍبٞي،        آ)ػبيش سشٔٛٔشش ٞبي خيٜٛ اي ؿيـٝ اي .6

 ...(ٞٛا، ػٙدؾ سٚصا٘ٝ ٚ

 ػٛئيچ ٞب ٚ سِٝ ٞبي اِىششيىي حبٚي خيٜٛ .7

ٔٙبثغ ٘ٛسي حبٚي 
 :خيٜٛ

الٔخ ٞبي ٟٔشبثي ٚ وٓ ٔلشف فـشدٜ ٚ ديٍش ٔٙبثغ  .8

 ٔشسجط

ثبسشي ٞبي حبٚي 
 :خيٜٛ

ٔثُ ثبسشي )ػَّٛ ٞبي دوٕٝ اي)ثبسشي اوؼيذ خيٜٛ .9

 -ٚ ديٍش ػبيضٞبي ثبسشي وٝ ٕٞچٙيٗ ػَّٛ ٞبي خيٜٛ( ػبػز

 .سٚي ٘يض ٘بٔيذٜ ٔي ؿٛ٘ذ

ٞٛا، ػِّٟٛبي لّٕي -سٚي)ديٍش ػَّٛ ٞبي دوٕٝ اي .10

 (٘مشٜ-آِىبِيٗ، اوؼيذ

ثبسشيٟبي سخز، لّٕي، )ديٍش ثبسشيٟبي حبٚي خيٜٛ .11

 ...(دشٍٔٙٙبر ٚ

 :ػبيش ٔٛاسد

سِٛيذ ؿذٜ ثب ( PU, PUR)اػفٙح دّي اٚسي سبٖ .12

 اػشفبدٜ اص وبسبِيؼز خيٜٛ

 سً٘ ٞبي ثب ٍٟ٘ذاس٘ذٜ خيٜٛ .13

وشْ ٞبي ػفيذ وٙٙذٜ دٛػز ٚ كبثٖٛ ٞبي ؿيٕيبيي  .14

 حبٚي خيٜٛ

ٔب٘ٛٔششٞبي )ٌيچ ٞب يب ٘ـبٍ٘ش ٞبي فـبسخٖٛ دضؿىي .15

 (دضؿىي

 ٘ـبٍ٘شٞبي حبٚي خيٜٛ ديٍش ٔب٘ٛٔششٞب ٚ .16

 ٔٛاد ؿيٕيبيي آصٔبيـٍبٞي .17

ديٍش سدٟيضار آصٔبيـٍبٞي ٚ دضؿىي حبٚي  .18

; دشٚػيٕششي، ديىٛ٘ٛٔششي، اِىششٚدٞبي ٔؼّك)خيٜٛ

 ...(دالسيٕششي ٚ

 منابع متفرقه كاربرد جيوه در صنعت-ج

منابع متفرقه كاربرد -ج

 جيوه در صنعت

منابع متفرقه كاربرد 

 جيوه در صنعت

 احششاق ػًٙ سع ٘فشي .1

 احششاق رغبِؼًٙ .2

 سِٛيذ طئٛسشٔبَ ثشق .3
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