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3/3نازیمنیازاهکتساهدشدروآربنتدرایلیم5روشکینهآریاخذ
.تسایعطقریاخذنآنتدرایلیم

نیازادصرد60وتسادصرد52ناریاینهآياه گنسطسوتمرایع
.تسایتیتامهنآیقابوتیتنگمتروصهبریاخذ

ناریاهباشمهکاکیرماونیچریظنییاهروشکفالخربناریاتیتنگمرایع
رایعهدودحمهکیروطهبتساالاب،تسایتیتنگمناشریاخذزاییالابدصرد
یلاحردنیا.تسادصرد20دودحرداکیرماونیچياهروشکیتیتنگم
.تسادصرد52ات47ناریایتیتنگمرایعنیگنایمهکتسا

رایعهکدنهولیزرب،ایلارتساریظنییاهروشکفالخربناریاتیتامهرایع
دصرد30ات25دودحردوتسانییاپ،دنراددصرد64دودحیتیتامه
نداعمروشکردهکتساتیمهازئاحهتکننیانایبهتبلا(دشاب یم

تیتامهرایعنیگنایماما،دراددوجودصرد62ات55الابرایعابیتیتامه
.)تسا30ات25روشک

رارقهدافتسادرومنامیستعنصردهدمعتروصهبیتیتامهياه گنس
تروصهبنهآیناهجریاخذزادصرد70هکتسایلاحردنیا؛دریگ یم

.دراديرایسبعیانصردهدافتساتیلباقهکتسایتیتامه

زاین ناونع
یتیتامه ینهآ ياهگنس تیریدم
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لگردهدافتساناکمادالوفونامیستعنصربهوالعیتیتامهياهگنس
.دنرادارهنادگنرناونعهبولیاتکیمارس،يرافح

هب،دشابیلمعلاروتسديارادیتسیابروشکینهآياهگنستیریدماذل
نتدرایلیم3-2(روشکیتیتامهنداعملماکییاسانشربهوالعهکيروط
ریاخذرامآردنییاپرایعلیلدهبهکدراددوجوروشکردیتیتامهریاخذ
ورایعهبهتسباراه گنسنیازاهدافتساهوحن،)تساهدشنهدناجنگروشک
.دهدداهنشیپدوجومگناگ

عقاوردتساهدشهدروآداهنشیپناونعهبهماداردهکيدراومیمامت
ینهآياهگنستیریدمولمعلاروتسدنیاهبیبایتسدتهجيریسم

.تسایتیتامه

زاین ناونع
یتیتامه ینهآ ياهگنس تیریدم
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زاین ناونع
یترارحياه شور هعسوت
)صقان/لماک ایحا( یترارح يژولونکت يزاس یموب و هعسوت

صوصخهبیندعمداوميروآرفياهشورنیرت لوادتميژرولاتموریپياهدنیارف
،نهآریظندربراکرپویلصاتازلفدیلوت(تسايزلفلوصحمهیهتوینهآداوم
الابيامدردیگمه...وبرس،سم،موینیمولآ

ابهکهلدنگتخاسعورشزاهکدوش یمصخشمدالوفدیلوتهسورپهبهاگنکیاب
رارقهدافتسادرومهکدنتسهالابامدياه شورنیا،تساهارمهنآتخپ
هیلواداومرایعوعونهکدیآ یمدوجوهبینامزلکشملاحنیااب.دنریگ یم
هدشدایزتدشهبيژرنافرصمبیترتنیاهب.دشابنلآ هدیاتلاحوهتساوخابقباطم
لاثمناونعهب(دوبدهاوخنرظندمتیفیکابییاهنلوصحمهماداردیتحو
.)هضارقنهآياجهبیجنفسانهآزاهدافتسا

دالوفدیلوتياهدنیارفهبدوروزاشیپهیلواداوميزاسرایعرپويزاسهدامآاذل
یتحونییاپرایعابینهآياه گنسناوتباسبهچودوبدهاوختیمهازئاحرایسب
هکدرکهدامآيروطزیناردنرادندالوفتعنصرديدربراکهکاراهرابغواه هلطاب
.دنشابهتشاددیلوتهخرچهبدوروناکما

نیاهبناوتباتدهد یمارناکمانیاموسلسنيزاسنهآياه شورزاهدافتسا
ياه گنسزاهدافتسالماک/سصقانایحاهلحرمکیماجناابافرص.تفایتسدمهم
.تساریذپناکمانآرفسفودرگوگهبهجوتنودبنییاپرایعینهآ
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زاین ناونع
یترارحياه شور هعسوت
)صقان/لماک ایحا( یترارح يژولونکت يزاس یموب و هعسوت

رییغتهبزایننودبهکدهد یمارناکمانیایترارحياه شورنیاعقاورد
ارنییاپرایعابیتیتنگمریغیندعمياه گنس،يزاسهرتناسنکدنیارفردتخاسریز
نیمهلماکایحاشورزاهدافتساابیتحودرکيزاسهرتناسنکهخرچدراو

اهنتهنهکییاه شور.دومنلیدبتیجنفسانهآهباررایع مکياه گنس
دیلوترديورشیپناکماهکلبدنراددوجومياه شورهبتبسنيرت مکیگدیچیپ
.دنک یمایهمزینارزبسدالوف

،ITMK3ریظنییاه شور HISMELTناگدننکدیلوتنیرت گرزبطسوتهک...و
Kobe(دالوف Steel, Nippon, Rio Tinto(رارقهدافتسادروموعادبا
.دنا هتفرگ

ماجناهبلیامتهزورما،نیمزشیامرگویطیحم تسیزلیاسمهبهجوتاب
.تسانییاپيامدابییاهدنیارف

ییاه شورزايریگ هرهبدرادندوجويدایزدحاتناکمانیاهکدالوفتعنصرداما
لحارمردیگدنیالآشهاکبجومهکلبدرادنییالابیگدنیالآدوخاهنتهنهک
ییالابتیمهازا،دهاک یمینونکياه هلطابنازیمزایتحودوش یميدعب
.دوبدهاوخرادروخرب

هبناوت یمهکتساراذگریثاتصقان/لماکایحایترارحياه شورربيرایسبلماوع
لماعنازیم،)دشابینبرکياهدنامسپیتحدناوت یمهک(ییایحالماععون،امد
.درکهراشارگیددراوميرایسبونامز،ییایحا
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زاین ناونع
)ینژوردیه ایحا( ایحا نیونياه شور

رضاحلاحردهکدوش یمبوسحميژرناياه لماحزایکینژوردیه
دیلوت)یعیبطزاگهیزجت(اهرمرفیرقیرطزانآدصرد95زاشیب
.ددرگ¬یم

هبيا هناخلگياهزاگدیلوتبجوماهرمرفیرقیرطزانژوردیهدیلوت
تهجيرگیدناوارفياه شورلیلدنیمههبودوش یمCO2صوصخ
ونیرت مهمرضاحلاحردهکتساهدشداهنشیپنژوردیهدیلوت
.تسابآزیلورتکلانآنیرت لمتحم

ياه لماعهبتبسنایحادنیارفرديرتشیبرایسبتردقزانژوردیه
رتمکيژرنافرصمونازیمابدناوت یموتسارادروخربینونکییایحا
نژوردیهيایازمرگیدزا.دنکایحااررتمکرایعابهداميرتشیبرادقم
اذل.تساایحادنیارفماجنازاسپیمسويا هناخلگياهزاگدیلوتمدع
دوش یميراکنامدنارشیازفابجوماهنتهننژوردیهزاگزاهدافتسا
هب؛دنکیهارمهزبسدیلوتریسمرداردالوفتعنصدناوت یمهکلب

دایزبسدالوفدیلوتیلصالماعناونعهبنژوردیهزاهزورماهکیروط
.دوش یم

زایننودبهکتساهدرکناونعMIDREXتکرشریخاتاقیقحتیط
هبنژوردیهدصرد30ندوزفاتیلباقدوختخاسریزردرییغتهب

.درادارمیقتسمایحامتسیس
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زاین ناونع
)ینژوردیه ایحا( ایحا نیونياه شور

نژوردیهزاهدافتسااتدوشتیاعریتسیابلماعنیدنچلاحنیااب
:دسربرظنهبیقطنم

نژوردیهدیلوتتسایعیبط.دشابزبسیتسیابدوخنژوردیهدیلوت
يا هناخلگویمسياهزاگداجیابجومهکاهرمرفیرقیرطزا
یفرطزا.دوشهتخانشزبسدیلوتلماعناونعهبدناوت یمندوش یم
هدافتساابیتسیابزینبآزیلورتکلاتهجهتیسیرتکلازاهدافتسارگید
.دشاب)...وداب،دیشروخ(ریذپدیدجتياه يژرنا

رصنعنیلواناونعهبنژوردیه.دشابنمیایتسیابنژوردیهيرادهگن
ويرادهگنهوحناذلدرادارییاضفرههبذوفنتیلباقفیلدنملودج
ریذپان ناربجتاقافتابجومهکدشابیقیرطهبیتسیابنآلقنولمح
.دوشن

.دشابهارمهینمیاتاکنتیاعرابیتسیابنژوردیهزاهدافتسا
.دشدهاوخيریذپانناربجتامدصبجوميراگنالهستسایعیبط

تارییغتهبزاینتعنصردنژوردیهزاهدافتساتسایعیبط
یناوارفيراذگ هیامرسدنمزایندوخهکدرادتعنصردیتخاسریز
تشگزاب،يژرنالماحنیازاتسردهدافتساتروصردلاحنیااب.تسا

.دوبدهاوخیمتحهدشماجنايراذگ هیامرس
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زاین ناونع
دیلوت هخرچ هباه هلطاب دورو

هرتناسنکنترهدیلوتيازاهبنیگنایمروطهبدرکناونعناوت یم
هبنیچياربددعنیا(دوش یمدیلوتهلطابنت5/0،روشکردنهآ
هک)تساهدشناونعهلطابنت5/1،هرتناسنکنترهدیلوتيازا
هتسبهک)دصرد25ات12(تسانییاپرایعابویتیتامهاتدمع
.دوشدایزایمکدناوت یمرایعنیايراکنامدناروگنسعونهب
نویلیم50ات40يدودحدیلوتنتشادرظنردورامآنیاهبهجوتاب
هلطابنتنویلیم25ات20دودحهنالاس،روشکردهرتناسنکنت

نیایفنمهتکن.دوش یموپدودیلوتروشکردیتیتامه
اه-نآهنادهزادنارایع مکیتیتامهياه گنسهبتبسناه¬هلطاب
يزاسهرتناسنکدنیارفزالصاحاه هلطابنیاهکییاجنآزا.تسا

هکیروطهبدنا هدشوپدوهدشدرخینورکیمداعباات،دنتسه
ودرگيزاسهرتناسنکياه هناخراکفارطاوهطوحمردهراومه
قافتانیازايریگولجتهجالومعموتساهدنهدرازآاه¬نآرابغ
اذل.درب یمالابتدشهباربآفرصمهکدنوش یموپدرتتروصهب
لمعلاروتسدزايریگ هرهبابدیلوتهخرچهباه هلطابندنادرگرب

زاهدافتساویتیتامهینهآياه گنستیریدمزالصاح
ییالابرایسبتیمهازایترارحياه شورریظننیونياهدنیارف
.تسارادروخرب
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زاین ناونع
دیلوت هخرچ هباه هلطاب دورو

دراومهبناوت یمدیلوتهخرچهباه هلطابدوروتیمهازا
:درکهراشاریز

ياه هلطابزاهدافتسااباه هناخراکياضفشیازفا•
هدشوپد

،اهدرگزیرریظنیطیحمتسیزتالکشمزايریگولج•
هناخراکيرهشهدودحمرد...ورابغ

روشکردهرتناسنکدیلوتلیسناتپشیازفا•

زاهدافتساابهدوزفاشزراويداصتقاهفرصداجیا•
هدشدرخوجارختساشیپزايا هدام

نتسبابوزبسدالوفدیلوتریسمرديور شیپناکما•
دالوفدیلوتهخرچرادم

دراددوجودالوفدیلوتهخرچردیناوارفياه هلطابهتبلا
.دشهراشايزاسهرتناسنکهلطابهباهنتاجنیاردهک
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زاین ناونع
یلقث نیونياه شور يزاس یموب

ياه شورنیرت لوادتمزایکییلقثياه شور
لحارمرداتدمعهکدنتسهینهآياه گنسيزاسرایعرپ
هلحرم کتناونعهبتاقوایهاگويزاسرایعرپهیلوا
.دنریگ یمرارقهدافتسادروميزاسرایعرپ

زیم،گیجهبناوت یمیلقثشیادجموسرمياه شورزا
رارقهدافتسادرومرایسبهکدرکهراشالاریپساونازرل
.دنریگ یم

دوش یمهدافتساتارذیلاگچفالتخازااه شورنیارد
هکدنوش یمیحارطيروطاه هاگتسدهکیروطهب
ادجمهزاتوافتمياه یلاگچابداومتکرحریسم
رد.دتفا یمقافتايزاسرایعرپهجیتنردودوش
Counter،دتفا یمهکیقافتایلقثنیونياه شور

Currentتساداوماببآنایرجندش.
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زاین ناونع
یلقث نیونياه شوريزاس یموب

تکرحریسملاریپساونازرلزیم،گیجياه هاگتسدرد
.تساتهجمهوناسکیتارذوبآ

مهتهجفالختارذوبآیلقثنیونياه شوررداما
.تساالابتمسهببآتکرحامومعودننک یمتکرح

رت کچوکهنادهزادناابتارذشیادجناکمابیترتنیاهب
.دوش یمایهمرتمکیلاگچفالتخاابو

ردینایاشکمکدناوت یمییاه شورنینچيزاس یموب
شورنیالاثمناونع هب(دنکیندعمداوميروآرف
اتهکيزاسهرتناسنکياه هلطابندنادرگزابرددناوت یم
،دنتسههمرنتروص هبودنا هدشدرخینورکیمداعبا

.)دشابهدننک کمک
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امش هجوت زا رکشت اب
سامت تاعالطا

71057879021-
kaniboom.ir
info@kaniboom.ir
kaniboom.ir

نفلتهرامش
تیاس
لیمیا
مارگاتسنیا


