
 
 



 



 



 مقدمه مولفین 
انَل ٍ هجبًی  اؾتفبزُ اظ آهَظـ ٍ گؿتطـثِ هٌظَض ٍیطایف زٍم وتبة ایوٌی فطایٌسّبی قیویبیی  

اظ ایي وتبة هی تَاى ثِ ػٌَاى هطجغ هٌبؾجی زض .  قیویبیی ًگبقتِ قسُ اؾت ّبیفطآیٌس ایوٌی
. ُ ًوَزاضقس اؾتفبز هجحج ایوٌی فطایٌس ّبی قیویبیی زض همبعغ تحهیالت تىویلی ٍ زٍضُ وبضقٌبؾی

ایوٌی فطایٌس ّبی قیویبیی  ثْجَز ٍضؼیتایي وتبة ّوچٌیي هطجغ هٌبؾجی ثطای ػاللِ هٌساى ثِ 
ّسف انلی ایي  .ّوبًٌس ضقتِ ّبی هٌْسؾی قیوی ، هٌْسؾی هىبًیه ،هٌْسؾی هَاز هی ثبقس

ا تَجِ ثِ تبویس ثط ة زض ایي وتبة. وتبة اضایِ انَل فٌی زض هَضز ایوٌی فطایٌس ّبی قیویبیی اؾت 
زضن هفبّین ٍ ًحَُ اػوبل اًْب ووه قبیبًی ثِ زاًكجَیبى ٍ پػٍّكگطاى قسُ  زض انَل اؾبؾی

ٍ تىٌَلَغی  هیعاى لبثل تَجْی  اظ زاًفًیبظهٌس  ایوٌی فطایٌسّبی قیویبیی زض ٍالغ ثطًبهِ. اؾت 
ّبی جسیس زض ظهیٌِ  ٍغیٍیطایف زٍم وتبة هجسزا ثبظًَیؿی قسُ وِ قبهل تىٌَل .ّبی اؾبؾی اؾت 

ٍ هطاجغ جسیس هی ثبقس وِ اظ ایي ًظط ًؿجت ثِ ًؿرِ اٍل چبح قسُ وتبة زض ؾبل  فطایٌس ّب ایوٌی
هَظـ ٍ تسضیؽ زض حَظُ یف جسیس قبهل تطویجی اظ تجطثیبت آّوچٌیي ٍیطا. ثطتطی زاضز 1990

 زض ٍیطایف جسیس .ؾبل گصقتِ هی ثبقس 10ایوٌی فطایٌس ّب زض نٌبیغ ٍ زاًكگبُ ّب زض عَل 
، هسل ؾبظی هسل ؾبظی پطاوٌف: ضات هْوی زض هَضَػبت ظیط ایجبز قسُ اؾت یالحبت ٍ تغیطال

ٍثطضؾی هَاضز  الىتطٍاؾتبتیه انَل اًفجبض، تَْیِ زض هحلْبی لبثل اقتؼبل پصیطی،، ذهَنیبت هٌبثغ
 American)ظا اًتربة قسُ هَاز قیویبیی ی اظّوچٌیي قبهل لیؿت ٍیطایف جسیس   .تبضیری

Institute of Chemical Engineers) AICHE   ٍایوٌی فطایٌسّبی  قیویبیی هطوعّبی  وتبة 
(CCPS)  هی ثبقس. 

ثطای  ت هجوَػِ ای وبهل اظ ضاُ حل هكىال.  فهل هی ثبقس 30ٍیطایف جسیس قبهل 
 ضی اظ اؾبتیسثؿیب .اؾت قسُاضائِ  اؾتفبزُ اظ ایي وتبة زض لبلت ثطًبهِ زضؾی هطثیبى زض نَضت 

وتبة   اظ ًؿرِ اٍل. ذَز ضا ثطاٍضزُ ؾبذتِ اًس هَظقیآ یًیبظّباؾتفبزُ وطزُ اًس  ایي وتبة وِ اظ
 ّبیفطایٌس ایوٌی وِ قبهلّبی  هحتَای زٍضُ ٍ یب اُُ زٍض ثؿیبضی اظ زاًكگبُ ّب هٌتكط قس،وِ 

 زض هخجتتبحیطات  ایجبز یجِّب ًتضٍی ایوٌی فطآیٌس ثط تبویسایي  .ضا تَؾؼِ زازُ اًس ثَز قیویبیی
ثط اؾبؼ ثبظذَضز اػضب   .قس (ABET)اػتجبضثركی ثطای هٌْسؾی ٍ فٌبٍضی  ثَضزنٌبیغ ٍ 

ّیئت ػلوی، ایي وتبة یه ثطًبهِ ثؿیبض ػبلی اظ ثٌیبزیتطیي هَضَػبتی اؾت وِ زض ؾِ ؾبل اٍل 
اگط چِ ثِ عَض  .اظ هحتَای آهَظقی همغغ وبضقٌبؾی اضقس ٍ تحهیالت تىویلی تسضیؽ هی قَز

هَظـ هفبّین  ایوٌی فطایٌس قیویبیی زاضًس، ز پیف ظهیٌِ اهَظقی ووی زض هَضز آهؼوَل اؾبتی
یبفتِ اًس وِ هی تَاًٌس زض ایي وتبة هفبّین ٍ هكىالت ٍ ضاُ حلْب ضا ثِ ظثبى ؾبزُ ٍ لبثل زضآًْب 

هبى وِ زض ازاهِ ثِ اظ ثؿیبضی اظ زٍؾتبى  جب زاضز ایٌه. فْن ثطای یبزگیطی ٍ آهَظـ ثیبثٌس



ٍ هب ضا زض تْیِ ایي وتبة تكَیك وطزُ اًس آهَظـ هجبًی ایوٌی فطآیٌسّبی قیویبیی پطزاذتِ اًس 
  Boicourtآلبیبى: ثِ ذهَل ووه وؿبًی وِ ثؿیبض هفیس ٍالغ قسُ اًس قبهل.تكىط وٌین 

ٍWehman   اظقطوتBASF .آلبیبىHoward   ٍGrossel ض وِ زضای تجطثِ گؿتطزُ ای ز
اظ  Powersآلبی . نٌبیغ قیویبیی ثَزًس ٍ زض حبل حبضط اظ هكبٍضاى نٌبیغ قیویبیی ّؿتٌس 

اظ  Willeyآلبی. Arkansasاظ زاًكگبُ   Haas  ٍWelker آلبیبى. قطوت هَاز قیویبیی زاٍ
زض ًْبیت هب اظ ظحوبت ٍ . Texas A&Mاظ زاًكگبُ  Darby  آلبی ٍ Northeasternزاًكگبُ 

زُ ّبیوبى وِ نجط ٍ قىیجبیی لبثل زضوی زاقتٌس ٍ هب ضا زض ًَقتي ٍیطایف اٍل ٍ ّوىبضی ذبًَا
هب اهیسٍاضین وِ ایي وتبة ثتَاًس زض جلَگیطی اظ . زاضینزٍم وتبة تكَیك وطزًس ووبل تكىط ضا 

 .یٌسُ ای ایوي ووه وٌس ٍازث قیویبیی ٍ ّوچٌیي زض ایجبز آح

Daniel A. Crowl and Joseph E: Louvar 

 

 مقدمه مترجمین 
ضقس پطقتبة نٌبیغ ٍ تبحیط هؿتمین آى ثط ضٍی ؾالهت اًؿبى هَجت گؿتطـ جَاهغ اًؿبًی ٍ 

زض هیبى  .گطزیسُ وِ ثِ پتبًؿیل احطات ًبذَاؾتِ نٌبیغ زض ظٍایبی گًَبگَى ثْساقتی ًگطیؿتِ قَز
ایوٌی یه  .اؾت جْبىنٌبیغ هرتلف نٌبیغ قیویبیی ٍ ًفت اظ جولِ نٌبیغ هْن ٍ ضاّجطزی زض 

اهطٍظُ هی زاًین وِ ثْتطیي ضاُ ثطذَضز ثب یه . ضٍـ پیكگیطاًِ ثطای هسیطیت هربعطات اؾت
ثطای پیكطفت زض جلَگیطی اظ ٍلَع حَازث، تبویس ٍ  .فطایٌس پط هربعطُ حصف آى ثغَض وبهل اؾت 

قریم هربعطات تَجِ قطوتْبی نٌؼتی ثبیس ثِ جبی پیكٌْبز ضاُ حل پؽ اظ ثطٍظ هكىالت، ثط ت
هَجَز ٍ قٌبذت هكىالت ثبقس، چَى ثب اضبفِ وطزى تجْیعات وٌتطلی ًوی تَاًین نس زض نس اظ 

هیلیَى  5ثیف اظ )همساض ٍ تٌَع هَاز قیویبیی ثؿیبض ظیبز اؾت   .ایوٌی فطایٌس اعویٌبى حبنل وٌین
ّبی جسیس ایي تكبفّب ٍ انٍ ّط ضٍظ ثٌب ثِ ًیبظ یب ثطحؿت پػٍّف( تطویت آلی عجیؼی یب ؾٌتعی

زض ًتیجِ عطظ وبض ٍ آقٌب قسى ثب ذغطّبیی وِ اظ لحبػ ایوٌی هوىي اؾت . یبثس تؼساز افعایف هی
وؿبًی وِ ثب هَاز قیویبیی ؾطٍوبض زاضًس ثبیس ثساًٌس وِ . ایي هَاز ثِ ٍجَز آٍضًس اهطی ضطٍضی اؾت

ٍز ضا زض همبثل آًْب ههَى آًْبؾت ٍ چگًَِ اظ ًظط ایوٌی، خچِ ذغطّبیی اظ ؾَی هَاز هتَجِ 
ّب ٍ  ّبی ثیوِ تَنیِی ایي هَاز ٍ   قطوت ّبی ثعضي تَلیسوٌٌسُ ّوَاضُ اظ ؾَی وبضذبًِ. ًگْساضًس

اؾتبًساضزّبیی اضائِ قسُ اؾت وِ ثبیس وبهالً اظ ؾَی افطاز ضػبیت ٍ ثسٍى اعالع لجلی اظ وبض ثب آًْب 
. ؾبظی زیگطاى اظ آى ثؿیبض هْن اؾت هیبیی ٍ آگبُآگبّی اظ ذغطّبی ًبقی اظ هَاز قی. ذَززاضی قَز

جْت تحمك ایي ّسف ؾبلْبؾت اظ ؾَی وكَضّبی نٌؼتی زًیب، ثِ ٍیػُ آًْبیی وِ اظ لحبػ تَلیس 



ّبی اؾتبًساضزی  ی هَاز قیویبیی ًكبًِ وٌٌسُ ّبی تَلیس اًس ثطای وبضذبًِ هَاز قیویبیی ثؿیبض پیكطفتِ
حبنل ًَقتبض حبضط  .قًَس حتَی هَاز قیویبیی ًهت هیم ّبیاًس وِ ضٍی ظطف هكرم وطزُ

 Chemical Process)تطجوِ زلیك ٍ انَلی ٍیطایف زٍم وتبة ایوٌی فطایٌس ّبی قیویبیی 

Safety ) ًَِقتDaniel A. Crowl and Joseph E: Louvar  هی ثبقس وِ جعٍ وتبثْبی
وتبة حبضط ثِ . اؾتزًیب ی هؼتجط زاًكگبُ ّبهطجغ زض ظهیٌِ ایوٌی فطایٌس ّبی قیویبیی زض ؾغح 

ثطضؾی ولیِ جٌجِ ّبی ایوٌی فطایٌس ّبی قیویبیی قبهل هجبحج ایوٌی ٍ اضظیبثی ضیؿه ، ػَاهل 
هغبلت ایي وتبة هتٌبؾت ثب ًیبظ ّبی آهَظقی ٍ نٌؼتی . هی پطزاظز... قیویبیی ، ؾن قٌبؾی ٍ 

ایوٌی ، )ٍ هٌْسؾی  ّبی هسیطیتاضائِ قسُ اؾت ٍ ثِ ولیِ زؾت اًسضوبضاى ٍ زاًكجَیبى ضقتِ 
، ایوٌی نٌؼتی ،  ثْساقت حطفِ ای ، هٌْسؾی ًفت ، هٌْسؾی HSE( ثْساقت ٍ هحیظ ظیؿت

وِ اظ زاًین  زض ایٌجب الظم هی. قیوی ، ثْساقت هحیظ ٍ ؾبیط ضقتِ ّبی هطتجظ تَنیِ هی قَز
ّوچٌیي ًَیؿٌسگبى  .ًینایي وتبة ضا زض هب ایجبز وطزًس، تكىط ن تطجوِوِ اًگیعُ ولیِ زٍؾتبًی 

اظ چبح ٍ ًكط ایي احط اؾتمجبل ٍ  وتبة اظ هسیطیت ٍ وبضوٌبى هحتطم اًتكبضات فسن ایؿبتیؽ وِ
ثبقس،  ثسٍى قه ایي هجوَػِ ذبلی اظ ایطاز ٍ اقىبل ًوی .ًوبیین حوبیت وطزًس، ؾپبؾگعاضی هی

ظًسُ ذَز ضا ثب هب زض هیبى قَین وِ اؾبتیس ٍ زاًكجَیبى گطاهی، اًتمبزات ٍ ًظطات ؾب ذَقحبل هی
. ّبی ثؼسی هَضز اؾتفبزُ لطاض گیطز ثگصاضًس تب زض چبح

 اللْن نلی ػلی هحوس ٍ آل هحوس
 هَلفیي وتبة
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