
 ٔمذٔٝ

 ATB ػٛخت ٔلشف واٞٙذٜ ٞٛؿٕٙذ ٔغٙاطیؼی دػتٍاٜ

 سا اوٛػیؼتٓ ٚ صیؼت ٔحیط،  خأؼٝ دس التلادی تحث تش ػالٜٚ وٝ اػت تشخٛسداس خٟاٖ دس ای ٚیظٜ خایٍاٜ اص ػٛخت تخلٛف ا٘شطی ٜأشٚص

 وٙٙذٜ تِٛیذ اِٚیٗ ATBؿشوت  ٞا آالیٙذٌی حدٓ ٔیضاٖ ٚ ٚ تٙضیٗ ٚیظٜ تٝ ػٛخت ػاال٘ٝ ٔلشف تٝ تٛخٝ تادادٜ ٚ لشاس خٛد تأثیش تحت

 ػشضٝ خٟا٘یاٖ تٝ سا خٛد خذٔات صیؼت ٔحیط ٚ ا٘شطی اص كیا٘ت ٚ حفظ ساػتای دس(  ٔغٙاطیؼی ٞٛؿٕٙذ واٞٙذٜ)  وٙٙذٜ ٔغٙاطیغ دػتٍاٟٞای

 . ٔیذاسد

 ػثٛسی ٔایؼات ٚ ٔیىٙذ تِٛیذ سا پایذاسی ٔغٙاطیؼی ٔیذاٖ ، ٞٛؿٕٙذ طٛس تٝ ، اػت ا٘شطی ٚ فیّتشاػیٖٛ تٝ ٘یاص تذٖٚ وٝ دػتٍاٜ ایٗ اص اػتفادٜ

 اص ػثٛسی ٔایغ ِٔٛىِٛی آسایؾ دس تغییش تا ٚ ػاختٝ فشاٞٓ سا ٔایغ ػاصی ػثه ٔٛخثات ٚ ٔیثخـذ ٔغٙاطیؼی خاكیت سا ؿذٜ تؼثیٝ ٔدشای اص

 .ٔیىٙذ ایداد ِٔٛىِٛی ػاختاس دس ٘ٛیٗ پیشایـی ، ػیؼتٓ

 

 ATB ػٛخت ٔلشف ٞٛؿٕٙذ ٔغٙاطیؼی دػتٍاٜ ػّٕىشد ٘حٜٛ

 دٚ تٝ وٝ دٞذ ٔی ٘ـاٖ سا دػتٍاٜ اص ػٛخت ػثٛس ٔحُ وٝ تاؿذ ٔی خشٚخی ٚ ٚسٚدی یه داسای آٖ ظاٞشی ػاختاس تٝ تٛخٝ تا دػتٍاٜ ایٗ

 ساتط یه تا وٝ یػٛوت اتلاَ ٚ ٌشدد ٔی ٔتلُ دػتٍاٜ طشف دٚ تٝ تؼت كٛست تٝ اتلاَ ٚ ػٛخت ا٘تماَ ٔداسی تشؽ تا ٚ ٔؼِٕٛی اتلاَ كٛست

 08508 ؿٕاسٜ تٝ اختشاع ثثت تٝ آٖ ػاخت ٘ٛع تىِٙٛٛطی تٝ تٛخٝ تا ٔحلَٛ ایٗ ؿٛد ٔی ٔتلُ ٔٛتٛس ػٛخت ٚسٚدی تٝ وٛتاٜ صٔاٖ یه دس ٚ

 تٛخٝ تا ٚ داسد ٔی ٍ٘ٝ پایذاس طٛال٘ی ٔذت تٝ سا آٔذٜ ٚخٛد تٝ ٔغٙاطیؼی ٔیذاٖ ٚیظٜ ػاختاس تا اِىتشٚ٘یىی تشد یه تا ٚالغ دس اػت دسآٔذٜ

 دس سا آٟ٘ا پزیشی ٚاوٙؾ ٞا اِىتشٖٚ خاسخی الیٝ اػپیٙی خٛاف تشدٖ تاال ٚ تٙضیٗ ِٔٛىِٛی آسایؾ سٚی تش ٔغٙاطیؼی ٔیذاٖ تاثیشات تٝ

 ص٘ذ ٔی سلٓ سا تشی ػآِ ٚ تش وأُ احتشاق ٚ دادٜ افضایؾ احتشاق ٔحفظٝ

 ػٛخت ٔلشف واٞٙذٜ دػتٍاٜ ٞای ٔضیت

 ٔؼیٗ ٔؼافت یه دس دسكذ ۰8 اِی ۵5 سا ػٛخت ٔلشف ٚالغ دس یا یاتذ ٔی افضایؾ ٔؼیٗ ػٛخت ٔمذاس تا ؿذٜ طی ٔؼافت ٔمذاس .1

 ػیؼتٕٟای سا٘ذٔاٖ ٚ ؿتاب ٚ وأّتش احتشاق تیشٚ٘ی ٞای اِىتشٖٚ تؼذاد افضایؾ ٚ تٙضیٗ ِٔٛىِٛی آسایؾ اكالح تا.  دٞذ ٔی واٞؾ

 یاتذ ٔی افضایؾ ا٘ظوتٛسی

 دٞذ ٔی واٞؾ دسكذ ۵8 تا ػآِ ٚ وأُ قاحتشا ػّت تٝ سا CO ٞای ٌاص خشٚخی حدٓ .2

 ػٛخت ٔلشف اص ٔا٘ذٜ خا تش لثّی سػٛتات ٚ ؿٛد ٕ٘ی دادٜ ػٛخت تٝ ا٘ظوتٛس ػیؼتٓ دس سػٛتٍزاسی اخاصٜ ِٔٛىِٛی آسایؾ اكالح تا .3

 ایٗ دستشداسد ٞضیٙٝ دٚسٜ ٞش دس ا٘ظوتٛس ـٛیؿؼت وٝ ٔٛضٛع ایٗ تٝ تٛخٝ تا ٚ ٕ٘ایذ ٔی حزف صٔاٖ وٛتاٞتشیٗ دس ٚ ٔشٚس تٝ سا

 ٔیذٞذ ا٘داْ ػّٕىشد تٟتشیٗ تا سا ػُٕ ایٗ ای ٞضیٙٝ ٞیچ تذٖٚ ٚ دائٕی كٛست تٝ ٔحلَٛ

 تاسیخچٝ تحمیمات دس خٟاٖ

 سٚی تش ٚ ٌشدد ٔی تش ۱0۰۱ ػاَ تٝ ػٛختٙی ٌاصٞای ٚ ٔایؼات حشوت سٚی تش ٔغٙاطیؼی ٔیذاٖ اثش ٔٛسد دس ػّٕی تحمیمات تاسیخچٝ

 ٔادٜ یه ٘ضدیىی اص وٝ آتی تٛد یافتٝ دس فاسادی ٔایىُ. ؿٛد ٔی ٔتٕشوض ا٘ذ دادٜ ا٘داْ ٔاوؼَٛ خیٕض ٚ فاسادی ٔایىُ تٛػط وٝ آصٔایـاتی

 . ٕ٘ایذ ٔی تِٛیذ سا ضؼیفی اِىتشیىی تاس وٙذ ػثٛس ٞادی



 دٚ تٛػط ٕ٘ایذ ٔی اػتفادٜ كّة ٞای آٞٙشتا كٛست تٝ ٔغٙاطیؼی ٞای ٔیذاٖ اص وٝ آب ٔـخلٝ دٞٙذٜ تٟثٛد دػتٍاٜ تٝ ٔشتٛط ٔذسن اِٚیٗ

 وٝ وشد ثاتت ٚاِغ ٚا٘ذس ٘اْ تٝ إِٓا٘ی فیضیىذاٖ صٔاٖ ٕٞاٖ دس. اػت ؿذٜ ثثت إِٓاٖ دس ۱0۸8 ػاَ دس واتُ ٚ فشا٘غ ٘أٟای تٝ ٘فش

 ٘یشٚٞای. دٞٙذ ٔی حّمٛی تشویثات تـىیُ ؿٛ٘ذ ٔی تشویة وشتٗ تا ٚلتی وٝ ٞؼتٙذ( cagelike) ؿىُ لفؼی ػاختٕاٖ داسای ٞیذسٚوشتٟٙا

 اوؼیظٖ ٕٞشاٜ تٝ ػپغ ٚ ؿذٜ decluster ٌیش٘ذ لشاس ٔغٙاطیؼی ٔیذاٖ اثش تحت ٚلتی. ا٘ذ ٔا٘ذٜ تالی یىذیٍش ٘ضدیه وٝ ٔتماتُ دافؼٝ ٚ خارتٝ

 آب ٞای ِٔٛىَٛ پیٛػتٍی تٟٓ یا ٌاصٞا ا٘مثام ؿذ ٔـخق اػت، احتشاق ٚ سا٘ذٔاٖ دس افضایؾ آٖ ٘تیدٝ وٝ پیٛ٘ذ٘ذ، ٔی یىذیٍش تٝ اضافی

 تٝ ٔغٙاطیؼی ٔیذاٟ٘ای ایداد ٔـىُ أا.  وٙذ ٔی دسیافت سا وـف ایٗ ٘ٛتُ خایضٜ ٚاِغ ٚا٘ذس ۱۸۱8 ػاَ دس. تاؿذ ٔی ٔطّة ایٗ اص ٘اؿی

 اثش تحت ٞیذسٚوشتٗ ٞای ِٔٛىَٛ ؿىؼت أىاٖ اص ػثاستؼت وٝ اٚ تٟٛسی.  ا٘ذاخت تؼٛیك ساتٝ آٖ تداسی واستشد وٝ تٛد، تضسي وافی ا٘ذاصٜ

 دػتٍاٜ دس أشٚص تٛاٖ ٔی سا آٖ ػّٕی واستشد وٝ ٌشدیذ، تثثیت ٚ ٌشفت لشاس ٔـاٞذٜ ٔٛسد ۱۸08 ػاَ دس تٟٙا ٔتٕشوض ٚ لٛی ٔغٙاطیؼی ٔیذاٖ

 خًٙ صٔاٖ تٝ ٔشتٛط ػٛخت ٞای وٙٙذٜ تمٛیت تٛػؼٝ صٔیٙٝ دس تحمیمات. ٕ٘ٛد ٔـاٞذٜ ؿٛ٘ذ ٔی دادٜ لشاس ؿاسٞا ٔؼیش دس وٝ ٔغٙاطیؼی ٞای

 ٔؼتش خٍٙی ٞٛاپیٕاٞای س تش ٞٛاٞی كٙایغ ٚ إِٓاٖ كٙایغ اص خٍٙی تؼحیالت دس ساٞثشد ٔتخللاٖ اص تخـی صٔاٖ آٖ دس. اػت دْٚ خٟا٘ی

 آٖ اص وٝ داؿت ٔٛتش اٌضٚص خشٚج ٌاصٞای تٝ ٔشتٛط ػثه دٚدٞای حزف خلٛف دس خذی ٔـىُ ٞٛاپیٕا ایٗ.  تٛد٘ذ ؿذٜ ٔتٕشوض اؿٕیت

 تمٛیت دػتٍاٜ ٔتخللاٖ حُ ساٜ یه ػٙٛاٖ تٝ.  ؿذ ٔی دادٜ تـخیق دٚس ٔؼافتٟای اص تا٘اٖ دیذٜ تٛػط ٔزوٛس ٞٛاپیٕای ٚ ٌشدیذ ٔی خاسج

 اص ػٛخت، ػثٛس تشای حفشٜ یه تا حشاست تشاتش دس ٔماْٚ ػشأیىٟای اص دػتٍاٜ ایٗ(. خت ػٛخت وٙٙذٜ تمٛیت) وشد٘ذ طشاحی سا ٔغٙاطیؼی

 . ؿذ ٔی تـىیُ داؿت لشاس ٔغٙاطیؼی ٔیذاٖ ٘یض آٖ حَٛ وٝ آٖ ٔیاٖ

 واٞؾ تش ٔؤثش وٝ ٔغٙاطیؼی ٔیذاٖ ؿىُ ، صیاد تؼیاس آصٔایـات اػاع تش. ٌشفتٙذ ٔی لشاس ػٛخت ػثٛس ٔؼیش اطشاف دس ٔیّٝ كٛست تٝ آٞٙشتاٞا

 ٔشتثٝ اِٚیٗ.  ؿذ ٔـاٞذٜ تٛد تٛخٝ ٔٛسد ٘یض صٔاٖ ٕٞاٖ دس وٝ ػٛخت ٔلشف ٔیضاٖ دس واٞؾ ٕٞچٙیٗ ٌشدیذ ؿٙاختٝ اػت خشٚخی ٌاصٞای اثش

 ٘اخذاٞای لذیٓ صٔاٟ٘ای اص ٘یض آٔشیىا دس. ٌشفت ا٘داْ تّظیىی ٟٔٙذع Vermeirenتٛػط ٚ اسٚپا دس ۱۸8۱ػاَ دس ٘ظأی غیش ٞای اػتفادٜ

 . ا٘ذ ٕ٘ٛدٜ ٔی اػتفادٜ ػٛخت ٔؼیش دس ؿىُ ٘ؼّی ستاٞای آٞٗ اص اص واِیفش٘یا دس ٔٛسٚ خّیح ٔاٞیٍیشی ٞای وـتی

 اػتفادٜ آٔشیىا دس. ٞؼتٙذ ساضی ٚ ٌشدیذٜ تٟتش آٖ ؿذٜ سٚؿٗ ٚ ؿذٜ ٔٛتٛسٞایـاٖ دس ػٛخت ٔلشف واٞؾ ػثة آٞٙشتا وشد٘ذ ٔی ادػا آٟ٘ا

 ػّیٝ FTC تٛػط ؿىایتی ۱۸58 ػاَ دس. ٌشدیذ آغاص Deen Moody تٛػط ۱۸58 ػاَ اص ػٛحت ٔؼیش دس لشاسدادٖ تشای آٞٙشتا اص تداسی ٞای

 ۱۸۹۱ ػاَ دس. ؿذ ٕٔٙٛع آٟ٘ا تِٛیذ دادٌاٜ حىٓ اػاع تش ٚ پزیشد ٔی كٛست ٚػایُ ایٗ واسایی ػذْ تش ٔثٙی ٔغٙاطیؼی ٞای دػتٍاٜ ػاص٘ذٜ

 حىٓ ٚ وٙٙذ ٕ٘ی واس ٔٙاػة ؿذٜ فشٚختٝ دػتٍاٜ ۱8888 اص دسكذ ۰ تٟٙا ٌشدیذ ٔـخق وٝ ایٗ تش ٔثٙی FTCػّیٝ تلٕیٕی فذساَ دادٌاٜ

 . ٕ٘ایذ ٔی ِغٛ سا ٕٔٙٛػیت

 

 :ایشاٖ دس تحمیمات تاسیخچٝ

 ٞایی صحٕت ٔتحُٕ ٞا، ٍٔٙت ی تٛػیّٝ ػٛخت ٔلشف واٞؾ سٚی واس تٝ ٘ؼثت ٔؼشٚف چٙذ ٞش افشادی چٝ ٌش آٔذٜ ػُٕ تٝ تشسػیٟای طی

 سٚی تش ٔغٙاطیؼی ٔیذاٟ٘ای تىاسٌیشی خلٛف دس خأؼی تحمیك ٞیچ وٖٙٛ تا دِٚت، حٕایت ػذْ ٚ ػٛخت پاییٗ لیٕت تؼّت ِٚی ؿذ٘ذ

 تا صٔیٙٝ ایٗ دس سا آصٔایـاتی ٚ تحمیمات وٝ اػت ؿشوتی تٟٙا  ATB ؿشوت وٝ ٕ٘ٛد اظٟاس تتٛاٖ ؿایذ ٚ اػت ٘یأذٜ تؼُٕ ٞیذسٚوشتٙی ػٛختٟای

 اسایٝ تٝ ٔٙدش وٝ اػت آٚسدٜ دػت تٝ ۱۰۸8 ػاَ دس سا لطؼی ٘تایح اِٚیٗ ٚ اػت دادٜ ا٘داْ وـٛس ٔؼتثش دا٘ـٍاٟٞای اػاتیذ وٕه ٚ ٔـاٚسٜ

 واٞؾ خٟت ؿشوت ایٗ اكّی ٞای پشٚطٜ اص یىی ٘یض اوٖٙٛ.  اػت ٌشدیذٜ آٖ اختشاع ثثت ٚ ۱۰۸8 ػاَ دس ػٛخت ٔلشف واٞؾ ٞٛؿٕٙذ ویت

 ٔٛسد تایذ وٝ اػت تؼیاسی اكَٛ ٔغٙاطیؼی ٔثذَ یه طشاحی دس. ٔیثاؿذ ٔغٙاطیغ اص اػتفادٜ تا وـاٚسصی ٞای فشآٚسدٜ افضایؾ ٚ سػٛتات

 اػت ٔغٙاطیؼی ٔٛاد ٚ خٛدسٚ ػٛخت صٔیٙٝ دس وٝ خٛد فؼاِیت ٘ٛع تخاطش ؿشوت ایٗ وٝ ٔیذاٖ ؿىُ ، ٔیذاٖ ؿذت خّٕٝ اص ٌیشد لشاس تٛخٝ

 . تاؿذ داؿتٝ پیـشفتٟایی خلٛف ایٗ دس تٛا٘ؼتٝ


