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 چکیده
ایؽ ًفت ٍفٌایؽ هزتثط تا آى اهزی هؿوَل ٍ هَاجِْ تا آلَدگی فَتی در تغیاری اس هحیط ّای واری اس جولِ في: سهیٌِ

ًحَی وِ اثزات عَآى را هی تَاى در طیف ٍعیؿی اس تاس خَردّای ؽٌیذاری ٍ غیز  تِ. اجتٌاب ًاپذیز تثذیل ؽذُ اعت

 .ؽٌیذاری در تذى اًغاى هؾاّذُ ًوَد

در ایي هطالؿِ همطؿی اتتذا هٌاتؽ هَلذ فذا در تخؼ ّای ؾولیاتی ٍ پؾتیثاًی تِ تزتیة در  هٌطمِ دعتگاُ :ّا رٍػهَاد ٍ 

عپظ فذا عٌجی . ٍ وارٍاى اعتزاحت دعتگاُ حفاری ؽٌاعایی گزدیذًذ  86ُ اردٍگاُ حفاری ؽوار، 86حفاری خؾه ؽوارُ 

 تا اعتفادُ اسٍ Occupational Noise Measurement Standard ANSI S12-19هحیطی ٍ فزدی طثك اعتاًذارد 

زی ٍ ام گزفت ٍ تزاس فؾار فَت در ٍاحذّای هختلف اًذاسُ گیاًج CEL320ٍ دٍسیوتز  SL-328دعتگاُ فذا عٌج هذل 

 .ًمؾِ فَتی هٌطمِ هَرد هطالؿِ تْیِ گزدیذ

هیىغز عیال حفاری ٍ غیزُ هی تاؽٌذ وِ ، دراٍوظ، دعتگاُ هَلذ ًیزٍ: هٌاتؽ هَلذ فذا در تخؼ ؾولیاتی ؽاهل: یافتِ ّا

 اس عَی داهٌِ تغییزات فذای اًذاسُ گیزی ؽذُ در. درایي تخؼ ثثت ؽذ dB-A 110- 54داهٌِ تغییزات فذای تزاتز تا 

- 52ٍ داهٌِ ایي تغییزات در هٌطمِ اردٍگاُ حفاری تزاتز تا  dB-A 65-45تخؼ وارٍاى اعتزاحت دعتگاُ حفاری تزاتز تا 

102 dB-A 100ایغتگاُ واری تا درفذ دس تاالی  3ّن چٌیي ًتایج حافل اس دسیوتزی فزدی ًؾاى دٌّذُ . ثثت گزدیذ %

 .هَاجِْ تَدًذ

دعی تل هی تاؽذ وِ تا تَجِ  110ی ِ تارستزیي هٌثؽ فذا دعتگاُ هَلذ ًیزٍ تا تزاس فؾار فذاًتایج ًؾاى دادًذ و: ًتیجِ گیزی

تِ ًحَ لزار گیزی ایي هَلذ در هحیط ؾولیاتی دول هٌجز تِ ایجاد هَاجِْ تا فذا تزای توام ؽاغلیي در ایي هحیط ؽذُ اعت 

عىَ ٍ هَتَرخاًِ اثز هغتمین گذاؽتِ ٍهٌجز تِ ، ی حفاریایغتگاُ وار 3وِ ایي اهز تِ طَر تارس در هیشاى هَاجِْ وارگزاى 

تٌاتزایي در راعتای واّؼ فذا در چٌیي هحیط ّای خافی یىی اس رٍیىزدّای . یؼ دریافت فذا اس حذ هجاس گؾتِ اعتب

دد ٍ در تا ایي طزیك در الگَی ًؾز هحیطی فذا تغییز ایجاد گز. وارتزدی ًحَ اعتمزار ٍ چیٌؼ هٌاتؽ هَلذ ًیزٍ هی تاؽذ

 .ّذًْایت هیشاى هَاجِْ تا فذا را در ؽاغلیي واّؼ د

 

 دول حفاری ًفت ،دٍسیوتزی ،هَاجِْ تا فذا :ولوات ولیذی
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 مقدمه

وٌٌذ. در ایي تیي فذا تارستزیي ؾَاهل فیشیىی هحیط وار آعیة ّای هتٌَؾی را تز وارگزاى  هحیطْای فٌؿتی ٍارد هی

وٌذ ٍ تٌاتزایي ت ؾیٌی ٍ آؽىار تَدى فذا، اًغاى تِ راحتی آى را در هحیط درن هیؾاهل فیشیىی هحیط وار هی تاؽذ. تؿل

چِ در حیطِ ؽٌیذاری ٍ چِ در حیطِ غیز ؽٌیذاری   افزاد سیادی چِ در هحیط وار ٍ چِ در هحل سًذگی  اس اثزات عَء آى

فذا ٍ در خقَؿ اثزات غیز ؽٌیذاری  ؽًَذ. تِ ًحَی وِ در خقَؿ اثزات ؽٌیذاری آى تا واّؼ ؽٌَایی ًاؽی اسهتاثز هی

آى تا طیف ٍعیؿی اس ٍاوٌؼ ّای فیشیَلَصیىی ّن چَى تغییز در تؿذاد ضزتاى للة، عطح َّرهَى وَرتیشٍل ٍ آدرًالیي 

. فذا ؾاهل آعیة رعاًی اعت وِ در اوثز فٌایؽ عثه، هتَعط ٍ عٌگیي ٍ تثؽ آى در هؾاغل هزتثط تا ]3-1[هَاجِ ّغتین 

در توام  ییجش فٌایؽ پیؾزٍ هی تاؽذ ٍ اس عَ در جْاى اهزٍسُ . تا تَجِ تِ ایي وِ فٌؿت  ًفت]4]ؽَد  آًْا دیذُ هی

فٌؿت ًفت تطَر  وؾَرّای دارای هٌاتؽ ًفتی ایي فٌؿت جش فٌایؽ هَلذ ٍ افلی در عاختارّای والى التقادی هی تاؽذ.

(: وِ فزفاً تا تَلیذ ًفت خام عزٍوار داؽتِ ٍ ؽاهل UP Streamفٌایؽ تاال دعتی ) ؽَد: تٌذی هی ولی تِ عِ تخؼ تمغین

(: ؽاهل حول ٍ Middle streamٍ هطالؿات هخاسى هی تاؽذ. فٌایؽ هیاى دعتی )تْزُ تزداری اس هٌاتؽ ًفت   ًفت، اوتؾاف

یؼ ( : ؽاهل پاالDownstreamفٌایؽ پاییي دعتی ) ًمل ًفت خام هی تاؽذ وِ ؾوذتاً تَعیلِ ًفت وؼ اًجام هی ؽَد.

حفاری جشء فٌایؽ تاال دعتی هحغَب ؽذُ وِ وار طزاحی، حفز ٍ تىویل چاّْای ًفت  تاؽذ. ًفت خام ٍ تخؼ هَاد ًفتی هی

 .ؽًَذ تٌذی هی ( تمغینRotary( ٍ چزخؾی )Cable Toolای ) ّای حفاری تِ دٍ دعتِ ضزتِ دول ٍ گاس را تزؾْذُ دارد.

وٌٌذ. اجشای دول تقَرت تىِ تىِ تِ هحل  حفز هی Jack knifeّای  ا دولاهزٍسُ تیؾتز چاّْای ًفت ٍ گاس در خؾىی را ت

تاؽذ تَعط واتل تزپا  وِ ّواى خزپای ؾػین هی mastؽَد ٍ ول  ّایی تِ ّن هتقل هی تزدُ ؽذُ ٍ در آًجا تَعط پیي

تىار ّغتٌذ، هَاجِْ تا فذا تٌاتزایي تا تَجِ تِ ٍعؿت ٍ هاّیت ایي فٌؿت ٍ ایٌىِ افزاد سیادی در ایي فٌؿت هؾغَل ؽَد.  هی

 Gardner (2003)  ٍWitterتَعط  هطالؿات اًجام ؽذُ هطاتك تا در اوثز فزایٌذّای ایي فٌؿت رخ هی دّذ. تِ ًحَی وِ

ّوىاراى  گل هحوذی ٍ .]5-6[هی تاؽٌذ هجاس تیؼ اس حذفذا در ایي حیطِ تیاًگز هَاجِْ ؽاغلیي تا تزاس ّای ( 2014)

ٍ ایشٍهاوظ پاالیؾگاُ تْزاى تیاى داؽتٌذ تزاس فؾار ٍسًی ٍ هاوشیون فذا در  1در ٍاحذ وٌتزل ؽوارُ  ( در هطالؿِ خَد2009)

( در یه پاالیؾگاُ در تایَاى تیاى ًوَد وِ آعتاًِ 2003) Chen  ٍTsi. هطالؿِ ]7[تاؽذایي هىاى ّا تیؼ اس حذ هجاس هی

. ًقیزی ٍ ّوىاراى ]8[ عال، افشایؼ یافتِ اعت 15تا فذا تیؼ اس ؽٌَایی در فزواًظ ّای تاال در وارگزاى تا هَاجِْ هشهي 

%  اس ول ٍاحذ ّای هجتوؽ 88( در ارسیاتی هَاجِْ تا فذا در یه هجتوؽ پتزٍؽیوی تیاى داؽتٌذ تزاس فؾار فَت در 1392)

ًتایج تیاًگز طمِ ًفتی الٍاى ( در ه1386ٌ. در هطالؿِ ای دیگز اس  ًقیزی ٍ ّوىاراى )]9[تاؽذاس هحذٍدُ هجاس ؽغلی فزاتز هی

ّوىاراى ٍ  Prasanna Kumar.  ]10[تاؽذاختالف هؿٌادار تیي تزاس فؾار فَت اًذاسُ گیزی ؽذُ تا حذٍد هجاس  هلی هی

وؾی تا تزاس ّای تاال فذا در هَاجِْ اًذ ٍ اثز ایي هَاجِْ تز عالهتی ( تیاى داؽتٌذ وِ ؽاغلیي در ٍاحذ ّای رٍغي 2008)
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 ایؾاى هؾَْد هی تاؽذ ٍ ؾوذُ ؾلت ایي هَاجِْ تیؼ اس حذ ًاؽی اس ضؿف در عیغتن تؿویز ٍ ًگْذاری تجْیشات هی تاؽذ

]11[. Cioca  ری ًفت را ؽزٍؼ وزدُ فؿالیت ّای حفا 1975در وؾَر رٍهاًی وِ اس عال  ( تیاى داؽتٌذ2010)ٍ ّوىاراى

تٌاتزایي تا تَجِ تِ هطالؿات . ]12[اعت تَجِ تِ واّؼ هَاجِْ تا فذا تزای جفع عالهت واروٌاى ّوَارُ هذ ًػز تَدُ اعت 

اًجام ؽذُ در خقَؿ هیشاى تزاس فؾار فَت ٍ ّن چٌیي هیشاى هَاجِْ تا فذا در ایي فٌؿت هؾخـ گزدیذُ اعت وِ 

ٌؿت در راعتای تؿییي الذاهات وٌتزلی هتٌاعة دارای اّویت ٍیضُ ای اعت. لذا ّذف اس تزرعی آلَدگی فَتی در ایي ف

هی در هجاٍرت ؽْز اَّاس  دول حفاری خؾىی ر جثِْ ؾولیاتی ٍ پؾتیثاًی یههطالؿِ حاضز تؿییي هیشاى هَاجِْ تا فذا د

 تاؽذ.

 روش بررسی

ؽاهل ًمؾِ فَتی ٍ هحل اعتمزار هٌاتؽ  در ایي هطالؿِ تحلیلی همطؿی، پظ اس جوؽ آٍری اطالؾات اٍلیِ

فذاعٌجی هحیطی ٍ فزدی  ٍ GAMIN-ETREX 10فَتی)هختقات جغزافیائی(تا ووه دعتگاُ هىاى یاب جغزافیائی 

عاخت وؾَر اًگلغتاى ٍ در رٍس ٍ در  SL-328تا دعتگاُ فذا عٌج هذل   ]ISO-9612 (1997) ]13طثك رٍػ اعتاًذارد 

هیلیوتز جیَُ ٍعزؾت ٍسػ تاد تغیار آرام( ٍ ؽزایط  214% ،فؾار 54درجِ،رطَتت  30عط َّای فاف آفتاتی )دهای هتَ

هحیط  ،هَلذ فذا اًجام گزدیذ. اس طزیك ؽثىِ تٌذی َتی در ّزتخؼ ٍ ّز هٌثؽجَی یىغاى توٌػَر تؿییي هیشاى آلَدگی ف

در هزوش ّز هزتؽ اًجام ؽذ. در ٌّگام  هتز( تمغین تٌذی گزدیذ ٍ عپظ اًذاسُ گیزی تزاس فؾار فَت 10*10تِ هزتؽ ّای )

ارسیاتی فذا در هحیط تیزٍى هیىزٍفي فذا عٌج در فافلِ عِ ٍ ًین هتزی اس عطَح اًؿىاعی ٍ یه ًٍین هتزی عطح سهیي  

جْت تؿییي هیشاى تزاس فؾار فَت تَلیذی تَعط هٌاتؽ افلی فذا در هحیط دول حفاری  Cاس ؽثىِ . ]14[ لزار دادُ ؽذ

عتای تْیِ ًمؾِ فَتی اعتفادُ گزدیذ. ّن چٌیي تذلیل هتفاٍت تَدى فذا در هىاًْای هختلف تزدد واروٌاى اس خؾىی در را

جْت ارسیاتی هیشاى هَاجِْ فزدی در هحل ّای وار ٍ اعتزاحت اعتفادُ گزدیذ ٍ تزای تؿییي هیشاى تزاس هؿادل  Aؽثىِ 

 هَاجِْ اس راتطِ سیز اعتفادُ گزدیذ:

Leq=10 log  

 تاؽٌذ.ام عاؾت هیi: هذت سهاى هَاجِْ dB   ،Tiام i: تزاس فؾار فَت dB-A  ،Lpi: تزاس هؿادل فذا Leq وِ 

ز تا سهاى تَد تا اعتفادُ اس دعتگاُ دٍسیوتز فذا هذل حفاری هتغی ٍ تا تَجِ تِ ایٌىِ الگَی ًؾز فذا در هٌطمِ دول

CEL 320 هؾاغل خذهاتی ٍ ؾولیاتی طثك اعتاًذارد  هیشاى دٍس دریافتی فذا تَعط وارگزاىISO 9612  .تؿییي گزدیذ
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ّوچٌیي هیشاى هَاجِْ تا فذا در داخل وارٍاى ّای اعتزاحت تِ هٌػَر تزرعی هیشاى آعایؼ واروٌاى در هحیط وار ٍ 

 وارٍاى ّای اردٍگاُ ٍ دعتگاُ حفاری اًذاسُ گیزی ؽذ.

 یافته ها

ًفز تِ طَر هغتمین در تخؼ  96اتی ٍ پؾتیثاًی دول حفاری اًجام گزدیذ وِ اًذاسُ گیزی ّای فذا در دٍ تخؼ ؾولی

 8ؽیفت واری  3ًفز در تخؼ پؾتیثاًی فؿالیت هی ًوَدًذ. چزخِ فزایٌذ وار رٍساًِ در ٍاحذ ؾولیاتی ؽاهل  24ؾولیاتی ٍ 

الگَی  1تَد. ؽىل  dB 110- 54ا ًمطِ در  هٌطمِ دول تزاتز ت 100عاؾتِ تَد. داهٌِ تغییزات فذای اًذاسُ گیزی ؽذُ در 

ًؾز فذا را در هحَطِ داخلی ٍ تیزًٍی دول حفاری ًؾاى هی دّذ. ّوچٌیي ًتایج اًذاسُ گیزی تزاس فؾار فذا در تخؼ 

ارائِ ؽذُ اعت. داهٌِ تغییزات فذای اًذاسُ گیزی ؽذُ در داخل وارٍاى ّای )وار ٍ  1ؾولیاتی دول حفاری در جذٍل 

ًمطِ در تخؼ پؾتیثاًی  38تَد ٍ فذای اًذاسُ گیزی ؽذُ در  dB-A  78-55اُ حفاری تزاتز تا اعتزاحت هَلت( دعتگ

هیشاى دس دریافتی تَعط ّز یه اس گزٍُ ّای ؽغلی  2تَد. جذٍل  dB 100- 52)اردٍگاُ( حفاری دارای هحذٍدُ ای تیي 

 هزتثط تِ تخؼ دول حفاری را ارائِ هی ًوایذ.

 

 هَرد هطالؿِ : ًمؾِ هاَّارُ ای هٌطمِ دول ٍ هٌحٌی ّای ایشٍعًَیه اًتؾار فذا در هٌطمِ دول حفاری1ؽىل

 

کانکس های محوطه 
 دکل

 مولد های نیرو

 سکوی حفاری دکل
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 : ًتایج اًذاسُ گیزی تزاس فؾار فذا در تخؼ ؾولیاتی دول حفاری1جذٍل 

 ایغتگاُ وار/ هٌثؽ

تزاس 

فؾار فذا در 

 Aؽثىِ 

(dB) 

تزاس فؾار 

 Cفذا در ؽثىِ 

(dB) 

تؿذاد 

 وارگزاى در

 هؿزك

هذت سهاى 

اؽغال در طَل 

یه ؽیفت 

 )عاؾت(

 1 6 110 105 صًزاتَر دول

 5 12 94 87 پوپ ّای گل

 8 7 100 91 دراٍروظ

 8 7 103 89 هیش دٍار

پوپ ّای اًتمال 

 آب 
93 98 4 1 

 1 4 99 95 آخَرن ّا

پوپْای دیغٌذر 

 ٍدیغیلتز
100 101 2 1 

 3 2 102 92 الىْای لزساى

 1 4 99 95 ووپزعَرّا

ّن سًْای هخاسى 

 گل
87 91 3 4 

پوپ تخلیِ 

 حَضچِ چاُ
87 95 1 5 

 3 4 109 105 آچار َّا

 4 7 88 85 تاالتز َّائی

SCR 81 90 4 8 

پوپ آب 

 دراٍروظ
95 97 7 4 

هَلذ ًیزٍی 

 اردٍگاُ
100 103 2 1 

واًىظ اعتزاحت 

 درهحَطِ دول
71 74 10 4 

واًىظ ّای 

 فٌی/هذیزیتی
76 78 16 7 

واًىظ ّای 

 اعتزاحت اردٍگاُ
69 71 * * 

 * ولیِ پزعٌل ؽاغل در دول حفاری در عاؾات غیز واری در هحَطِ اردٍگاُ تِ عز هی تزًذ.
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 هَرد هطالؿِ : ًتایج دس دریافتی تِ تفىیه ؽاغلیي تخؼ ؾولیاتی ٍ پؾتیثاًی دول حفاری 2جذٍل 

 ؽغل
تؿ

 داد

دسدریا

 فتی %

تزاس 

 8هؿادل 

 dB-Aعاؾتِ 

 ؽغل
تؿ

 داد

دسدریا

 فتی %

تزاس 

 8هؿادل 

-dBعاؾتِ 

A 

رئیظ 

*دعتگاُ
 

*ًاغز حفاری 4/78 87 2
 4 75 4/78 

*عز حفار
 2 85 4/78 

وار گزاى 

*گل
 

1

2 
90 4/84 

*حفار
 4 111 5/88 

هَتَر هي 

*دعتگاُ
 

2 105 88 

*ووه حفار
 4 89 2/81 

هَتَر هي 

*اردٍگاُ
 

2 80 1/81 

هىاًیه 

*ارؽذ
 

*راًٌذُ خاٍر 2/83 91 2
 2 75 79 

*تزلىار ارؽذ
*ٍاؽىَل 8/79 85 2 

 4 95 5/84 

*گل ؽٌاط
*دولثاى 7/78 84 2 

 4 95 8/86 

*هىاًیه
 2 93 4/85 

عزپزعت 

**اردٍگاُ
 

2 65 78 

*تزلىار
**عز  آؽپش 83 88 2 

 2 55 7/75 

*گل ؽٌاط
**آؽپش 79 85 2 

 2 55 7/75 

*جَؽىار
**ووه آؽپش 8/80 85 2 

 2 55 7/75 

*راًٌذُ وزى
**اتاق دار 7/77 80 2 

 6 65 79 

*پشؽه
**اًثار دار 76 65 2 

 2 55 7/76 

راًٌذُ 

*آهثَالًظ
 

**ؽاطز 77 70 2
 2 75 80 

راًٌذُ جیي 

*پل
 

2 80 8/81 
هْواًذار 

**عالي
 

4 75 9/78 

*وارگز عىَ
 

1

2 
**غزفؾَر 2/90 110

 2 55 77 

سهیي 

*ؽٌاط
 

**رادیَهي 5/75 75 2
 4 80 7/79 

 *افزاد ؽاغل در تخؼ ؾولیاتی دول حفاری. ** افزاد ؽاغل در تخؼ پؾتیثاًی
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 بحث ونتیجه گیری

اس  درفذ اس ًماط اًذاسُ گیزی ؽذُ در هحَطِ ؾولیاتی دول حفاری 17هطاتك تا ًتایج حافل هؾخـ گزدیذ وِ تٌْا 

/  dB65-85درفذ ًماط در هٌطمِ احتیاط ) 39/ عثش( ٍ تِ ّویي تزتیة  <dB-A65در هٌطمِ ایوي ) لحاظ هَاجِْ تا فذا

درفذ ًماط در هحذٍدُ  51/ لزهش( ٍالؽ اًذ. در تخؼ پؾتیثاًی ًیش  >dB-A85درفذ ًماط در هٌطمِ خطز ) 44سرد( ٍ 

درفذ ًماط در هحذٍدُ خطز لزار دارًذ. اس جولِ هٌاتؽ ؾوذُ در هحَطِ دول 11درفذ ًماط در هحذٍدُ احتیاط ٍ  38ایوي، 

تِ طَر لاتل تَجِ ای در تَلیذ فذا ٍ تِ تثؽ آى ایجاد هَاجِْ تزای ولیِ پزعٌل ًمؼ دارًذ، صًزاتَرّای تَلیذ ًیزٍ  حفاری وِ

عیلٌذر( هَرد اعتفادُ  12عیلٌذر ٍ یىی  8تا  2اعة تخار ) 2500ٍ  2000ؾذد اس ایي هَلذّا تا تَاى ّای  3هی تاؽٌذ. 

دعیثل تَد. اس اًجایی وِ هحل اعتمزار ایي هَلذّا تا تَجِ تِ  110ٌاتؽ تزاتز تا تَدًذ وِ تزاس فؾار فَت تَلیذی تَعط ایي ه

هحذٍدیت ّای فٌی ٍ هٌْذعی هی تایغت در ًشدیىی دول حفاری تاؽذ، وِ تِ ّویي خاطز هْوتزیي هٌثؽ تَلیذ فذا در 

ر رٍی عىَی حفاری ٍ در هجاٍرت آى سهیٌِ ایجاد هَاجِْ تا فذا ًیش ؽٌاختِ هی ؽَد سیزا تیؾتزیي فؿالیت ّای واری ًیش د

 85اًجام هی پذیزد. تِ طَر ول عایز هٌاتؽ هَلذ فذا در هحَطِ عىَی حفاری ًیش ّوگی تزاس ّای فؾار فَتی تاالتز اس 

 دعیثل را تَلیذ هی ًوایٌذ. الثتِ تایذ تِ ایي ًىتِ تَجِ داؽت تِ غیز اس هٌاتؽ هَلذ ًیزٍ وِ تِ طَر پیَعتِ فؿال ّغتٌذ عایز

هٌاتؽ تِ طَر همطؿی فؿالیت هی وٌٌذ. تٌاتزایي ًتایج حافل اس دٍسیوتزی در هؾاغل هختلف در تخؼ ؾولیاتی تیاًگز هَاجِْ 

%( هی 105ًفز، 2%( ٍ هَتَر هي دعتگاُ )110ًفز، 12%(، وارگز عىَ )111ًفز، 4ردُ ؽغلی حفار ) 3تیؼ اس حذٍد هجاس در 

 8تا تَجِ تِ ایٌىِ دس دریافتی ووتز اس حذ هجاس ثثت گزدیذ، اها هیشاى تزاس هؿادل  تاؽٌذ. تا ایي حال در تؿذادی اس هؾاغل

گزدیذ.  ( تیاى2010ٍ ّوىاراى ) CIOCAًتایج هؾاتِ ای تا هطالؿِ حاضز تَعط  دعیثل فزاتز تَد. 85عاؾتِ اس همذار هجاس 

. ]12[الت، ًاغز عىَ ٍ وارگزاى عىَ ارائِ دادًذ ایؾاى ًیش عطَح تاالی هَاجِْ تا فذا را تزای هىاًیه ّا، هغٍَل هاؽیي آ

فؾار  هیاًگیي دادًذ وِ ًؾاى هطالؿِ حاضز وِ تِ طَر  اخـ تز رٍی دول حفاری اًجام ؽذُ اعت، ّای یافتِّن چٌیي 

درفذ اس ول  75/18دس دریافتی در  ٍ هجاس حذٍد اس هَرد هطالؿِ تاالتز هحَطِ دول حفاری فذای آًی در تیؾتز ًماط

 فَرت ًفت عایز ٍاحذّای هزتثط تا فٌؿت در وِ دیگزی هطالؿات غلیي تیؾتز اس حذ هجاس هی تاؽذ ٍ ایي ًتایج تا ًتایجؽا

تحث هَاجِْ تا فذا در هحَطِ دول ّای حفاری ًیش ّوچَى عایز تَجِ تِ تٌاتزایي  .]9،10،12[اعت، هطاتمت دارد  گزفتِ

َجِ تِ ایي اهز وِ دول ّای حفاری در یه تاسُ سهاًی در یه هٌطمِ ًقة تخؼ ّای فٌؿت ًفت حائش اّویت هی تاؽذ ٍ تا ت

مطِ دیگزی اًتمال دادُ هی هی ؽًَذ ٍ تا رعیذى تِ هخشى ّذف تِ فؿالیت خَد اداهِ هی دٌّذ ٍ پظ اس آى جْت فؿالیت تِ ً

وِ ایي اهز  تیؾتزی هی تاؽٌذ پذیزی ی ًیاسهٌذ اًطثاقی واّؼ هَاجِْ تا فذا در چٌیي هىاًْایّاراّىار ؽًَذ. در ًتیجِ

تا تَجِ تِ ایٌىِ هٌثؽ ؾوذُ تَلیذ فذا هَلذّای ًیزٍ هی  . لذا]6[ًیش تیاى گزدیذُ اعت  Gardner (2003)تَعط هطالؿِ 
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فافلِ گذاری جْت واّؼ تزاس فؾار فذا در ایي  ا تایذ در ًشدیىی دول لزار گیزًذ، در ًتیجِ اس افلتاؽٌذ ٍ ایي هَلذ ّ

تا تَجِ تِ وارتزد ٍعیؽ دول ّای عیار، هی تایغت پیؼ اس ًقة ٍ راُ اًذاسی ّز دول َاى اعتفادُ ًوَد. خقَؿ ًوی ت

واتیي ّای وار ٍ اعتزاحت در جْت خالف  آًْاًوَد وِ عوت خزٍجی اگشٍس  حفاری جاًوایی هٌاتؽ هَلذ ًیزٍ را ًحَی تؿییي

لاتل اًؿطاف در اطزاف ایي هٌاتؽ تزای جذاعاسی آًْا اس  َارُ ّایًین دیاعتفادُ اس  تا هحَطِ داخلی دول تاؽذ. ّن چٌیيٍ 

 عایز تخؼ ّا هی تَاًذ هفیذ تاؽذ.

 تمذیز ٍ تؾىز

ًَیغٌذگاى اس ولیِ پزعٌل هحتزم ؽزوت هلی حفاری ایزاى تِ خقَؿ اس هؾاروت وٌٌذگاى در ایي هطالؿِ لذرداًی هی 

 ًوایٌذ. 
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