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 خالصه

ست. بهتر ندهیبحران فزا ،ینیرزمیو ز یسطح یهامنابع آب یفیو ک یکم یهاتیمحدود شته ا  نیآب را به دنبال دا

 نیاز ا یکی. باشدیمنابع آب م حیصح تیریمد یبرا دیجد یو توسعه الگو جادیبحران، ا نیمقابله با ا یراهکار برا

تهدیدهای بر  مؤثر یرهاتپارام قیدق ییشناسا نیمتعارف است. بنابرا ریاز پساب به عنوان منبع غ یریگراهکارها، بهره

مدیریت بازیافت کارآمد  یاز جمله راهکارها ،هادیتهد ستت یر تیریو مد لیتحل استتتفاده از پستتاب در صتتنعت و

 استفاده از پساب در مصارف آب خن  کننده صنعتیمؤثر  و پارامترهای داتیمقاله، انواع تهد نی. در اباشدیم آب

یزان تاثیر و مپارامترها  نیا یوجود تیپرسشنامه، وضع نیشده و با تدو ییموجود شناسا مراجعبا استفاده از منابع و 

صفهان  صنعت فوالد مبارکه ا سان، مدهر ی  در  شنا سات رانیاز کار سپس اطالعات  ینظرخواه دیو ا ست.  شده ا

بله و ارائه راهکارهای مقا س یر تیریمنظور مدبه ،تهدیدهامؤثر  یشده و پارامترها یها گرداورپرسشنامه یافتیدر

  .شده است یبندرتبهبا ریس  در صنایع 
 

 ریسکبازیافت پساب، آب خنک کننده صنعتی، پساب، کلمات کليدی: 
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  مقدمه -1

خواهد  ممکن ریغ یصنعت یهاتیانجام فعال ،یاتیماده ح نیاست و بدون حضور ا جیرا یامر عیاستفاده از آب در تمام صنا

از  یمتفاوت است. در برخ یمورد استفاده در هر واحد صنعت یهایآورو سطح فن دیتول ندیبود. مقدار مصرف آب با توجه به فرآ

  .باال است یتوجهمصرف آب به مقدار قابل روگاهیو ن یمیفوالد، پتروش عیآن از جمله صنا یهاربخشیز

 ستیزطیمربوط به حفاظت از آب و مح نیو قوان تیجمع شیکمبود آب، افزا لیدالبه  1990لیآب در صنعت از اوا افتیباز

 نیقرار دارد. همچن یو کشاورز یدنیرده و بعد از مصارف آشام نیآب کشور، صنعت در آخر صی. در برنامه تخص[1]است، آغاز شد 

فاده از پساب در فاضالب و است یابیبه سمت باز دیبا نیاست. بنابرا یبرابر بخش کشاورز نیآب در صنعت چند یوربهره ییزااشتغال

فاضالب  یهاخانههیتصف طیفاضالب کشور، با توجه به شرا آب و یمتخصصان شرکت مهندس یهاحرکت کرد. طبق گزارشبخش  نیا

یم هیت توصنخس تیشهرها به عنوان اولو رامونیسبز پ یو توسعه فضا یصنعت مصارف ،ییزدا ابانیموجود، کاربرد پساب با هدف ب

 .[2]شود

ه جنس ب یکننده صنعتآب خن  یتیفیک یازهایر مصرف آب را دارد. نسهم د نیشتریب یخن  ساز ع،یدر اکثر صنا

 اژیآل کننده از جنس مس،خن  یهاکننده وابسته است. اکثر سامانهکننده و برج خن انتقال آب خن  یهالوله ،یحرارت یهامبدل

( و یستی)ز یکیولوژیمسائل ب ،یکننده، خوردگخن  یهاستمیآب در س تیفیمشکالت ک نیشتریب هستند. یمس و فوالد کربن

 هاندهیآال نیاما غلظت ا باشند،یمشکالت م نیموجود در آب خام و پساب عامل به وجود آمدن ا یهاندهیآال.[3] است یگذاررسوب

 .[1] از آب خام است شتریدر پساب ب

که پساب ال آناست. ح یآب صنعت تیفیآب خام به ک تیفیرساندن ک یدر حال حاضر برا ع،یموجود در صنا هیتصف ستمیس

 یهاس یخطرات و ر تواندیمتفاوت نسبت به آب خام است. استفاده از پساب م تیفیک یدارا یشهر یهاخانههیاز تصف یخروج

 یهادیشود. تهد ییکامال قبل از استفاده از پساب، شناسا یکننده صنعتآب خن  یازهاین دیبا رونیداشته باشد. از ا یدر پ یمتعدد

 :[3] است ریسامانه خن  کننده به شرح ز یاصل

 یخوردگ

از پساب . استفاده شودیسامانه در طول زمان م زاتیبردن تجه نیرساندن و از ب بیکننده باعث آسدر سامانه خن  یخوردگ

تجاوز  .[3] گذاردیاثر م یتبادل حرارت ستمیبر غلظت جامدات محلول در س ،یکننده چرخشخن  یهاستمیدر س یبه عنوان آب جبران

از  از وقوع آن در استفاده یریو جلوگ هاس یر نییتع ی. براشودیم یمواد موجود در پساب موجب خوردگ ظتاز حد مطلوب غل

ستفاده از نظرات با ا  یهر  یگذار ریتاث زانیشده و م ییگذار شناسا ریتاث یپارامترها دیبا یکننده صنعتپساب به عنوان آب خن 

مختلف و  عیکنترل صنا یکننده در واحدهاآب خن  تیفیک یهابا مطالعه گزارش پارامترهای تاثیرگذارشود.  یدهکارشناسان نمره

 اک،ینآمو د،یکننده عبارتند از: کلراخن  یهاستمیس یدر خوردگ رگذاریتاث ی. پارامترهاشودیم یآورمشاوره با کارشناسان، جمع

العه مذکور با مط ی. فاکتورهارهیپساب و غ نبود یدیاس زانیمحلول، م ژنیذرات جامد محلول، اکس ترات،ین ،یکیالکتر تیهدا

  .شده است یآورمختلف و مشاوره با کارشناسان، جمع  عیکنترل صنا یکننده در واحدهاآب خن  تیفیک یهاگزارش

 یگذاررسوب

 یمواد نیتری. اصلشودیم ییو کاهش بازده تبادل گرما یباعث گرفتگ یکننده چرخشخن  یهاستمیدر س یگذاررسوب

است.  دیو فلور سیلیفسفات، س ،ییایسولفات، عناصر قل م،یزیمن م،یدر پساب را دارند، عبارتند از: کلس یگذاررسوب لیکه پتانس



 

 

 

 یهاستمیرا در س د،یفلور میسکربنات و کل میسولفات، کلس میکلس م،یسیلیس دی، اکس سفاتف میکلس لیاز قب یمواد رسوبات نیا بیترک

 یگذار ریتاث زانیشده و م ییگذار، شناسا ریتاث یاشاره شده، پارامترها ی. همان طور که در قسمت خوردگکندیم دیکننده تولخن 

 م،یزیمن ونی م،یسد ونیفسفات،  م،یعبارتند از: سولفات، کلس ارامترهاپ نی. اشودیم یدهبا استفاده از نظرات کارشناسان نمره  یهر 

 .رهیمحلول و غ ژنیاکس

 یکیولوژيب مسائل

است.  هازمیکروارگانیعامل رشد م کنندیشرکت م یکیولوژیکروبیو فسفات که در رشد م تروژنیاعم از ن یمواد مغذ وجود

 یپر شدن غشا نی. همچنشودیم یحرارت یهاها و مبدلنازل یو سبب گرفتگ چسبدی( به سطوح مهالمیوفی)ب یکیولوژیتجمع مواد ب

 یکیولوژیکه در رشد ب یدر زمان استفاده از پساب عالوه بر مواد مغذ یکیولوژیمسائل ب یگراندارد. ن یکننده را در پخن  یهابرج

 یهست. پارامترها زین شود،یم یکیولوژیکروبیم یهایو خوردگ یگذارکه باعث رسوب ییهازمیارگان کرویشامل م کنندیشرکت م

عبارتند  یکیولوژیدر مسائل ب رگذاریتاث یاز پارامترها ی. تعدادندمختلف در پساب حضور دار یهابا غلظت یکیولوژیموثر در مسائل ب

 را نام برد.  CODو  BODکل معلق، کلر،  دما، جامدات تروژن،یاز: فسفات، ن

 

 

 هامواد و روش -2

 

 یالمللنیو ب یداخل یبا استفاده از استانداردها دهایتهد ییشناسا-2-1

و افراد باتجربه  نیاز تجارب محقق یریگو بهره EPA یاستاندارد جهان  در، ]6-1[ موجودو اطالعات  میبا استفاده از مفاه

 ییناساش های استفاده از پساب در مصارف آب خن  کننده صنعتیدیتهد ،پساب در مصارف خن  کننده شهریاستفاده از  نهیدر زم

و  یاصل یدهایساختار تهد 1. شکل دهدیرا نشان م یاصل یدهایپساب موثر در تهد یفیک یپارامترها 1جدول . دیگرد یورآو جمع

 یریگها اندازهآن ریتاث زانیو م ییشناسا قیتحق نیرا که در ا یکننده صنعتاستفاده از پساب در مصارف خن  رگذاریتاث یپارامترها

 .دهدیشده است را نشان م
 

 یاصل یدهایپساب موثر در تهد یفيک یپارامترها -1جدول 

 کنندهتاثیر آن در سیستم خنک پارامتر کیفیت پساب

 آمونیاک

هایی از جنس مس، روی و برنج )آلیاژ مس و ایجاد خوردگی شدید در سیستم -

 4]- [3روی(، 

 [4]ها ای غذایی برای رشد میکروارگانیزمماده -

 [5]کننده های خنکهای حرارتی و برجها در مبدلعامل تشدید توسعه بیوفیلم -

 افزایش قابلیت انحالل برخی از فلزات مانند سرب و مس -

pH - pH کمتر از حد مجاز، عامل افزایش نرخ خوردگی 
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 کنندهتاثیر آن در سیستم خنک پارامتر کیفیت پساب

- pH زداییبیشتر از حد مجاز، عامل پدیده روی 

 [4] گذاری کلسیم فسفاتعامل افزایش نرخ رسوب pHافزایش  -

 کلراید

 های باال باعث خوردگی مس، آهن و فوالددر غلظت -

کلراید محلول در آب تاثیر قوی بر خوردگی اکثر فلزات به خصوص فوالد  -

 .[4]ن مس و فوالد زنگ نزن، دارد ، همچنیکربنکم

 [6] دات موجود در آب و ایجاد خوردگیترکیب با جام -

 [4] ترکیب کلر با آمونیاک به صورت کلرامین عامل خوردگی آلیاژ برنج -

 (TDSکل جامدات محلول )
 [4]غلظت باالی آن عامل افزایش هدایت الکتریکی و در نتیجه افزایش خوردگی  -

 [3]کل جامدات محلول ، عامل خوردگی در سیستم  -

 اکسیژن محلول
 تمایل به افزایش نرخ خوردگی -

 هوازیکاهش آن از حد مجاز عامل شرایط بی -

 لفاتسو

 های باال باعث خوردگی مس، آهن و فوالددر غلظت -

پتانسیل باال برای ترکیب با مواد دیگر موجود در پساب و تشکیل رسوباتی مانند  -

 [6]کلسیم سولفات 

 فسفات

پتانسیل باالی تشکیل کلسیم فسفات در پساب نسبت به آب خام به دلیل  -

 [3]وجود فسفات بسیار زیاد 

 افزایش قابلیت انحالل برخی از فلزات مانند سرب و مس -

مانند کاهش  [4]خوردگی در صورت کنترل غلظت آن، عامل کاهش  -

 زدایی از برنجروی

 [3] هاها و بیوفیلمای مغذی در رشد میکروارگارنیزمماده -

 [4] جلبکسبب رشد سریع گیاهان آبزی، از جمله  -



 

 

 

 کنندهتاثیر آن در سیستم خنک پارامتر کیفیت پساب

 منگنز

 های فلزیتسریع و تشکیل یک الیه بیوفیلم در داخل لوله -

های مسی باعث سوراخ شدن لوله 2OMnهای آب گرم به صورت در لوله -

 شودمی

 آهن

 [6]های فلزی تسریع و تشکیل یک الیه بیوفیلم در داخل لوله -

 گذاری ترکیبات آن با فسفاترسوب -

 عامل خنثی شدن پلیمرهای ضد رسوب کسلیم فسفات است -

 یومینیآلومهای عامل سوراخ شدن فوالد، روی و پوشش - مس

 عامل افزایش نرخ خوردگی به جز ترکیبات مس - نیترات

 کلسیم

گذاری متداول به صورت کلسیم فسفات، کلسیم سولفات، کلسیم عامل رسوب -

 [6]کربنات و کلسیم فلورید 

 های کلسیم از جمله تهدیدهای زیست محیطی استنمک -

 کربنات، کربناتقلیائیت )بی

 و هیدروکسید(

 عامل بسیار مهم در جلوگیری از تشکیل رسوب کلسیم کربنات -

 [6] عامل تشکیل کف -

، منبعی برای ایجاد خوردگی در خطوط انتقال CO2کربنات عامل تشکیل گاز  -

 [6] مایعات

 [4] هاکننده و لولهات خنکگذاری در تجهیزعامل اصلی رسوب - کل سختی

 منیزیم
ها و گذاری در لولهترکیبات آن با غلظت باالی سیلیکات باعث افزایش رسوب -

 های حرارتیمبدل

 معلق کل جامدات

 گذاریافزایش رسوب -

 افزایش نرخ خوردگی -

 هاافزایش سطح بستر برای رشد میکروارگانیزم -

 گذاری استغلظت باالی آن با کلسیم عامل رسوب - فلورید
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 کنندهتاثیر آن در سیستم خنک پارامتر کیفیت پساب

 کاهش کیفیت ظاهری - کدورت

 هادر مسیر لوله مواد ته نشینیافزایش سبب  -

BOD 
 هاینتیجه آن رشد ارگانیزمافزایش آن نشان از افزایش مواد آلی در پساب و در  -

 .[4] بیولوژیکی را به همراه دارد

COD 
 هایدر پساب و در نتیجه آن رشد ارگانیزمافزایش آن نشان از افزایش مواد آلی  -

 .[4] بیولوژیکی را به همراه دارد

TSS -  هامیکروارگانیزمبستری برای رشد 

 دما

گذاری و مسائل باعث شدت تهدید خوردگی، رسوب c◦50 از  باالتردمای  -

 .[4]شود بیولوژیک می

 [4] گذاری کلسیم فسفاتزایش نرخ رسوبافزایش دما عامل اف -
 های بیولوژیکیگونهفاکتور تعیین کننده در تعدد  -

 های شیمیایی آبتاثیرگذار در بسیاری از واکنش -

 هافاکتور اساسی در میزان رشد میکروارگانیزم -

 

 :یزوج ساتیمقا سیماتر یو کنترل نرخ ناسازگار یوزن نسب نییتع -2-2

 نی. بنابراستین کسانی یکیولوژیو مسائل ب یگذاررسوب ،یخوردگ یدهایاز تهد  یشناخته شده بر هر  یپارارمترها ریتاث

 یهاسیاز ماتر یدر استفاده از پساب به عنوان آب خن  کننده صنعت دهایاز پارامترها بر تهد  یهر  ریتاث زانیمشخص نمودن م یبرا

س . پردیگیقرار م رندگانیگمیتصم اریاستفاده شده است. ابتدا پرسشنامه در اخت یتخصص سشنامهپر نیدر قالب تدو یزوج ساتیمقا

. سپس شودیم یبه قضاوت گروه لیتبد یقضاوت فرد یهاسیماتر ر،ینظ یهاهیدرا یهندس نیانگیها، با استفاده از منظر آن افتیاز در

 هاسیماتر ی. در انتها روند، نرخ ناسازگاردیآیبدست م سیبردار وزن ماتر ،یطرس یریگنیانگیو م یستون یسازبا استفاده از نرمال

 یبرا Excelافزار با استفاده از نرم یناسازگار . عالوه بر محاسبه نرخ[7] شودیمحاسبه م یکنترل سازگار ی، برا4تا  1مطابق روابط 

 .شودیاستفاده م زین Expert Choice 11افزار از نرم سیماتر یمحاسبه نرخ ناسازگار

 
(1) 

maxA.W=λ .W  

 : مقادیر ویژه ماتریس است. maxλ: بردار وزن و W: ماتریس تلفیقی مقایسات زوجی، Aدر این رابطه، 

(2) 
max

max

λ
λ =

n


  



 

 

 

 است. A: اندازه ماتریس nکه 

شناسایی تهدیدها

مسائل بیولوژیکرسوبگذاریخوردگی

سدیم
فسفات

کل جامدات محلول
دما
کلر

BOD

COD

کل جامدات معلق

کلسیم
آمونیاک
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 یکننده صنعتاستفاده از پساب در مصارف خنک رگذاريتاث یو پارامترها یاصل یدهایساختار تهد -1شکل 

 

(3) max n
I.I.

n
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 : شاخص ناسازگاری است..I.Iکه 

(4) I.I.
I.R.

I.I.R.


 

 : نرخ ناسازگاری هستند..I.R: نرخ ناسازگاری تصادفی و .I.I.Rکه 
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نکرده  لکمیت را هاآن شونده،معنا که پرسش نیاست. به ا یمفقود ی،زوج سهیمقا سیماتر هایاز داده یاریقابل توجه است که بس

دهد. برای مقابله با این رویکرد از روش یاجازه پاسخ ندادن به پرسش شونده را نم AHPروش  نکهیاست. حال با توجه به ا

طه ت عدم توانایی استفاده از رابشود. در صورهای مفقودی جایگزین میشود و درایههای مفقودی، رابطه  استفاده میتخمین داده

 های نظیر استفاده شده است.دسی درایهبه دلیل وجود داده مفقودی زیاد در ماتریس، از روش میانگین هن (5)

(5) 
ik kj ija ×a =a  

 

ام در ماتریس مقایسات jام و ستون i: درایه سطر aijام و jام و ستون k: درایه سطر akjام، kام و ستون i: درایه سطر aikکه 

 زوجی هستند.

 مطالعه موردی -2-3

 در واقع انه،خاورمی در تخت فوالدهای کننده تولید ترینبزرگ اصفهان، مبارکه فوالد مجتمع تحقیق این در مطالعه مورد منطقه

 نعتیص آب تهیه برای را خود نیاز مورد آب و دارد قرار رودزاینده کنار در مجتمع این. است اصفهان غربی جنوب کیلومتری 75

 وضع سطح در مبارکه فوالد مجتمع در پساب از استفاده هایطرح که است ذکر قابل .کندمی تامین رودخانه این از آشامیدنی و

 کرکوند و نجانل مبارکه، هایخانهتصفیه همچنین. است فوالد و اصفهان استان فاضالب و آب شرکت بین متقابل بیع قراردادهای

 . است فوالد شرکت گذاری سرمایه با فاضالب و آب شرکت توسط احداث دست در نیز

درصد  23، مجتمع فوالد مبارکه اصفهاندرصد  35دهنده، افراد پاسخ انیاز مآوری شد که پرسشنامه جمع 36در مجموع تعداد 

شرکت مهندسی درصد در  6 ،اساتید دانشگاهدرصد  12 ،پاالیشگاه اصفهاندرصد در  18 ،شرکت گسترش انرژی پاسارگاددر 

تا  2و اشکال  4تا 2جداول  اند.مشغول به کار بوده اصفهاناضالب استان درصد در شرکت آب و ف 6و آب و فاضالب کشور 

 دهد. گذاری و مسائل بیولوژی  را نشان میوزن نسبی پارامترهای تاثیرگذار در تهدیدهای خوردگی، رسوب4

 وزن پارامترهای موثر در خوردگی -2جدول 

 Cl pH TDS PO3 DO BOD COD Cu Na Mg Fe TH ammonia SO4 پارامتر

 0.045 0.175 0.040 0.129 0.079 0.072 0.062 0.023 0.023 0.151 0.034 0.026 0.087 0.055 وزن نسبی پارامتر

 گذاریوزن پارامترهای تاثيرگذار در رسوب -3جدول 

 TDS COD BOD Na Mg Fe TH SO4 PO3 قلیائیت Ca Ammonia پارامتر

 0.114 0.105 0.228 0.067 0.082 0.057 0.023 0.022 0.084 0.037 0.039 0.141 وزن نسبی پارامتر



 

 

 

 وزن پارامترهای تاثيرگذار در مسائل بيولوژیکی -4جدول 

 N PO3 TDS TEMP (◦C) Cl BOD COD TSS پارامتر

 0.164 0.059 0.056 0.309 0.085 0.049 0.172 0.107 وزن نسبی پارامترها
 

 
 وزن پارامترهای موثر در خوردگی -2شکل 

 
 گذاریوزن پارامترهای موثر در رسوب -3شکل 
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 مسائل بيولوژیکوزن پارامترهای موثر در  -4شکل 

 0.04و تهدید مسائل بیولوژیکی  0.03گذاری ، تهدید رسوب0.08 قضاوت گروهی تهدید خوردگی ماتریس ناسازگاری نرخ

 Saaty لیک حالت در اما. باشد متفاوت تواندمی کارشناسان نظر به توجه با سیستم هر در ناسازگاری قبول قابل محدوده. است

 نظر تجدید خود قضاوت در گیرندگانتصمیم است بهتر باشد، 1/0 از بیشتر تصمیم ناسازگاری اگر که کندمی پیشنهاد( 1996)

رفت توان نتیجه گفاکتورهای تاثیرگذار در خوردگی، میهای مقایسات زوجی . با توجه به نرخ ناسازگاری ماتریس[8]کنند

 سازگاری تصمیم گروهی مناسب است.

دهد که در میان پارامترهای موثر اکسیژن محلول، آهن و دهی پارامترهای تاثیرگذار در خوردگی نشان مینتایج حاصل از وزن

، منیزیم، سدیم، مس، کلر، سولفات، pHنیز به ترتیب نزولی  آمونیاک بیشترین تاثیر را بر تهدید خوردگی دارند و بقیه پارامترها

دهی پارامترهای تاثیرگذار در تاثیرگذار هستند. نتایج حاصل از وزن CODو  BODسختی کل، فسفات، کل جامدات محلول، 

ارامترها نیز به پ گذاری دارند و بقیهدهد سختی کل، کلسیم و فسفات بیشترین تاثیر را در تهدید رسوبگذاری نشان میرسوب

تاثیرگذار هستند. همچنین  CODو  BODترتیب نزولی سولفات، جامدات کل محلول منیزیم، آهن، سدیم، آمونیاک، قلیائیت، 

دهد کلسیم، فسفات و جامدات کل معلق بیشترین تاثیر و دهی پارامترهای مسائل بیولوژیکی نشان مینتیاج حاصل از وزن

 و جامدات کل معلق تاثیر دارند.  COD ،BODرتیب نزولی نیتروژن، دما، پارامترهای دیگر نیز به ت

 بندی:جمع -3
های شهری در صنعت، ارزیابی و تحلیل ریس  با رویکرد مدیریت های جدید صنایع برای استفاده از پسابهمگام با سیاست

ن ع خطر است. با توجه به کمبود تجربه الزم در ایریس  در فاز قبل از اجرا، راهکاری مدیریتی برای انجام تمهیداتی قبل از وقو

ان، های موجود و نظرات کارشناسزمینه در کشور و ناآگاهی از پیامدهای ناشی از تهدید، الزم است با روشی مناسب از تلفیق داده

با استفاده  ر این تحقیقکننده صنعتی و پارامترهای موثر در آن انجام شود. دشناسایی تهدیدها استفاده از پساب در مصارف خن 

از ادبیات فنی پارامترهای موثر هر ی  از تهدیدهای استفاده از پساب در صنعت شناسایی و با تدوین پرسشنامه وزن هر ی  از 
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گذاری و پارامترها بدست آمد. با تحلیل نتایج پرسشنامه وزن هر ی  از پارامترهای تاثیرگذار در تهدیدهای خوردگی، رسوب

ایجاد  ها برای مسئولین و متخصصان امکانبندی تهدیدها و پارامترهای تاثیرگذار آنگیری شدند. رتبهلوژی  اندازهمسائل بیو

بار آتی استفاده از پساب به عنوان آب خن  کننده صنعتی را فراهم کنند. شایان های زیانتمهیدات الزم برای جلوگیری خسارت

رجه حساسیت متفاوت صنایع، برخی از پارامترهای ذکر شده حساس نبوده و از های خاص و دذکر است با توجه به ویژگی

ده در کننهای خن چارچوب ارزیابی ریس  حذف خواهند شد. همچنین ممکن است در صنایع دیگر بنا بر حساسیت سامانه

پساب در  ریس  استفاده از های دیگری نیز در نظر گرفته شود. در فاز دوم این تحقیق تحلیلصنعت و یا محصوالت آن تهدید

عدی ارائه شود و نتایج آن در مقاله بمصارف خن  کننده صنعتی با بررسی پیامدهای ناشی از تهدیدها به صورت کمی محاسبه می

 شود.می
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