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تاريخ پذيزش 68/7/2:

تاريخ دريافت 68/5/2:

چکیده
ٔمذٔ : ٝحفظ سالٔت ٔحیظ صیست  ٚحشوت ت ٝسٛی تٛسؼ ٝپایذاس اص جّٕٔ ٝسائّی است ؤ ٝوٛسد تٛجو ٝسیاسوت
ٔذاساٖ  ٚتش٘أ ٝسیضاٖ ٞش وطٛسی دس سغح والٖ لشاس داسد .ایٗ تحمیك تا ٞذف تؼییٗ ٚضؼیت ػٛأُ صیسوت ٔحیغوی
ٔشتثظ تا سالٔت جأؼ ٝضٟشی ایالْ دس ساَ  1383تذٚیٗ ضذ ٜتا تا استفاد ٜاص ٘تایج تذسوت مٔوذ ٜتتوٛاٖ سا ٜواسٞوای
ٔٙاسة تش اساع ٔٙاتغ  ٚأىا٘ات صیست ٔحیغی تىاس تست.
ٔٛاد  ٚسٚش ٞا  :ایٗ ٔغاِؼ ٝتػٛست تٛغیفی– تحّیّی ا٘جاْ ٌشفت .تا استفاد ٜاص مٔاس اداسات ٔشتثظ ٘ ٚیوض تىٕیوُ
پشسطٙأ ٝدس دٔ ٜحٛس ٔختّف ضأُٔ :سىٗ  ٚضٟشساصی٘ ،حٔ ٜٛػشف ا٘شطی ،فضای سثض ػٕٔٛی ،حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتواس
تشافیىی٘ ،ح ٜٛجٕغ مٚسی ٍٟ٘ ٚذاسی داْ ،مِٛدٌی ٛٞا ،مب مضأیذ٘ی ،جٕغ مٚسی  ٚدفوغ فاضوالب٘ ،حو ٜٛدفوغ صتاِو،ٝ
ٔیضاٖ مٌاٞی صیست ٔحیغی افشاد جأؼ ٚ ٝس٘ٚذ فؼاِیت ٞای دِٚت سثض ٘سثت ت ٝجٕغ مٚسی اعالػات الذاْ ٌشدیذ  ٚتوا
تجضی ٚ ٝتحّیُ ػّٕی ٔ ٚمایس ٝتا استا٘ذاسدٞای ٔٛجٛد ٚضؼیت ضاخع ٞای صیست ٔحیغی ٔٛسد ٘ظش تؼییٗ ضذ.
یافتٞ ٝای پظٞٚص٘ :تایج ٘طاٖ داد و 81 ٝدسغذ ساختٕاٖ ٞای ضٟش ایالْ تا ٔػاِح غیش ٔما ْٚساخت ٝضوذ ٜا٘وذ ٚ
 90دسغذ اجشای تٕأی پشٚطٞ ٜا تا اغ َٛساختٕاٖ ساصی ٔغایش تٛد ٜاست .حذٚد  28/8دسغذ وُ خوا٘ٛادٞ ٜوای ٔوٛسد
ٔغاِؼٔ ٝثادست تٍٟ٘ ٝذاسی داْ دس ٔحُ سى٘ٛت خٛد ٕ٘ٛد ٜا٘ذ ٔ .تٛسظ غّظت سواِیا٘ ٝرسات ٔؼّوك دس ٞوٛای ضوٟش
ایالْ تشاتش تا ٔ 97/27یىشٌٚشْ دس ٔتش ٔىؼة ٛٞا ػالْ ضذ ٜو ٝحذٚد  1/6تشاتش استا٘ذاسدٞای ٛٞای پان ٔی تاضذ.
مِٛدٌی ٔیىشٚتی مب دس ضثى ٝتٛصیغ  ،وٕی تیص اص حذ استا٘ذاسد  ٚاتوووالف مب دس ضثى ٝتٛصیغ مب حوذٚد  40دسغوذ
ٔی تاضذ  ٚحذٚد یه چٟاسْ فاضالب ضٟش ت ٝتػفی ٝخا٘ٙٔ ٝتمُ ٔی ضٛدٔ .یضاٖ وُ تِٛیذ صتاِ ٝدس ضٟش ایالْ ت ٝعوٛس
سٚصا٘ 180-220 ٝتٗ تشمٚسد ضذ ٜاست و 70 ٝدسغذ صتاِٞ ٝا سا ٔٛاد فساد پزیش تطىیُ ٔوی دٙٞوذ 95/1 .دسغوذ افوشاد
ٔٛسد ٔغاِؼ ٝػاللٙٔ ٝذی خٛد سا تٔ ٝحیظ صیست اػالْ ٕ٘ٛد 14/3 ٚ ٜدسغذ ایٗ جٕؼیت ت ٝػذْ ٚجٛد تفشیحٍاٞ ٜوای
خٛب ٙٔ ٚاسة اضاس ٜداضت ٝا٘ذ.
تحث ٘ ٚتیجٌ ٝیشی ٟ٘ایی :یافتٞ ٝای حاغُ اص ایٗ ٔغاِؼ٘ ٝطاٖ ٔی دٞذ و ٝاغّة ضواخع ٞوای ٔوٛسد تشسسوی،
فاغّ ٝصیادی تا استا٘ذاسدٞای ّٔی  ٚجٟا٘ی داسد ِزا ایجاد فضای سثض دس حاضی ٝضٟش تا ػٙایت ت ٝاستا٘ذاسد فضوای سوثض
وطٛسی و ٝحذٚد ٔ 12-15تش ٔشتغ است ،تمٛیت فش ًٙٞغشف ٝجٛیی دس ٔػشف ٔٙاتغ ا٘شطی ٔٙاسوة ٕ٘وٛدٖ ٚسوایُ
٘مّی ٝػٕٔٛی  ٚتطٛیك ٔشدْ تشای استفاد ٜاص مٖ ٞا  ،مٔٛصش ٔشدْ اص عشیك سسوا٘ٞ ٝوای ٌشٞٚوی تو ٝتثؼوات ٘اضوی اص
ٍٟ٘ذاسی داْ دس ٘ماط ضٟشی ،تٟساصی ٔٙاتغ ٔ ٚخاصٖ مب  ٚسػایت اغ َٛتٟوش ٜتوشداسی غوحیح اص مٖ ٞوا ،تسوشیغ دس
تىٕیُ ضثىٞ ٝای جٕغ مٚسی فاضالب تا تأٔیٗ اػتثاسات الصْ ،تیاٖ خغشات مِٛدٌی ٞای حاغُ اص صتاِ ٝتشای ٔوشدْ ٚ
ٟ٘ادی ٝٙوشدٖ ٔثاحث دِٚت سثض دس سغح ٔذاسع اص ػٕذ ٜتشیٗ ٘ىاتی است و ٝدس جٟت تحمیك  ٚدستشسی ت ٝاٞوذاف
عشح ٔٛثش ٔی تاضذ.

واژه های کلیدی :ضاخعٔ ،حیظ صیست ،استا٘ذاسد ،تٛسؼ ٝپایذاس ،ایالْ
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 )1عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایالم

بررسی وضعیت عواهل زیست هحیطی در ارتباط با سالهت جاهعه شهری ایالم  ،سال -68-68پورنجف و هوکاراى

مقدمه
ساصٔاٖ ُّٔ ٔتحذ ت ٝػٛٙاٖ وا٘ٔ ٚ ٖٛحٛس اضواػٝ
فش ًٙٞتٛسؼ ٝپایوذاس عوی دٞو٘ ٝوٛد ٔویالدی توالش
ٔجذا٘ ٝای تشای تؼٕیك تش٘أٞ ٝای حفظ ٔحیظ صیسوت
ت ٝػُٕ مٚسد ٜاست ،ایٗ تٛسؼ ٝت ٝایٗ ٔؼٙوی اسوت ووٝ
تشای اجتٙوواب اص پذیذ مٔوذٖ توذٞی اجتٕووواػی توشای
٘سُ ٞای میٙذ ٜتایذ سشٔایٌ ٝزاسی وافی دس صٔی ٝٙحفظ
ٔحیظ صیست ت ٝػُٕ میذ (.)1
أووشٚص٘ ٜذاضووتٗ سیسووتٓ جٕووغ مٚسی  ٚتػووفیٝ
فاضالب ،ػذْ دستشسی ت ٝمب سآِٔ ،وذیشیت ٘أٙاسوة
ٔٙاتغ  ٚافضایص تی سٚی ٝصتاِٞ ٝوا  ٚفاضوالب خووواٍ٘ی
ٔی تٛا٘ٙذ تش سالٔتی جأؼ ٝتأثیش ٌزاس تاضوٙذٕٞ .نٙویٗ
سضذ سشیغ تاس تشافیه تاػث افضایص ٔمذاس سوشب خوٖٛ
ٔی ضٛد .سشب ػٕالً تٕاْ دستٍاٞ ٜوای توذٖ سا تحوت
تأثیش لشاس ٔی دٞذ ،مِٛدٌی تا سشب ،ساِیا٘ ٝتاػث حوذٚد
ٞ 234ضاس ٔٛسد ٔشي دس جٟاٖ ٔی ضٛد ،ضٕٗ ایوٗ ووٝ
دس ساَ  2000حوٛاد تشافیىوی ٔ 1/2یّیؤ ٖٛوشي سا
تاػث ضذ ٜاست و 90 ٝدسغوذ ٔوٛاسد دس وطوٛسٞای دس
حاَ تٛسؼ ٝاتفاق افتاد ٜاست (.)2
دس تٕأی ٔٛاسد تٟذیذ وٙٙذ ٜسالٔت ،ضشٚست داسد
تا اعالػات وأّی اص ػٛأُ صیست ٔحیغی تذسوت میوذ
تا تتٛاٖ استشاتظی ٞای ٔٛثشی دس ساستای حفظ  ٚاستمای
سالٔت اتخار ٕ٘ٛد.
حفظ ٔحیظ صیست  ٚحشوت ت ٝسٛی تٛسؼ ٝپایذاس
اص جّٕٔ ٝسائّی است وؤ ٝوٛسد تٛجو ٝسیاسوتٕذاساٖ ٚ
تش٘أ ٝسیضاٖ دس سوغح ووالٖ لوشاس داسد .توشای توذٚیٗ
تش٘أٞ ٝای ٔٙاسة جٟت حفظ  ٚاستمای ویفیوت ٔحویظ
صیست  ٚتذٚیٗ  ٚاجشای ٔمشسات ٔشتٛط ت ٝجّوٌٛیشی اص
تخشیة ٔحیظ صیست ،الصْ است و ٝاعالػات ٔشتثظ تٝ
ضاخع ٞای صیست ٔحیظ ضٟشی تٟی ٚ ٝتأثیش مٖ ٞا سا
تش سالٔتی ٔٛسد تشسسی لوشاس داد توا تتوٛاٖ ساٞىاسٞوای
ٔٙاسة تا تٛجو ٝتو ٝأىا٘وات ٙٔ ٚواتغ صیسوت ٔحیغوی
ٔٛجٛد ت ٝواس تست.

یافته های پژوهص
تا تٛج ٝت ٝایٙى ٝدس ایوٗ ٔغاِؼو ٝدٔ ٜحوٛس اغوّی
ٔٛسد تشسسی لشاس ٌشفت تش ٕٞیٗ اساع ٕٟٔتشیٗ ٘توایج
تا ػٙایت تٔ ٝحٛسٞای ٔضتٛس ت ٝضشح صیش تیواٖ ٌشدیوذٜ
است :دس صٔیٙوٚ ٝضوغ ٔسوىٗ  ٚضٟشسواصی حوذٚد 81
دسغذ ساختٕاٖ ٞای ضٟشی تا ٔػاِح غیش ٔما ْٚساختٝ
ضذ ٜا٘ذ  ٚتا تٛج ٝت ٝعشح جأغ ضٟشی حذٚد  73دسغذ
واستشی ٞای ٔختّف تحمك یافت ٝا٘ذ أوا وواستشی ٞوای
ٔشتثظ تا سوالٔت  39دسغوذ ،فضوای سوثض  13دسغوذ،
ٚسصش  47دسغووذ  ٚجٟوواٍ٘شدی  2دسغووذ تووٚ ٝلووووٛع
پیٛست ٝا٘ذ .تیص اص  85دسغذ اساضی ایالْ دس پ ٟٝٙصِضِٝ

مواد و روش ها
ایوٗ ٔغاِؼو ٝیوه تشسسوی تٛغویفی – (Cross
)ٔ sectionalی تاضذ.
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دس ایٗ ساتغ ٝدٔ ٜحٛس اغّی ضأُ ٚ :ضغ ٔسوىٗ
 ٚضٟشساصی٘ ،حٔ ٜٛػشف ا٘شطی ،فضای سوثض ػٕؤٛی،
حُٕ ٘ ٚمُ  ٚتاس تشافیىی٘ ،ح ٜٛجٕغ مٚسی ٍٟ٘ ٚوذاسی
داْٚ ،ضغ مِٛدٌی ٛٞاٚ ،ضغ مب مضأیذ٘ی ،جٕغ مٚسی ٚ
دفغ فاضالب٘ ،ح ٜٛدفوغ صتاِؤ ،ٝیوضاٖ مٌواٞی صیسوت
ٔحیغی افشاد جأؼ ٚ ٝس٘ٚوذ فؼاِیوت ٞوای دِٚوت سوثض
ٔذ٘ظش لشاس ٌشفت  ٚتا اسوتفاد ٜاص ا٘ذیطو ٝغواحثٙظشاٖ،
فشْ ٞای مٔاسی ،مٔاس٘أٞ ٝا ٘تایج ٔغاِؼات لثّوی ٘ ٚیوض
ا٘جاْ ٔغاِؼوات ٔیوذا٘ی توا اسوتفاد ٜاص پشسطوٙأ ٚ ٝتوا
ٔػاحث ٝتا افشاد ،اعالػات ٔٛسد ٘ظش جٕغ مٚسی ٌشدیذ.
دس ایٗ ٔغاِؼ ٝدس تیطتوش ٔٛاسد تا اسوتفاد ٜاص سٚش
سشضٕاسی وّی ٝاعالػات ٔشتثظ ت ٝضاخع ٞوای ٔوٛسد
٘ظش جٕغ مٚسی ٌشدیذ أا دس صٔیٍ٘ ٝٙشش ٔوشدْ ٘سوثت
تٔ ٝحیظ صیست ٘ 1600فش دس  80خٛض ،ٝتیست خا٘ٛاسی
تا استفاد ٜاص پشسطٙأ ٝای و ٝاػتثاس  ٚاػتٕواد مٖ ٔوٛسد
تأییذ ٚالغ ضذ تشسسی ٌشدیذ.
ٔتغیشٞای وٕوی ٔوٛسد تشسسوی دس ایوٗ ٔغاِؼو ٝاص
لثیُ سشا٘ ٝتِٛیذ صتاِو ،ٝفاضوالبٔ ،موذاس مب ٔػوشفی،
سشا٘ ٝفضای سثض ٔ ٚسى٘ٛی ،سشا٘ٔ ٝػشف تشق ٔ ٚوٛاد
سٛختی ،تؼذاد داْ ٞأ ،یضاٖ مِٛدٌی ٛٞا ،فشاٚا٘ی تػادف
خووٛدسٚیی ٘ ٚیووض ٔتغیشٞووای ویفووی اص جّٕوؤ :ٝیووضاٖ
سضایتٕٙذی ٔشدْ اص الذأات حفظ ٔحویظ صیسوت ٘ ٚیوض
مٌاٞی م٘اٖ ٘سثت تو ٝاغو َٛصیسوت ٔحیغوی ٘ ٚحوٜٛ
اسووتفاد ٜاص فضووای سووثض  ٚعثیؼووت تووا اسووتفاد ٜاص ٘ووشْ
افضاسٞای مٔاسی اص جّٕٔ SPSS ٝوٛسد تجضیو ٚ ٝتحّیوُ
مٔاسی لشاس ٌشفتٙذ.

تا خغش ٘سثی صیاد لشاس داسد  ٚایٗ دس حاِی است و ٝتٟٙا
17دسغذ پشٚطٞ ٜای ساختٕا٘ی مئیٗ ٘أٔ ٝماتّ ٝتا صِضِوٝ
سا سػایت ٕ٘ٛد ٜا٘ذ)6، 5 ،4 ،3(.
دس ٔٛسد ٚضغ ٔػشف ا٘شطی تش اساع ٘توایج سواَ
ٙٔ 83غم ٝایوالْ  30دسغوذ سضوذ ٔػوشف تٙوضیٗ 10 ٚ
دسغذ سضذ ٔػشف ٘فت ٌاص داضت ٝاست .ت٘ ٝحوٛی ووٝ
سشا٘ٔ ٝػشف تٙضیٗ دس ایالْ ِ 234یتش ٘ ٚفت سفیذ 128
ِیتش ٘ ٚفت ٌاص ِ 277یتش سا ت ٝخٛد اختػواظ داد ٜتوٛد،
ٔػشف ا٘شطی دس تخص حُٕ ٘ ٚمُ  34دسغوذ ،خواٍ٘ی
تجاسی  38دسغذ ،غٙؼت  20دسغذ ،وطاٚسصی  7دسغوذ
 1 ٚدسغذ ٔشتٛط ت ٝسایش ٔػاسف تٛد ٜاست.
ٔجٕوٛع فضوای سوثض دس ضوٟش ایوالْ حووذٚد 190
ٞىتواس تٛد ٚ ٜسشا٘ ٝفضای سثض ٔ 2/8تشٔشتغ ٔی تاضوذ
ضٕٙاً حذٚد  70دسغذ ٔشدْ دستشسی ت ٝفضوای سوثض سا
سخت ٔی دا٘ٙذ  ٚحذٚد  88دسغذ ٔشدْ اص فضوای سوثض
دس ٔحّٔ ٝحشٞ ْٚستٙذ.
تشافیه  ٚتثؼات صیست ٔحیغی مٖ اص جّٕو ٝػوذْ
سضایت خاعش ٔشدْ ،مِٛدٌی غٛتی ،مِٛدٌی ٛٞا ،خغشات
تػادف اص ٔثاحث ٔٔ ٟٓی تاضذ .دس ایٗ ساستا  44دسغذ
ٔشدْ اص مِٛدٌی غٛتی ٘اضی اص تشافیه ٘اساضی تٛد٘وذ ٚ
 21دسغذ ٚضؼیت تشافیه ایوالْ سا خیّوی توذ تٛغویف
وشد٘ذ 36 .دسغذ تػادفات سا٘ٙذٌی دس ٖٚضٟشی ٘اضوی
اص ػذْ سػایت حك تمذْ است ،دس حذٚد  59دسغذ ٔوٛاسد
تػووادف سا٘ٙووذ ٜدس ضووشایظ ػجّووٚ ٝضووتاب تووی ٔووٛسد،
تطخیع داد ٜضذ ٜاست.
تشاساع مٔاس ٔیاٍ٘یٗ سٙی افشاد فٛت ٕ٘ٛد ٜدس اثش
تػادف  36ساَ و ٝحذٚد  35دسغذ م٘واٖ تیسوٛاد 85 ٚ
دسغذ م٘اٖ ٔشد ٔی تاضٙذ 82/5 .دسغذ افوشاد فوٛتی ،دس
اثش ضشت ٝت ٝسش جاٖ تاختٙذ ،حذٚد  40دسغذ افشاد فوٛت
ضذ ٜسش٘طیٗ  30 ٚدسغذ ػاتش تٛد٘ذ(.)9
دس خػٛظ ٍٟ٘ذاسی داْ دس ٘وٛاحی ضوٟش ایوالْ،
حذٚد  36واٍٟ٘٘ ٖٛذاسی دس ٘ماط ضٟشی ضٙاسایی ضذٜ
است .حذٚد  20تا  29دسغذ خا٘ٛاسٞای ضٟشی ٔثوادست
تٍٟ٘ ٝذاسی داْ  ٚعیٛس دس ٔحُ سى٘ٛت ٔی ٕ٘ٛد٘ذ.
دس ٔٛسد مِٛدٌی ٛٞأ ،تٛسظ غّظت سواِیا٘ ٝرسات
ٔؼّك ٛٞا حذٚد ٔ 97یىشٌٚشْ دس ٔتشٔىؼة ٛٞا تٛد ٜوٝ
 1/6تشاتش استا٘ذاسد ٛٞای پان ٔی تاضذ.

تش اساع ٔغاِؼات ا٘جاْ ضذ ٜتوش سٚی خٛدسٞٚوای
تٙضیٙی دس ضٟش ایالْ حذٚد  49دسغذ خٛدسٞٚوای ٔوٛسد
ٔغاِؼ ٝداسای مِٛدٌی تیص اص حذ استا٘ذاسد تٛد ٜاست.
دس صٔیٚ ٝٙضؼیت ٔػشف مب تش اسواع مٔواس پوٙج
ساِ ٝاخیش(ٔ )79-83ػشف ساِیا٘ ٝمب دس ٘ٛاحی ضوٟشی
 1/5تشاتش سضذ داضت ٝاست  ٚسشا٘ٔ ٝػوشف حوذٚد 165
ِیتش دس سٚص تٛد ٜاست.
ٔیضاٖ اتالف مب حوذٚد  40دسغوذ وو ٝتمشیثواً دٚ
تشاتش حذاوثش ٔجاص ٔیضاٖ مب تٞ ٝذس سفتو ٝدس سوثىٞ ٝوا
تٛصیغ تٛد ٜاست.
تش اساع ٘تایج تذست مٔذ ٚ ٜتا تٛج ٝتو ٝتشسسوی
ویفیت فیضیىی ٔٙاتغ مب ،اص ٘ظش وذٚستٚ ،ضغ ٔٙاتغ مب
ایالْ دس حذ لاتُ لثٔ ٚ َٛیوضاٖ  PHمٖ حوذٚد 7-8/5
ٔی تاضذ .ضٕٙاً تشاساع تشسسی ویفیت ضویٕیایی تمشیثواً
 ٕٝٞپاسأتشٞا ،تجض فّٛئٛس دس ٔٙاتغ مب مضأیذ٘ی دس حوذ
ٔغّٛب  ٚیا ٔجواص ٔوی تاضوٙذ( .)10دس صٔیٙو ٝوّوش مصاد
تالیٕا٘ذ ٜمب مضأیذ٘ی حذٚد  91دسغوذ ٔغّوٛب توٛد،ٜ
ٔیضاٖ ٔٛاسد ٘أغّٛب  10دسغذ ٔ ٚوٛاسد غوفش توا 1/66
تذست مٔوذ( .)11ضوٕٙاً ٘توایج مصٔایطوات ٔیىشٚتوی مب
مضأیذ٘ی دس ٔاٞ ٜای ٔختّف ساَ  82توا  84دس اغّوة
ٔاٞ ٜا تؼذاد ٔٛاسد ٘أغّٛب ،وٕتوش اص  95دسغوذ ٕ٘٘ٛوٝ
ٞای ٔٛسد مصٔایص تٛد ٚ ٜغیش استا٘ذاسد ٔی تاضذ(.)11
دس ٔٛسد فاضالب ضٟشی تش اسواع ٘توایج تذسوت
مٔذ ٜتیٗ  80تا  50دسغذ مب ٔػشفی ت ٝفاضالب تثذیُ
ٔی ضٛد و ٝدس ایالْ حوذٚد  80دسغوذ مب ٔػوشفی توٝ
فاضالب تثذیُ ٔی ٌشددٔ ،یضاٖ تِٛیوذ سوشا٘ ٝفاضوالب
ضووٟشی دس ضووٟش ایووالْ توویٗ  150تووا ِ 170یتووش دس سٚص
تشمٚسد ٜضذ ٜاسوت ،دس حواَ حاضوش فموظ یوه چٟواسْ
فاضالب ضٟشی ت ٝتػفی ٝخا٘ٙٔ ٝتمُ ٔی ضٛد(.)10
دس خػٛظ ٔٛاد صایذ جأذ تش اساع ٘تایج حاغوّٝ
سشا٘ ٝتِٛیذ صتاِ ٝدس ضوٟش ایوالْ  1/3ویّوٌٛشْ توشمٚسدٜ
ضذ ٜاستٔ .یضاٖ وُ تِٛیذ صتاِ ٝدس ضٟش ایالْ تو ٝعوٛس
سٚصا٘ 180 ٝتا  220تٗ تشمٚسد ٜضذ ٜاست ،دس ایٗ ٔغاِؼٝ
٘طاٖ داد ٜضذ وو 14/7 ٝدسغوذ افوشادی وو ٝدس ٔحوُ
سى٘ٛت داْ ٍٟ٘ذاسی ٔی وٙٙذ ،فضٛالت دأی سا ٕٞشاٜ
صتاِٞ ٝای خاٍ٘ی دفغ ٔی وٙٙوذ ،ضوٕٗ مٖ وو ٝحوذٚد
 91/5دسغذ ٔشدْ اص ویس ٝصتاِ ٝتشای جٕوغ مٚسی صتاِوٝ
استفادٔ ٜوی وٙٙوذ .حوذٚد  70دسغوذ صتاِوٞ ٝوا سا ٔوٛاد
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فسادپزیش تطىیُ ٔی دٞذ  ٚدس حاَ حاضش سٚضٟای دفغ
صتاِ ٝضٟشی ،تٟذاضتی ٘ثٛد ٚ ٜتاصیافت صتووواِ ٝا٘جووواْ
ٕ٘ی ضٛد.
دس ٔٛسد صتاِٞ ٝای تیٕاسستا٘ی دس ضٟش ایالْ ٘توایج
٘طاٖ ٔی دٞذ و٘ ٝشخ تِٛیذ صتاِٞ ٝای تیٕاسستا٘ی حذٚد
 3ویٌّٛشْ ت ٝاصای ٞش تخت ٔی تاضذ ٕٞ ،نٙیٗ ٔیوضاٖ
وُ صتاِ ٝتیٕاسستا٘ی ضٟش ایوالْ  1800ویّوٌٛشْ دس سٚص
ٔی تاضذ .
دس صٔیٚ ٝٙضؼیت مٌواٞی ٔوشدْ ٘سوثت تو ٝحفوظ
ٔحیظ صیست ٘تایج ٘طاٖ داد و 95 ٝدسغوذ افوشاد ٔوٛسد
ٔغاِؼ ٝػاللٕٙذی خٛد سا تٔ ٝحیظ صیست اػالْ ٕ٘وٛدٜ
ا٘ذ ،حوذٚد  73/7دسغوذ افوشاد ٔوٛسد ٔغاِؼو ٝدس ٍٙٞواْ
ٔشاجؼ ٝت ٝعثیؼت ت ٝسٚضٗ وشدٖ متص ٔثادست ٕ٘ٛدٚ ٜ
فمظ  9/2دسغذ م٘اٖ ٔٛاد ٔٛسد ٘یاص جٟت سٚضٗ ٕ٘وٛدٖ
متص سا اص ٔٙضَ مٚسد ٜتٛد٘ذ.
 18/8دسغذ افشاد ٔٛسد ٔغاِؼ ٝصتاِٞ ٝوای تِٛیوذی
خٛد سا دس ٔحُ تفشیح دفٗ ٕ٘ٛد٘ذ  26/4 ٚدسغوذ صتاِوٝ
ٞا سا سٛصا٘ذ 35/3 ٚ ٜدسغذ ٘یوض ٕٞوشا ٜتوا صتاِوٞ ٝوای
ضٟشی دفغ ٔی وشد٘ذ.
 32/1دسغذ افشاد ػاللٕٙذی خٛد سا ت ٝضىاس اػالْ
داضت 16/81 ٚ ٝدسغذ م٘اٖ تاو ٖٛٙحذالُ یىثاس الذاْ تٝ
ضىاس ٕ٘ٛد ٜا٘ذ 23 .دسغذ افشاد ٔٛسد ٔغاِؼ ٝتٛسظ پیادٜ
سٚی تٔ ٝحُ واس ٔشاجؼٔ ٝی وشد٘ذ٘ .تایج ٘طاٖ داد ووٝ
 26/1دسغذ افشاد ٔٛسد ٔغاِؼ ٝصتاِ ٝسا ٕٟٔتوشیٗ ػأوُ
تٟذیذ سالٔت ٔحیظ صیست دس ٔٙغمٔ ٝی ضٙاسٙذ.
ضٕٙاً دس حاَ حاضش حذٚد  20تطىُ غیوش سسوٕی
) (NGOدس صٔیٙوؤ ٝحیظ صیست دس ایوالْ فؼوووواِیت
ٔی وٙٙذ.
نتیجه گیری و پیطنهادات
إٞیت ٘مص ٔحیظ صیست دس ضىُ دٞوی سفتواس ٚ
فش ًٙٞاجتٕاػی ت ٝػٛٙاٖ صیش تٙای تٛسؼ ٝتٛٔ ٝلؼیت ٚ
ٚضؼیت مٖ تستٍی داسد ،چٙا٘ن ٝمب  ٚصٔویٗ ٔسوتؼذ سا
د ٚػأُ ضشٚسی تشای متادا٘ی  ٚتٛسؼ ٝتذا٘یٓٔ ،تأسوفا٘ٝ
دس استاٖ ایالْ وٕتش جایی سا ٔی تٛاٖ یافت و ٝت ٝعوٛس
عثیؼی اص ٞش دٚی ایٗ ٔٙاتغ تشخٛسداس تاضٙذ.
دس عشح جأغ ضٟشی تؼضی اص واستشدٞوای ٔوشتثظ
تا سالٔت ٔ ٚحیظ صیست ت ٝخٛتی تحمك ٘یافتو ٝاسوت
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و ٝایٗ أش ٔی تٛا٘ذ تش س٘ٚوذ ص٘وذٌی دس ضوٟشٞا اثوشات
سٛیی توووش جا تٍووزاسد تٕٞ ٝیٗ اسواع ضوشٚست داسد
تیٓ ٞای واسضٙاع لٛی جٟوت پیٍیوشی اجوشای عوشح
جأغ ٕٞشا ٜتا توأٔیٗ اػتثواس الصْ تؼیویٗ ضوذ ٚ ٜالوذاْ
ٕ٘ایٙذ .ضٕٙاً اجشای دلیوك ضوٛاتظ ٘ ٚظواست توش ٘حوٜٛ
اجشای مٖ ٕٞشا ٜتا مٔٛصش ٔشدْ تشای مضٙایی توا اغوَٛ
ٔما ْٚساصی ٔی تٛا٘ذ تأثیش تسضایی داضت ٝتاضذ.
أووشٚص ٜا٘ووشطی توو ٝػٙووٛاٖ یىووی اص ضوووووشٚسیات
تٛسووؼ ٝت ٝضٕاس ٔی میذ ،تمٛیت فش ًٙٞغشف ٝجوٛیی،
استفاد ٜاص ٔٙاتغ ٘ٛیٗ ا٘شطیٞ ،ذفٕٙذ وشدٖ یاسا٘وٞ ٝوای
ا٘شطی ،اجثاسی ٕ٘ٛدٖ ٔؼایٙات فٙی ،ػایك تٙوذی ٔٙواصَ
( 26دسغذ ٔػشف ا٘وشطی سا وواٞص داد ٚ )ٜاسوتفاد ٜاص
پٙجشٞی د ٚجذاس ٜتا  10دسغذ واٞص ا٘وشطی سا دس پوی
داسد.
تا تٛج ٝت ٝسشا٘ ٝفضای سثض ضٟش ایوالْ توا سوشا٘ٝ
وطٛسی (ٔ 12-15تش ٔشتغ٘ /فش)  ٚسوشا٘ ٝجٟوا٘ی (-50
ٔ 25تشٔشتغ ٘ /فش) ٔیضاٖ وٕثٛد فضای سثض تشای ٔٙاعك
ضٟشی احساع ٔی ضٛد ،دس ایٗ ساتغو ٝاجوشای لوٛا٘یٗ
ٔشتٛط ت ٝحفظ فضای سثض  ٚضٙاسایی ٌٞ ٝ٘ٛای ٔستؼذ
و ٝدس حاَ حاضش دس ایالْ ٛ٘ 25ع دسختن ٝلاتُ وطوت
ٔی تاضذ ٘ ٚیض استفاد ٜصا ٘توایج تحمیموات ٔوی تٛا٘وذ سد
تأٔیٗ فضای سثض ٔٙاسة  ٚاستماء سالٔتی جأؼؤ ٝوٛثش
تاضذ.
أشٚص ٜتحث تشافیه  ٚخغشاتی و ٝتشای سوالٔتی
ایجاد ٔی وٙذ ت ٝػٛٙاٖ یه ٔؼضُ اجتٕاػی ٔغشح ٔوی
تاضذ تش اساع ٘توایج تذسوت مٔوذ ٜتوشای حوُ ٔطوىُ
تشافیه ٕٟٔتشیٗ اِٛٚیت ،واسٞای مٔٛصضوی  ٚفشٍٙٞوی
است  ٚاغالح ٔؼاتش  ٚخیاتاٖ ٞا دس اِٛٚیت تؼوذی لوشاس
داسد .
یىی اص ٔسائُ ٔ٘ ٟٓػة ػالیٓ سإٙٞایی دس ضٟش
است و20 ٝدسغذ ٔشدْ اػتماد داس٘ذ ایوٗ ػالیوٓ ووافی
ٔی تاضٙذ ،دس ایٗ ساستا ضشٚست داسد تواصٍ٘شی ٔجوذدی
دس ٔذیشیت ٘ػة ػالیٓ تؼُٕ میذ تا ضاٞذ تشافیه سٚاٖ
 ٚتی خغشی تاضیٓ .
استفاد ٜاص خٛدسٞٚای ضخػی  ٚتوه سش٘طویٗ دس
ایالْ ػال ٜٚتش افضایص تاس تشافیىی تاػث ایجاد ٔطىالت
صیست ٔحیغی ػٕذٔ ٜی ضٛد ٌ ٚستشش ضیٛع تیٕواسی
ٞای ٔضٔٗ و٘ ٝاضی اص وٓ تحشوی  ٚػذْ فؼاِیت اسوت

سا فشأ ٓٞی ساصد .ضشٚست ایجاد تستش ٔٙاسة تشافیه ٚ
اػٕاَ ٔذیشیت غحیح ت٘ ٝحوٛی وو ٝاص ٚلوٛع حوٛاد
لاتُ پیطٍیشی ٔ ٚخاعشات تشای سالٔتی افشاد جأؼوٚ ٝ
ٔحیظ صیست جٌّٛیشی ٕ٘ایذٔ ،طخع ٔی ٌشدد .
ٍٟ٘ذاسی داْ دس ٔحُ ص٘ذٌی تذِیُ أىواٖ ضویٛع
تیٕاسی ٞای ٔطتشن تیٗ ا٘ساٖ  ٚداْ  ٚػٛاسؼ ٕٟٔوی
و ٝتش سالٔتی افشاد جأؼٔ ٝی ٌزاسد اص إٞیوت خاغوی
تشخٛسداس است  ،دس ضٟش ایالْ تا ٚجوٛد ایٙىو31 ٝدسغوذ
وُ ٌاٚداسی ٞای غٙؼتی دس ایٗ ضٟشستاٖ لشاس داسد أا
ٍٟ٘ذاسی داْ دس ٔٙاصَ تو ٝػٙوٛاٖ یوه ٔطوىُ ػٕوذٜ
ٔغشح است ت٘ ٝحٛی و ٝسٚصا٘ ٝتیص اص  50ساع داْ دس
أاوٗ ٔختّف ضٟش خشیذ  ٚفشٚش ٔوی ضوٛد  .چٙا٘نوٝ
ٔىاٖ ٔٙاسثی ت ٝػٛٙاٖ ٔحُ ٍٟ٘ذاسی  ٚفوشٚش داْ دس
اعشاف ضٟش  ٚیا سٚستاٞای اعشاف ایجاد ضٛد ٔ ،ی تٛا٘ذ
دس حُ ایٗ ٔؼضُ تٟذاضتی وٕه وٙٙذ ٜتاضذ ،صیشا مٔواس
٘طاٖ ٔی دٞذ حذٚد 20دسغذ جأؼ ٝضٟشی  ،داْ  ،عیٛس
دس ٔحُ ص٘ذٌی ٍٟ٘ذاسی ٔی وٙٙذ و ٝخٛد ٌٛیای ضیٛع
تاالی تیٕاسی ٞای صئٛ٘ٛص اص لثیُ ساِه ،تة ٔاِت ،سُ
 ٚسایش تیٕاسی ٞای ٔطتشن تیٗ ا٘ساٖ ٚداْ ٔی تاضذ.
مِٛدٌی ٛٞا وؤ ٝؼضوُ ٟٔوٓ ووالٖ ضٟشٞاسوت
خٛضثختا٘ ٝدس ضٟش ایالْ تؼٛٙاٖ ٔسولّ ٝی ٟٔوٓ تّموی
ٕ٘ی ضٛد .أا تا تٛج ٝت ٝافضایص ٚسایُ ٘مّیٛٔ ٝتوٛسی ٚ
تووش اسوواع ٔغاِؼووات ا٘جوواْ ٌشفتوو ٝحووذٚد 49دسغووذ
خٛدسٞٚای ٔٛجٛد داسای مِوووٛدٌی تویص اص حوذ ٔجواص
ٔی تاضٙذ و ٝخوٛد ٔوی تٛا٘وذ دس میٙوذ٘ ٜو ٝچٙوذاٖ دٚس
ٔطىالت تٟذاضتی  ٚصیست ٔحیغی سا ٔٛجة ضٛد.
دس ٔجٕٛع ػٛأُ عثیؼی ت ٝػٛٙاٖ ٕٟٔتشیٗ ػأُ
مِٛدٌی ٛٞا دس ضٟش ایالْ وٛٔ ٝجة افضایص رسات ٔؼّك
دس فػ َٛخطىساِی ٔی ض٘ٛذ  ،ضٙاخت ٝضذ ٜا٘ذ ٘ ٚمص
سایش ػٛأُ تش ویفیت ٞوٛای ضوٟش اص إٞیوت وٕتوشی
تشخٛسداس ٔی تاضٙذ .دس ایٗ ساستا ٌستشش وٕشتٙذ سثض ٚ
افضایص فضای سثض ٔی تٛا٘ذ تاثیش تسضایی داضت ٝتاضذ.
تأٔیٗ مب مضأیذ٘ی سآِ  ٚوافی یىی اص ضواخع
ٞای اغّی  ٟٓٔ ٚاستماء سغح تٟذاضوت دس ٞوش جأؼوٝ
ٔحسٛب ٔی ضٛد  ،توا ػٙایوت تو ٝػوذْ سػایوت حوشیٓ
سٚدخا٘ ٚ ٝسذ چٓ ٌوشدالٖ خغوش مِوٛدٌی دٚس اص ا٘تظواس
٘یست .تش ٕٞیٗ اساع دس ٞش ٔا ٜحوذالُ ٕ٘ٛ٘ 27و ٝاص
٘ماط ٔختّوف ضوثى ٝتٛصیوغ مب توشای وٙتوشَ ویفیوت

ٔیىشتی مب تشداضت ضذٛٔ ٚ ٜسد مصٔایص لشاس ٔی ٌیشد.
تش اساع ٘تایج حاغّ ٝدس ساَ  ،83فمظ دس دٔ ٚا ٜسواَ
ٚضؼیت ٔیىشٚتیِٛٛطی مب ٔغّٛب تٛد ٜاست ایٗ ٔسلّٝ
ٔی تٛا٘ذ تذِیُ فشسٛدٌی ضثىٞ ٝوای تٛصیوغ مب ،ػوذْ
وّشص٘ی اغِٛی ٔ ٚشتة تاضذ ضوٕٗ ایٙىو ٝتؼوذاد ٔوٛاسد
وّشسٙجی تا تٛج ٝت ٝجٕؼیت ضٟش ایالْ ٛٔ 11-15سد دس
سٚص تٛد ٜاسوت ٔ.وٛاسد ٘وأغّٛب وّوش تالیٕا٘وذ ٜحوذٚد
10دسغذ ٔی تاضذ و ٝایٗ أش توذِیُ فموذاٖ أىا٘وات ٚ
ٚسیّ٘ ٝمّی ٝتشای وٙتشَ ویفی مب ٔی تٛا٘ذ تاضذ.
تا تٛج ٝت ٝسا ٜا٘ذاصی تػفی ٝخا٘ ٝایالْ تا ظشفیوت
(ِ 510یتش توش ثا٘یو )ٝأیوذ اسوت ویفیوت مب مضوأیذ٘ی
ٔٙاسة تش ضٛد.
دفغ تٟذاضتی فاضالب اص الذأات اساسی دس تأٔیٗ
سالٔتی  ٚجٌّٛیشی اص ضیٛع تیٕاسی ٔسشی ٔی تاضوذ ،
دس حاَ حاضش تشای دفغ فاضالب تِٛیذی اص سٚش ٞوای
سٙتی استفادٔ ٜی ضٛد ٘ .تایج مصٔایص ویفیوت مصٔوایص
ویفیت فاضالب ضٟشی ایالْ ٘طاٖ ٔی دٞذ وؤ ٝیوضاٖ
 BOD5مٖ حذٚد ٔ 284یّی ٌشْ  ٚغّظت ٔوٛاد ٔؼّوك
مٖ حذٚد ٔ 340یّی ٌوشْ دس ِیتوش ٔوی تاضوذ وو ٝجوضٚ
فاضالتٟای ٔتٛسظ تا لٛی ٔحسٛب ٔی ٌشدد.
دس حاَ حاضش فاضالب حوذٚد 25دسغوذ جٕؼیوت
ضٟشی اص عووشیك جٕغ مٚسی ت ٝتػفی ٝخا٘وٙٔ ٝتووومُ
ٔووی ضووٛد ووو ٝضووأُ ٔ 8500طووتشن تووٛد6500 ٚ ٜ
ٔتشٔىؼة دس ٞش سٚص فاضالب تِٛیذ ٔی وٙٙذ .حذٚد 19
ٞضاس ٔتش ٔىؼة ٔاتمی فاضالب تِٛیوذی ضوٟش تػوٛست
سٙتی دفغ ٔی ٌشدد.
أیذ است تا تىٕیُ پوشٚط ٜفاضوالب ضوٟشی  ٚساٜ
ا٘ذاصی وأُ تػفی ٝخا٘ ٝوو ٝسا٘ووووذٔاٖ مٖ 93دسغوذ
ٔی تاضذ تتٛاٖ اص ٔخوواعشات تٟذاضتی جّوٌٛیشی ووشد،
ٔی توٛاٖ ٌفوت یىوی اص ٘وٛالع ػٕوذ ٜعوشح تػوفیٝ
فاضالب ضٟش ایالْ ،لشاس ٌشفتٗ تػوفی ٝخا٘و ٝدس ٔسویش
تادٞای غاِة ت ٝعشف ضٟش است و ٝاِثت ٝتذِیُ ٚضؼیت
تٛپٌٛشافی ٔٙغمو ٝأىواٖ ا٘تخواب ٔحوُ دیٍوش ٚجوٛد
٘ذاضت.
م٘اِیض فیضیىی صتاِ ٝضٟش ایالْ ٘طاٍ٘ش مٖ است ووٝ
70دسغذ صتاِٞ ٝا سا ٔٛاد فسادپزیش تطىیُ ٔی دٞوذ ووٝ
ا٘جاْ عوشح ٞوای اص جّٕو ٝتِٛیوذ ووٛد وٕپٛسوت سا دس
ٔذیشیت ٔٛاد صائذ جأوذ ضوٟش ایوالْ اص إٞیوت خاغوی
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تشخٛسداس ٔی ٕ٘ایذ 80 .دسغذ ٞضیٞ ٝٙای ٔذیشیت ٔوٛاد
صایذ جأوووذ ٔشتٛط ت ٝػّٕیات جٕغ مٚسی  ٚحُٕ صتاِوٝ
ٔی تاضذ .الصْ است تا اسوتفاد ٜاص تش٘أو ٝسیوضی دلیوك،
ٔاضیٗ مالت ٔٙاسة ٘ ٚیشٚی ا٘سا٘ی مٔٛصش دیذ٘ ٜسثت
ت ٝواٞص ٞضیٞ ٝٙا  ٚجٌّٛیشی اص مِٛدٌی ٔحیظ صیسوت
الذاْ ٕ٘ٛد.
دس حاَ حاضش صتاِٞ ٝای ضٟش ایالْ ت ٝسٚش تّٙثاس
وشدٖ دس حٛص ٜمتشیض سذ چٓ ٌشدالٖ ،اغّی توشیٗ ٔٙثوغ
تِٛیذ وٙٙذ ٜمب ضشب ایالْ دفغ ٔوی ٌوشدد  ٚضوشٚست
داسد تا ا٘جاْ واس واسضٙاسی ٘سوثت تو ٝا٘تخواب سٚش ٚ
ٔىاٖ ٔٙاسة تشی تشای دفٗ تٟذاضتی الذاْ ٕ٘ٛد.
ٔؼشفی ٔٙاسة تفشیحٍاٞ ٜای ایالْ  ٚاسائ ٝمٔٛصش
 ٚمٌا ٜساصی اص چٍٍ٘ٛی استفاد ٜاص ٔظاٞش  ٚصیثائی ٞای
عثیؼت تاػث ٔی ضٛد وو ٝوٛدوواٖ ٛ٘ ٚجٛا٘واٖ اص توذٚ
ضىُ ٌیشی ضخػیت اجتٕاػی ضاٖ ت ٝػٙوٛاٖ حأیواٖ
ٔحیظ صیست تثذیُ ضو٘ٛذ22 .دسغوذ افوشاد اسوتفاد ٜاص
عثیؼت سا تشای سشٌشٔی الصْ دا٘ست21 ٚ ٝدسغوذ افوشاد
تأثیش عثیؼت تش ضادی  ٚمسأوص سٚاٖ تسویاس ٟٔوٓ ٔوی
دا٘ٙذ.
تش اساع ٘توایج تذسوت مٔوذ32 ٜدسغوذ اػوووالْ
ٕ٘ٛد ٜا٘ذ و ٝجٟت سٚضٗ ٕ٘ٛدٖ متص اص چوٛب جٍٙوُ
منابع

 -1تمٛیٔ .حسٗ .سیٕای ٔٗ دس  18استاٖ وطٛسٚ ،1381 ،صاست تٟذاضت ،دسٔاٖ  ٚمٔٛصش پضضىی.
ٌ -2ضاسش ساصٔاٖ حُٕ ٘ ٚمُ  ٚپایا٘ٞ ٝای وطٛس ،ساَ 1383
 -3مئیٗ ٘أ ،2800 ٝچاج  . 1366ا٘تطاسات ٔشوض تحمیمات ٔسىٗ٘ ،طشی ٝضٕاس82 ٜ
 -4پ ٟٝٙتٙذی الّیٕی ایشاٖ (ٔسىٗ ٔ ٚحیغٟای ٔسى٘ٛی) ،چاج  ، 1372ا٘تظاسات ٔشوض تحمیمات ساختٕاٖ ٔ ٚسىٗ٘ ،طشی.51 ٝ
 -5وشدجٕطیذیٔ ،اسیا؛ تاسداس ،سٚضٙه .تشسسی ساخت  ٚساص اتٙی ٝدس ایالْٔ ،سىٗ  ٚضٟشساصی ،صٔستاٖ .1381
ٙٔ -6ػٛس پش٘ ،ٚادس؛ اوثشی ،ضٟشیاس؛ پشٚحاتٟٓٔ ،شداد؛ ػالثت تیٗ ،فالح .اسصیاتی مسیة پزیشی ساختٕاٖ ٞای ٔٛجٛد دس تشاتش صِضِٝ
 ٚاسائ ٝسا ٜحُ ٞای افضایص پایذاسی مٖ ٞا دس استاٖ ایالْ ،ساصٔاٖ ٘ظاْ ٟٔٙذسی استاٖ ایالْ ،پاییض .1376
 -7ضشوت ّٔی پخص فشاٚسدٞ ٜای ٘فتی ،مٔاس ٘أٔ ٝػشف فشمٚسدٞ ٜای ٘فتی ا٘شطی صا.1382،
 -8ساصٔاٖ تش٘أ ٚ ٝتٛدج ،ٝعشح جأغ تٛسؼ ٝاستاٖ ایالْ.1372 ،
 -9ساالسی ،جٛاد؛ پٛس٘جف ،ػثذاِحسیٗ .تشسسی ٚضؼیت تػادفات جاد ٜای دس استاٖ ایالْ.78-73 ،
 -10مٔاس  ٚاعالػات حاغّ ٝاص ضشوت مب  ٚفاضالب
 -11مٔاس  ٚاعالػات حاغّ ٝاص ضثى ٝتٟذاضت  ٚدسٔاٖ ضٟشستاٖ ایالْ
12-AWWA. Standard methods for examination of waster and waster water, 19th ed, 1995.
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استفادٔ ٜی وٙٙذ .حذٚد  18دسغذ جأؼ ٝساوٗ دس ضوٟش
ایالْ ت ٝغٛست ٔاٞیا٘ ٝاص عثیؼت استفادٔ ٜی وٙٙوذ ووٝ
ٔی تٛا٘ٙذ ساِیا٘ ٝحذٚد  4127اغّ ٝدسخت سا ت٘ ٝواتٛدی
وطا٘ٙذ  .دس ایٗ ٔغاِؼ ٝا٘جاْ فؼاِیوت ٞوای فشٍٙٞوی ٚ
اضاػٔ ٝػشف سایش سٛخت ٞا تجای ٞیضْ دسختاٖ أشی
ضشٚسی ٌ ٚشیض٘اپزیش است.
تا تٛج ٝت ٝایٙى48/8 ٝدسغذ افشاد اػالْ وشد٘ذ ووٝ
الذأی دس جٟت صتاِ ٝتِٛیذ ضذ ٜا٘جاْ ٘ذاد ٜا٘ذ  ،توشمٚسد
ٔی ضٛد ساِیا٘ ٝحذٚد  65تٗ صتاِ ٝتذٞ ٖٚیچ تش٘أو ٝای
دس عثیؼت سٞا ضذِ ٚ ٜغٕات سٍٙیٙی سا تش پیىش ٔحویظ
صیست ٚاسد مٚسد.
تش اساع ٘تایج تذست مٔذ ٟٓٔ ٜتشیٗ ػأُ تٟذیذ
وٙٙذ ٜسالٔت ٔحیظ صیست صتاِ ٝتٛد٘ ٚ ٜیض سشیغ توشیٗ
الذاْ تشای حفظ ٔحیظ صیست جٕغ مٚسی  ٚدفٗ صتاِٞ ٝا
ٔی تاضذ.
دس ایٗ ساستا تشٚیج فشٙٞوً اسوتفاد ٜاص عثیؼوت ٚ
پیص تیٙی ٔتو ٖٛمٔوٛصش ٔٙاسوة دس ٔحتوٛای دسسوی
ٔموواعغ تحػوویّی ٔختّووف سا ٔووی تووٛاٖ اص ٟٔووٓ تووشیٗ
الذأات تشضٕشد.

