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 زمان سخوراهیغوٌان  سخوران
 8:00-8:15 دکتزهْذیهختبری

 8:30-8:45كضؿیث پـَاِغٓای پالؿحیکی جٕيیغی در ایؼافاصغزاثزاّیویدکتزعلی

 8:50-9:10ٓای پالؿحیکی قّاؿی ٍغیؼیث پـَاِغ صامًْ از کیـْ آؿیبدکتزسعیذهزادیکیب

دکتزّبیذُضیزسادی
جٕيیغ پـَاِغٓای پالؿحیک در پـَاِغٓای قٔؼی ایؼاف ك رآکارٓای پیكگیؼی ٍیؽاف ٍنؼؼ پالؿحیک در زٔاف ك ٍیؽاف 

ازؼایی پؼكژق ةازیالث ك پؼدازش پـَاِغٓای قٔؼ کؼٍاِكاق-$کآف، ةازیالث# ةا اؿحمادق از ٍعايؿات ؾًَی
9:45-9:15 

 10:00-10:20 "از ةاكر جا صویوث"! زیـث یطٍضٓا، دكؿحغار یا جٔغیغی ةؼای  پالؿحیکهٌْذسسعیذسکبیی

 10:25-10:35ةؼآكرد ٍوادیؼ زائغات پالؿحیکی كركدی ةْ دریای ظؽردکتزهْذیغبئتسادُ

 10:40-10:50در زٕ قٔؼی إٓاز: ٍّكأ ك ٍكعنات ٓا پالؿحیک ٍیکؼكهٌْذسهزینرٍاًجخص

 10:55-11:15یدر ٍّاةؽ آة ٓا پالؿحیک ٍیکؼكادؼات ك ؿؼِٕقث  ؽ،یجٕزسسٍلیهحوذعلیدکتز

 11:20-11:40ك ؿالٍث اِـاف ٓا پالؿحیک$ِإِ#  کؼكیةْ ٍ یآيٕدگدکتزهحوذرفیعی

 11:45-12:00یٍٕزٕدات آةؽ یك ؿَٕـ ةؼ رك ٓا پالؿحیک ٍیکؼك یتیجؼک جأدیؼاز  یظعؼات ِاق یاةیارزدکتزسوبًِسبداتکزثالیی

 12:05-12:25زیـث ٍضیطاِـاف ك  یةؼا ٓا پالؿحیک ٍیکؼكاز  یظعؼ ِاق یاةیارزدکتزسجبدعجبسی

 12:30-12:40ٍّغ ك ٍحا آِايیؽ ٓای آب قیؼیُ: ٍؼكر ِؼاـ در ٍآی پالؿحیک ٍیکؼكارزیاةی کَی ك کیمی هٌْذسًبّیذعشیشی
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  دّٓغ. ٓؼ ركزق ةْ جّٕع ٍٕاد پالؿحیکی ٍا  ٓا ةعف اؾؼٌ ٍٕاد اظؼاؼ را جكکیى ٍی کّیٌ پالؿحیک ٍیدر دِیایی کْ زِغگی

ؿاؿ آیّغق  ٓا دقرؿغ صغاهى جا  جٕاف گمث پالؿحیک ةعف ٍَٔی از كاهؿیث اٍؼكز زِغگی اِـاف اؿث کْ ةْ ِؼؼ َِی ٍی قٕد. الؽكدق ٍی

ٓای اكيیْ  اؿث. در ؿاؿ جٕيیغقغقٍیًیارد جُ پالؿحیک در دِیا  8اکّٕف ةیف از ج 1950دٓغ از ؿاؿ  ةاقغ. آٍارٓا ِكاف ٍی صػؼ هاةى

 .كفؼیب ؾسیبٍیًیٕف جُ در ؿاؿ ك ایُ یؿّی یک رقغ  400ٍیًیٕف جُ در ؿاؿ ك در صاؿ صاضؼ ِؽدیک ةْ  5/1ةْ ٍیؽاف 

ٍیًیٕف جُ پالؿحیک  4ضؼ ِؽدیک ةْ قٕد ك در صاؿ صا ةؽرگ پالؿحیک در دِیا ٍضـٕب ٍی جٕيیغکّّغقکكٕر ٍا ایؼاف، ٓمغَٓیُ 

در ٍؼجتْ دكـ هؼار دارد. ةعف  كؿاز ؿاظثقٕد ك  ةّغی ٍٕاد اؿحمادق ٍی کّغ. ةیكحؼ پالؿحیک جٕيیغی در ةـحْ در ؿاؿ جٕيیغ ٍی

ؾّٕاف  ی ةْٓا، ةعف کَی از پـَاِغٓای پالؿحیک جٕزْ ةْ إِاع پالؿحیک قٕد. ةا جٕزٔی از پالؿحیک ٍنؼلی ةْ پـَاِغ جتغیى ٍی هاةى

ٓای دلُ پـَاِغ  ٓا ةازیالث ِكغق ك اکذؼاً كارد ٍضى قٕد اٍا ٍحأؿماِْ ةعف ةیكحؼی از پالؿحیک زائغات ةاارزش كارد چؼظْ ةازیالث ٍی

 درمغ#. 60قِٕغ $ةیف از  ٍی

ِّغ ك جسؽیْ ٍا ٓا در ظاؾ ةاهی ٍی ٓاؿث. مغٓا ؿاؿ پالؿحیک ِحیسْ ایُ اجماؽ، اققاؿ قغف ةعكی از زٍیُ جٕؿط پالؿحیک

قِٕغ ك از ایُ ظؼین ةؼ زِغگی زإِراف ك  ٓا كارد ٍّاةؽ آب ٍی قِٕغ. در زآایی کْ ٍّاةؽ آب كزٕد دارد ةعكی از پالؿحیک َِی

ٓای  كزف پالؿحیک 2050قٕد جا ؿاؿ  ةیّی ٍی قِٕغ. پیف ٍٕزٕدات آةؽی جأدیؼ گػاقحْ ك ؿايیاِْ ةاؾخ ٍؼگ ٓؽاراف گِْٕ زإِری ٍی

 ٓا ةیكحؼ قٕد. اةؽ آب دِیا از كزف ٍآیٍٕزٕد در ٍّ

زیـث ةاؾخ جٕيیغ ذرات ریؽ پالؿحیک  دٓغ کْ كركد زائغات پالؿحیکی ةْ ٍضیط ٓای یک دْٓ اظیؼ ِكاف ٍی از ظؼؼ دیگؼ، ةؼرؿی

اِـاف  اززًَْغق جٕاِّغ از ظؼین آب، ٍٕاد فػایی ك ٕٓا كارد ةغف ٍٕزٕدات زِ # قغق اؿث. ایُ ذرات ریؽ ٍیٓا پالؿحیک $ٍیکؼك ك ِإِ

 ٓای ٍحؿغدی در اِـاف قٕد. جٕاِغ در درازٍغت ةاؾخ ةیَاری قِٕغ ك ایُ ٍـئًْ ٍی

مٕرت زغی جٔغیغی ةؼای  كیژق هؼار ةگیؼد چؼا کْ ةْ ٍٕردجٕزْپالؿحیک ك زائغات آف ةایغ  رؿغ ٍیجٕزْ ةْ کًیث لٕؽ ةْ ِؼؼ  ةا 

جٕاِغ گاـ ٍذتحی در ایُ زٍیّْ ةاقغ. يػا ةؼاف قغیٌ  ٓای ؾًَی ٍی َٓایف قٕد. ةؼگؽاری ؿَیّارٓا ك زیـث ك اِـاف ٍضـٕب ٍی ٍضیط

را ةؼگؽار َِاییٌ. اٍیغكاریٌ ةا  زیـث ٍضیطاكيیُ ؿَیّار ًٍی پالؿحیک ك  "پالؿحیکی ٓای کیـْةغكف "ةا ركز زٔاِی  زٍاف ٌٓجا 

زیـث ةحٕاِیٌ در رؿیغف ةْ ایُ آغاؼ  ٍضیط ِؼؼاف ؾًَی ك َٓچّیُ ٍـئٕيیُ ازؼایی در زٍیّْ پـَاِغ ك َٓمکؼی ك صضٕر ماصب

 زیؼ ٍٕلن ةاقیٌ:

 يؽكـ جٕزْ ةیكحؼ زاٍؿْ ك ٍـئٕالف ةْ آَیث ٍغیؼیث ٍّاؿب پـَاِغٓای پالؿحیکی -1

در زٍیّْ  اظالؾات ؾًَی درؿث دادف هؼار# ةا در اظحیار ـثیز طیٍضٍغیؼاف جنَیٌ گیؼ $در صٕزق ٍغیؼیث پـَاِغ ك  یؿاز آگاق -2

 پـَاِغٓای پالؿحیکی

 ـثیز طیٍضؾًَی در زٍیّْ ٍغیؼیث پـَاِغٓای پالؿحیکی ك ادؼات ِاقی از ایُ پـَاِغٓا ةؼ اِـاف ك  یٓا الحْیةؼرؿی آظؼیُ  -3

ؼجتط ةا ٍ یٓا ّغقیآالدر زٍیّْ پـَاِغٓای پالؿحیکی ك  گؼلحْ اِساـاز ؿعش جضویوات  ٍّغ ؾالهْاؿاجیغ ك داِكسٕیاف  یؿاز آگاق -4

 پالؿحیک

دکتزهْذیهختبری

 غؿی ةٔغاقث ٍضیط یؽدّگؼكق ٍٔ ٍغیؼ            

 دةیؼ ؾًَی ؿَیّار   

 mhimokhtari@gmail.com کحؼكِیک:يپـث ا    
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 ایرانهگايی ةر وضػیث مدیریث پسماهديای پالسحیکی در جًان و 

یویاصغزیعلدکتز اثزّا

 داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی قٔیغ مغكهی یؽد ـثیز طیٍض یٓا یلّاكررئیؾ ٍؼکؽ جضویوات ؾًٕـ ك 

 ebrahimi20007@gmail.com%پـث ايکحؼكِیک: 

 

 کْ ظٕری ةْاؿث،  جؼ پاییُ جٕؿؿْ درصاؿدر کكٕرٓای مّؿحی ك ةا رلاق ةاال ؿؼاِْ جٕيیغ پـَاِغٓای پالؿحیکی ةاالجؼ ك در کكٕرٓای 

 در ركز اؿث.   گؼـ 10ك  120،340ؿؼاِْ جٕيیغ پالؿحیک در آٍؼیکا، چیُ ك ّٓغ ةْ جؼجیب ةؼاةؼ ةا 

 1950ٍیًیٕف جُ در ؿاؿ  2دی در زٔاف در صاؿ الؽایف اؿث. ٍوغار آف از ٍیؽاف جٕيیغ پالؿحیک ك ٍضنٕالت صامًْ ةا رقغ زیا

دلُ یا رٓاؿازی  زیـث ٍضیطك ٍاةوی در  قٕد ٍیدرمغ آف ةازیالث  10ٍیًیٕف جُ در صاؿ صاضؼ رؿیغق اؿث. چیؽی صغكد  380ةْ 

 زیـث ٍضیطؿث کْ هـَث ؾَغق آف در ا جٕيیغقغقةیًیٕف جُ پالؿحیک در زٔاف  7. ةؼ اؿاس آٍار ٍٕزٕد جاکّٕف صغكد گؼدد ٍی

 جسَؽ یالحْ اؿث.

 درمغ الؽایف ظٕآغ داقث. 70ؿاؿ آجی ٍوغار جٕيیغ پالؿحیک  30ظی  دٓغ ٍیِكاف  ٓا ةیّی پیفایُ در صايی اؿث کْ 

 ٓا ركدظاِْظؼین  را از ٓا پالؿحیکدرمغ ةْ جؼجیب ةیكحؼیُ ك کَحؼیُ ٍیؽاف كركد  02/0درمغ ك هارق اهیإِؿیْ ةا  86هارق آؿیا ةا 

دلؽ آف  ٓای ركشپالؿحیک $ةؼ صـب جُ# ك  قغق ةیّی پیف. در زغكؿ زیؼ آٍار ٍیؽاف جٕيیغ ك دّٓغ ٍیةْ ظٕد اظحناص  ٓا اهیإِسةْ 

 اؿث. قغق ارائْ

 

2222درصذ2252درصذ

  جٕيیغقغقکى ٍیؽاف پـَاِغ  9000 - 26000 -

 پـَاِغ دكرریؽ قغق 6500 70 13000 50

 پـَاِغ ؿٕزاِغق قغق  1300 5/13 13000 50

 پـَاِغ ةازیالث قغق 1000 11 9000 35

 

 ظٕر ةْگؼـ در ركز، ركزاِْ  650ةا در ِؼؼ گؼلحُ ؿؼاِْ  دٓغ ٍیةؼرؿی آٍارٓا در ظنٕص جٕيیغ پـَاِغ در کكٕر ایؼاف ِكاف 

درمغ پـَاِغٓا ةْ پـَاِغٓای پالؿحیکی اظحناص دارد،  10. ظتن آِايیؽ لیؽیکی صغكد قٕد ٍیجُ پـَاِغ جٕيیغ  55000ٍیاِگیُ 

 65ةا جٕزْ ةْ آٍار زَؿیحی ؿؼاِْ جٕيیغ پالؿحیک ةؼاةؼ صغكد  قٕد ٍیجُ پـَاِغٓای پالؿحیکی جٕيیغ  5500ةّاةؼایُ ركزاِْ صغكد 

 گؼـ در ركز ظٕآغ ةٕد.
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 سحیکیپال یيا سىیک پسماهد مدیریث یصواس بیآس

دکتزسعیذهزادیکیب

 کارقّاس پـَاِغ ؿاظحَاِی ك ؾَؼاِی -ؿازٍاف ٍغیؼیث پـَاِغ جٔؼاف ارقّاس كاصغ جضوین ك جٕؿؿْک

 s.moradikia@gmail.com%پـث ايکحؼكِیک: 

 
پالؿحیکی، در دؿحؼس ك ةٔغاقحی  ٓای کیـْدِیای ٍغرف ٓـحّغ. ٓؽیّْ پاییُ  گؼای ٍنؼؼپالؿحیکی َِادی از لؼّٓگ  ٓای کیـْ

ٍٕاد پًیَؼی کؼدق اؿث. ایُ  جؼیُ پؼٍنؼؼك ِؼخ ةاالی جضَى كزف، ایُ ٍضنٕالت را جتغیى ةْ یکی از  كِوى صَى، آؿاِی ٓا آفةٕدف 

كركد ةْ  جؼ ٌٍَْٔ ٍضنٕالت پًیَؼی ةْ ديیى ركِغ ةـیار آٓـحْ جسؽیْ، ِؼخ ةـیار پاییُ ةازیالث، اؿحمادق از ٍّاةؽ جسغیغ ِاپػیؼ ك از ٓ

. اِغ قغقةؼای لؿاالف ایُ صٕزق  ٍضیعی زیـثزغی  ٓای ِگؼاِیك جٔغیغ صیات دریایی جتغیى ةْ یکی از  ٓا اهیإِسدكردؿث  ٓای پّْٔ

 ٓای کیـْةؼای کآف اؿحمادق از  ٓا زیؼؿاظث ؿازی آٍادقهإِِی ك  ٓای چارچٕبةـیاری از قٔؼ ك کكٕرٓا ةْ دِتاؿ امالح  اکّٕف ٌٓ

اظیؼ ك ةا  ٓای ؿاؿةؼای ایُ ٍضنٕالت ٓـحّغ. در کكٕر ایؼاف ِیؽ در  ٓایی زایگؽیُك یا جٕؿؿْ  ٓا آفپالؿحیکی، ٍّؽ اؿحمادق از 

کًیپ ك پٕؿحؼ در لضای  اِحكار ك ٓا کَپیُاز جتًیقات،  ای گـحؼدقجیؼٍاق#، ٍٕج  12پالؿحیکی $ ٓای کیـْلؼارؿیغف ركز زٔاِی ةغكف 

ِاقی از پـَاِغٓای کیـْ  ٍضیعی زیـث ٓای آؿیبپیؼإٍف  رؿاِی اظالعدر ظنٕص  کذیؼاالِحكار ٓای ركزِاٍْك  مغاكؿیَاٍسازی، 

از قٔؼكِغاف ظٕاؿحْ  "ِْ ةْ کیـْ پالؿحیکی"در لضای ٍسازی ةْ راق الحادق ك در هايب قؿار  ٓا اهیإِسدر دریآا ك  كیژق ةْپالؿحیکی 

کْ اِساـ ایُ اهغاٍات إٍٓزقی، جتًیقات ك  ٓؼچّغپالؿحیکی اهغاـ َِایّغ.  ٓای کیـْؼؼ ِـتث ةْ ؾغـ اؿحمادق ك کآف ٍن قٕد ٍی

 كزٕد ةاایُكيی  گؼدد ٍیپالؿحیکی  ٓای کیـْدر ِٕع ظٕد ارزقَّغ ةٕدق ك ةاؾخ آقّایی اذٓاف ؾٍَٕی ةا ٍوٕيْ پـَاِغ  ؿازی لؼّٓگ

ك ةعف ظنٕمی در کكٕر  دكيحی ِیَْدكيحی،  ٓای ؿازٍافدٓا ك کْ آیا اهغاٍات مٕرت گؼلحْ از ؿٕی ِٔا گؼدد ٍیٍعؼح  ؿؤاؿایُ 

پالؿحیکی جٕؿط قٔؼكِغاف در راؿحای دؿحیاةی ةْ قؿار  ٓای کیـْقؼایط ٍّاؿتی را ةؼای ایساد ةـحؼی ٍّاؿب زٔث کآف ٍنؼؼ 

 ٓای کیـْ پـَاِغ ٍغیؼیث قّاؿی آؿیب "ةا ؾّٕاف  ای ارائْلؼآٌ آكردق اؿث؟ ةؼ َٓیُ اؿاس در  "ِْ ةْ کیـْ پالؿحیکی "

ك  ٓا قٔؼداریاز ؿٕی  كیژق ةْمٕرت گؼلحْ  ٓای ریؽی ةؼِاٍْجالش گؼدیغق ضَُ در ِؼؼ گؼلحُ كاهؿیات صاکٌ ةؼ کكٕر ك  "پالؿحیکی

، پیكّٔاداجی در ظنٕص الؼایف "پالؿحیکی ٓای کیـِْْ ةْ "ك ةْ چايف کكیغف اةؿاد ٍعحًك قؿار  زیـث ٍضیطؿازٍاف صماػث از 

 گؼدد. ارائْعكی اهغاٍات مٕرت گؼلحْ از ؿٕی ٍغیؼاف ارقغ کكٕری پیؼإٍف ٍغیؼیث پـَاِغٓای پالؿحیکی ادؼة



  پػیؼ جعؼیب زیـث ٓای پالؿحیکی –ظؼیغ ؿتؽ  –ازحّاب از جٕيیغ  –ٍغیؼیث پـَاِغ  –کیـْ پالؿحیکی کلوبتکلیذی:
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دیدی ةرای  پالسحیک  "حقیقث از ةاور جا"! سثیز طیمحيا، دوسحدار یا ًج

هٌْذسسعیذسکبیی

 اِسَُ پًیَؼ ایؼاف ؾیرئ بیِا

 info@inpia.ir%پـث ايکحؼكِیک: 

 
 زیـث ٍضیطدر ةٔتٕد  یٍَٔ اریِوف ةـ ،ییٍٕاد فػا ؿاتیدر ٍّازؿ، کآف ضا ٕفیؽكالؿیةا کآف كزف در ظٕدركٓا، ا ٓا پالؿحیک

ؾالكق ةؼ کآف  یایٍعؼح در دِ ٓای صى راقكزٕد داقحْ ةاقغ.  یك زغ نیةؼِاٍْ ده ٓا آفپـَاِغ  ثیؼیٍغ یآِکْ ةؼا قؼط ةْدارِغ 

ةْ  ٓا پالؿحیک غیجٕي. اٍؼكزق اؿحٕار اؿث یـحیاؿحمادق ٍسغد، اٍؼكزق ةؼ دك ٍضٕر اهحناد ٍغكر ك اهحناد ز ُیك َٓچّ فیؼضؼكریٍنؼؼ 

 کی غیداَِارؾ؛ جٕي زیـث ٍضیطؿازٍاف  ٓای شگؽارةؼ اؿاس  .رك ةْ رقغ اؿث ییاؿث ك ةا قحاب ةاال غقیجُ رؿ ٕفیًیٍ 400ٍؼز 

 20 یِع ـْیک یؾغد ةؼا ُیك ا کّغ ٍی سادیا اجیًُ پًیاز زّؾ  ـْیک کیِـتث ةْ  یكحؼیة یعیةار ظـارت ٍض 42 یپاکث کافػ

  ِاٍَکُدر صاؿ صاضؼ زؽك الیّمک زِغگی اِـاف ةٕدق ك اؿحمادق ِکؼدف از آف ٍاِّغ ظٕدرك  ٓا پالؿحیک. ٓؽار ةؼاةؼ اؿث

 .ةاقغ ٍی

ةْ کٌ قغف ِكؼ  ییٍضنٕالت فػا ؿاتیکآف ضا ُیك َٓچّ ی، کآف ٍنؼؼ اِؼژكِوى صَىةا کآف كزف ٍٕاد در  ٓا پالؿحیک

 فیدالر الؽا اردیًیٍ 533را جا  یعیٍض ٓای ٓؽیّْ گؼ،یةا ٍٕاد د ٓا پالؿحیک یّیگؽیزا ةیُ درایُ. کّّغ ٍیکَک  زیـث ٍضیطکؼةُ ةْ 

 یةؼا .دٓغ ٍیرا کآف  یك ٍضنٕالت کافػ ةّغی ةـحْ ؿاتیضا ای لؽایّغق ظٕر ةْ ٓا پالؿحیک ةّغی ةـحْاؿث کْ  یدر صاي ُی. ادٓغ ٍی

ك  ٓا ؿاظحَاف. در قِٕغ ٍیکآف ٍنؼؼ ؿٕظث  یةؼا یدر کآف كزف ظٕدركٓا دارِغ ك ؾاًٍ ٍؤدؼیِوف  ٓا پالؿحیکٍذاؿ 

 ؼیؿا ٓای آالیّغگیکآف  یةؼا یکیپالؿح ٓای کیـْدر اةحغا  ك دارِغ یٍنؼؼ اِؼژدر کآف  یِوف ٍَٔ ٓا پالؿحیکٌٓ  ٕفیؽكالؿیا

 4900اؿث کْ  ایسادقغقدر زٔاف  کیجُ پالؿح اردیًیٍ 8300هؼف صغكد  کیکَحؼ از  یدر ةازق زٍاِ صاؿ ةاایُقغِغ.  سادیرهتا ا

 یةؼا زیـث ٍضیطدر  یکیپالؿح ٓای زةايٍْاِغف  یةاهؿتب  ٓا پالؿحیک یةاال یعیاؿث. ٍواكٍث ٍض قغق اِغاظحْجُ آف دكر  ٕفیًیٍ

 12000ةْ ؾغد  ؿثیرٓا قغق در ظت ٓای پالؿحیکكزف  ّغقیؿاؿ آ 30جا  ی. در مٕرت اداٍْ ركِغ لؿًگؼدد ٍی یظٕالِ اریٍغت ةـ

 ٓای زةايْ غیيؿٌٔ را در جٕ ُیكحؼیؾَؼ کٕجاق، ة ديیى ةْ ةّغی ةـحْدر مّؿث  یٍنؼل ٓای پالؿحیک. غیجُ ظٕآغ رؿ ٕفیًیٍ

 .دارِغ یکیپالؿح

اكيیُ ٍؼصًْ اؿث:  قغق گؼلحْدر ِؼؼ  ٓایی اكيٕیثکار  ُیا یدر ِؼؼ گؼلث کْ ةؼایی ةؼای کآف ٍنؼؼ رآکارٓاةایغ  درِحیسْ

در ِؼؼ گؼلحْ قٕد  غیکْ ةا یاز ٍٕضٕؾاج گؼید یکی اؿث. ٓا پالؿحیکٍنؼؼ کؼدف  ارچّغ ة ٍؼصًْ ةؿغك  ٓا پالؿحیکٍنؼؼ  کآف

 مٕرت ةْك کَپٕؿث  الثیکَپٕؿث را داقحْ ةاقّغ ك ةاز ایك  الثیةاز ثیکْ هاةً ؼِغیهؼار گ ٍٕرداؿحمادق ٓایی پالؿحیکاؿث کْ  ُیا

 .اِساـ قٕد یزغ

ةْ « ٍغكراهحناد »كزٕد دارد کْ ةا ؾّٕاف  یکیپالؿح ٓای زةايْاز اِتاقث  یِاق ٍضیعی زیـث ٓای ظـارترلؽ  یةؼا کؼدیدك رك

اؿحمادق  غیاؿث کْ ةؼ اؿاس آف ةا «یـحیاهحناد ز» ؽیِ یگؼی. دقٕد ٍیقّاظحْ  غیٍٕاد ةْ چؼظْ جٕي یقکى ةازگكث صغاکذؼ

 .ؼدی# مٕرت گپػیؼ جعؼیب زیـث$ زیـث ٍضیطؿازگار ةا  ای یـحیاز ٍّاةؽ ز یصغاکذؼ
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ةؼ اؿاس اٍکاف  یظؼاص الث،یةاز ثیةْ اؿحمادق از ٍٕاد ةا هاةً جٕاف ٍی ٓا آف افیکْ از ٍ قٕد ٍیاهحناد ٍغكر قاٍى چّغ ةعف 

 ٓای صى راق .اقارق کؼد الثیةاز واتیدر جضو گػاری ؿؼٍایْك  یؾًَ ؼؿاظثیةا ز الثیةاز یٍضنٕالت، جٕؿؿْ كاصغٓا یاهحناد الثیةاز

 یَؼٓای$اؿحمادق از پً یـحی# ك اهحناد زیکیپالؿح ٓای زةايْ یصغاکذؼ الثیاٍؼكز ةؼ دك ٍضٕر اهحناد ٍغكر $ةاز یایٍعؼح در دِ

 .# اؿحٕار اؿثـثیِ یاهحناد ٓا آف الثیةازکْ  یٍضنٕالج ایٍضنٕالت ةا ؾَؼ ٍنؼؼ کٕجاق ك  غیدر جٕي پػیؼ جعؼیب زیـثك  پایْ زیـث

 ُیجػغك. َٓچّػیُ قػٕد سادیا پػیؼ جعؼیب زیـثك  پایْ زیـث یَؼٓایپً جأییغیْمغكر  یالزـ ةؼا ٓای زیؼؿاظثدر کكٕر ٍا ِیؽ ةایغ 

 ةآغؼدر ؿعش زاٍؿْ  یؾٍَٕ ٓای إٍٓزشٍؼجتط ك  ٓای ؿازٍافك  ؽیِـتث ةْ مّا یاؾَاؿ ايؽاٍات هإِِ یةؼا ییازؼا ٓای دؿحٕرايؿَى

 .اؿث یضؼكر یکیپالؿح یپـَاِغٓا ٍضیعی زیـث ٓای زّتْ ثیرؾا
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صث  ، اثراتجٌزیع: ةیآ مواةعدر  يا کیپالسح کرویم  و سرٌه

ٍلی1پَرّبضنیلذا 2*،هحوذعلیسس

 اؿحادیار گؼكق ٍّٔغؿی ةٔغاقث ٍضیط، داِكکغق ةٔغاقث، داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی ٍازِغراف، ؿاری، ایؼاف 1
 اؿحاد گؼكق ٍّٔغؿی ةٔغاقث ٍضیط، داِكکغق ةٔغاقث، داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی ٍازِغراف، ؿاری، ایؼاف 2

 Mzazouli@mazums.ac.ir%پـث ايکحؼكِیک: 

 

چکیذُ

اظیؼ در ؿؼاؿؼ زٔاف ایساد کؼدق  یٓا ؿاؿرا در  زیادی ٓای یِگؼاِپالؿحیکی،  ةعنٕص ٍّاةؽ آةی ةا پـَاِغٓای زیـث یطٍضآيٕدگی 

. گػارد یٍ ؼیجأد آف ٓای یـحٌاکٕؿةؼ  ٌیؼٍـحویف ای ٌیٍـحو ظٕر ةْکْ  کّغ یٍ سادیرا ا ییایدر پـَاِغٓای از "85صغكد  کیپالؿحاؿث. 

جا  کؼكٍحؼیٍ 0.1از  ًكٍعح یٓا اِغازقةا  یکیگـحؼدق اؿث کْ قاٍى هعؿات پالؿح یِٕػٕٔر اِـاِ ّغقیآال کی #MPs$ ٓا یکپالؿح یکؼكٍ

ٓـحّغ کْ در اِغازق  ییٓا آف، ْیاكي ٓای یکپالؿح یکؼكٍ. قِٕغ یٍةْ دك گؼكق اكيیْ ك دإِیْ جوـیٌ  ٓا یکپالؿح یکؼكٍ. اؿث ٍحؼ یًیٍ 5

از  ٓـحّغ کْ ییٓا آف، ْیدإِ ٓای یکپالؿح یکؼكٍ. ٓا کّّغق پاؾك  یةٔغاقح ،یكیآرا يٕازـ ِؼیؼ قِٕغ یٍ ْیجعً طیك ةْ ٍض غیجٕي کؼكیٍ

 ٓای یثلؿاي، كِوى صَىکْ از ٍّاةؽ ٍعحًك ٍاِّغ  یٍاِّغ  هعؿاج قِٕغ یصامى ٍ جؼ کٕچکةؽرگ ةْ هعؿات  ٓای کیقغف پالؿح هعؿْ هعؿْ

 ؼفیاؿحا ی#، پPPً$ پؼكپیًُ یپً#، PE$ اجیًُ یپً اززًَْ َؼٓایاز إِاع ٍعحًك پً ٓا یکپالؿح یکؼكٍ یظٕرکً ةْی. ك ةـحؼ ؿاصً یؼیگیٍآ

$PSًايکى $ ىیّیك ی#، پPVAًغیآٍ ی# ك پ $PA #در ؿؼجاؿؼ زٔاف از آب  ٓا طیدر إِاع ٍض یکپالؿح یکؼكٍ. كزٕد اِغ قغق یىجكک ... ك

ٓغؼ از ایُ  ُ،یةّاةؼا؛ اؿث قغق گؽارش  ایك از ؿاصى جا رؿٕةات در اؾَاؽ در دكرالحادق، از قٔؼٓا گؼلحْ جا ٍّاظن ایگؼلحْ جا آب در ُیؼیق

 زیـث یطٍضدر  ٓا آفك ؿؼِٕقث اصحَايی ادؼات  ؽ،یجٕز ی،ٍّاةؽ آةةْ   ٓا یکپالؿح یکؼكٍجضوین، ةؼرؿی ٍّاةؽ  ةايوٕق ك ٍـیؼٓای كركد 

 آةی اؿث. ٓای یـحٌاکٕؿةعنٕص 

كارد  یك لاضالب قٔؼ ییلاضالب يتاؿكٕ ک،یپالؿح ْی، جسؽٓا ركدظاِْ اززًٍَْعحًك  یؼٓایٍـ نیاز ظؼ ٓا یکپالؿح یکؼكٍ

ؿعش آب  یکٌ رك یةا چگاي ٓا یکپالؿح یکؼكٍاٍا  ،یاةّغ یٍةاال در رؿٕب جسَؽ  یةا چگاي ٓا یکپالؿح یکؼكٍ. قِٕغ یٍ یآة ٓای یطٍض

 یکؼكٍ یلؼاكاِ ،یقٔؼ ٓای یاچْدر در. قٕد یٍیالث  كلٕر ةْ ٓا ركدظاِْدر آب ك رؿٕةات  ٓا یکپالؿح یکؼكٍٍیؽاف . قِٕغ یٍقّاكر 

 یاؿث ك ٍكعل قغ کْ ةا لامًْ از ٍؼکؽ قٔؼ ارجتاط ٍّم ؼیٍحق آب ٍحؼٍکؿب ٓؼ در ذرق 8925±1591 جا 1660±660از  یکپالؿح

در رؿٕةات  .حماكت اؿثٍ یذرق در ٍآ 1.5جا  0.33 از ٓا یٍآك در  ذرق در ٍحؼٍؼةؽ  864جا  80در رؿٕةات  ٓا آفَٓچّیُ لؼاكاِی  دارد.

از  یِاق یِاٍعًٕب اصحَاي ؼاتیجأد ىیيةْ د ٓای امًی یِگؼاِ در کیًٕگؼـ گؽارش قغ. 164ك  184ركدظاِْ جسُ ك جاالر ٍازِغراف ةْ جؼجیب 

 از: اِغ ؾتارت ٓا یکپالؿح یکؼكٍپحاِـیى ظعؼ اؿث.  قغق ٍعؼح یکؿحپال یکؼكٍةا  یٍٕازْٔ ٍٕزٕدات آةؽ

 .قٕد یٍةًؽ كارد ةغف ٍٕزٕدات آةؽی  كاؿعْ ةْ#: ذرات$ یؽیکیلظعؼ  1#

 ٍٍِٕٕؼٓا ةاقغ. یذاج ثیٍَکُ اؿث از ؿَ یکپالؿح یکؼكٍ ثیؿَ#: ٍٍّٕؼٓا $ یَیاییقظعؼات   2#

، لحاالت، A ـمّىی، ةٍذاؿ ؾّٕاف ةٍْحماكت $ یٍَکُ اؿث از إِاع ٍٕاد الؽكدِ یکپالؿح یکؼكٍ ثیؿَ#: ٓا یالؽكدِ$ یَیاییقظعؼات  3#

 ، ةاقغ.قِٕغ یٍاضالْ  ٓا یکپالؿحةْ  ییایَیك ق یکیؽیةٔتٕد  ظٕاص ل یك....# کْ  ةؼا غیکًؼا ىیّیك



 
 
 
 
 
 

7 7  

 

 لًؽات $ٓای ِؼیؼ  یّغقآال ،دارِغ یادیِـتث ؿعش ةْ صسٌ ز  ٓا یکپالؿح یکؼكٍ چٕف#:  قغق زػب ییایَیق ٍٕادیی $ایَیق اتظعؼ 4#

اؿاس  ُیزػب کّّغ ك ةؼ ا یراصح ةٍَْکُ اؿث را  DDT ،PCBs ،PAHs # راPOPs$ یغارپا یآي ٓای یّغقآالٍذى کادٍیٕـ#، 

 .کّّغ یٍؾَى  یؿَ ٓای یّغقآال یصاٍى ةؼا کی ؾّٕاف ةْ

  ًٌیٕلیة ی: جكکیىکؼكةیظعؼات ٍ 5#

 

در  ٓا یکپالؿح یکؼكٍكزٕد . ؼِغیکاذب ةَ یؼیاز ؿ یِاق یگؼؿّگ ىیك ةْ دي غقیکٕچک را ةًؿ ٓای کیپالؿح جٕاِّغ یٍ یآةؽ ٕاِاتیص

 یکؼكٍ. ٍنؼؼ اؿث قغق گؽارش ایؿؼاؿؼ دِ درك ِّٔگ  گٕیٍ ،یٍاِّغ زئٕپالِکحٕف، مغؼ، ٍآ یٍعحًك آةؽ ِٕرافٍٕزٕدات ك زا

کآف ؿؼؾث رقغ  ٌ،یآِؽ غی، اِـغاد در جٕيیغٍذىجٕياقتاع کاذب، اظحالؿ در  ک،یٍّسؼ ةْ اؿحؼس پاجٕيٕژ یدر ٍٕزٕدات آةؽ ٓا یکپالؿح

ظٕد  یٓا ةالثرا در  ٓا یّغقآال ؼیك ؿا یآي تاتیجؼک ُ،یلًؽات ؿّگ جٕاِّغ یٍ یآةؽ داتٍٕزٕ ُیا ُیةّاةؼا؛ قٕد یٍ ٕیغاجیك اؿحؼس اکـ

 یکؼكٍاز  جٕاِّغ یٍ ؽیِ یؿَ یٍٍِٕٕؼٓا ایك  یٍٕاد الؽكدِ. ةْ ةغف اِـاف ٍّحوى کّّغ ییفػا ؼقیزِس نیرا از ظؼ ٓا آف یثدرِٔازَؽ کؼدق ك 

ٍاِّغ  یؿَ ییایَیٍٕاد ق ؼیاِحواؿ ؿا یةؼا یصاًٍ ؾّٕاف ةْ جٕاِّغ یٍ ٓا یکپالؿح یکؼكٍ ُ،یؾالكق ةؼ ا. ظارج قِٕغ ٓا یکپالؿح

 ٓا یکپالؿح یکؼكٍؾَى کّّغ. اِحواؿ  ُی#  ك لًؽات ؿّگPBDEاجؼ $ ىیلّ ید ُیةؼكٍ ی#، پPAHً$ ای ٍؿعؼ چّغ صًوْ ٓای غركکؼةُیٓ

 یکؼكٍ ُ،یةّاةؼا؛ کّغ یٍ سادیا ایْ یجقػ یدر ؿعٕح ةاال ٕاِاتیص یرا ةؼا ای ركِغ ظعؼات ةايوٕق ُیاؿث  ك ا قغق دادقِكاف  ؽیاز راق فػا ِ

 .آیّغ یٍ صـاب ةْؿالٍث اِـاف  یسْدرِحك  یازحَاؾ یاهحناد رلاق ،ییفػا ثیاٍّ اف،یآةؽ یزِغگ یةايوٕق ةؼا یظعؼ ٓا یکپالؿح

ٍّحوى  دؿث ییُپاركدظاِْ ةْ  افیکٕچک َٓؼاق ةا زؼ ٓای یکپالؿحدرؾ ِكغق اؿث.  یظٕة ةْ یدر ٍّاةؽ آة یکپالؿح یکؼكٍ ؿؼِٕقث

 یکؼكٍ یّیِك جْ ؽافیركاِْ ؿاصى قِٕغ. ٍ ایقکـحْ قغق، رؿٕب کّّغ ك  كحؼیة جٕاِّغ یٍ ٓا یکپالؿح یکؼكٍ، كِوى صَى ُیقِٕغ. در ص یٍ

 کّغ. ؼییجق یـحیز یك گؼلحگ یٕٓازدگ ّغیجٕؿط لؼا جٕاِغ یٍ یّیِك جٍْؼةٕط اؿث ك رلحار  ٓا آفةْ جؼاکٌ، اِغازق ك قکى  ٓا یکپالؿح

ةْ  یـحیز یگؼلحگ ىیدي ةِْٕری هؼار گیؼِغ،  ْیجسؽیا  یٕٓازدگ یؼجأدجضث  جٕاِّغ یٍدارِغ ك  یکَحؼ یغاریدر آب پا ٓا یکپالؿح یکؼكٍ

 ٓا یکؼكارگاِیـٌٍجٕؿط  ٓا یکپالؿح یکؼكٍ. صَى قِٕغ افیةا زؼ ای  قغق یغقةًؿ یآةؽ ٓای یـٌارگاِجٕؿط  ، قِٕغ یُِك جْؿَث کك آب 

 یعیٍض طیك قؼا یكزف ٍٕيکٕي َؼ،یةـحْ ةْ إِاع پً ٌ،یقغق ةا آِؽ ؽیکاجاي بیجعؼ یّغٓایك لؼا ؽیغركيیٓ ٕف،یؽاؿیِٕیاِضالؿ،  نیاز ظؼ

 یکپالؿح یکؼكٍ یرا ِكاف دٓغ ك لؼاكاِ یلؿً یآيٕدگ ثیٍَکُ اؿث كضؿ یؿعض یٓا آبدر  یکپالؿح یکؼكٍ یلؼاكاِ .قِٕغ یٍ بیجعؼ

ی پالؿحیکی ةا ٍنّٕؾ یَؼٓایپً یعیٍض بیجعؼ اؿث. یٍغت ظٕالِ یةؼا ٓا یکپالؿح یکؼكٍ یجسَؿ یآيٕدگ کّّغق ٍّؿکؾدر رؿٕةات 

 :قٕد یٍچّغیُ ٍکاِیـٌ اِساـ 

  .کؼدف ظكک، اِسَاد/ذكب، ٍؼظٕب کؼدف/فی/ؿؼٍافی، گؼٍاّغقیؿا یؼكٓایِی: کیؽیل بیجعؼ 1#

 ٍاكراءةّمفٍؿَٕالً جٕؿط ِٕر ی ِٕر بیجعؼ 2#

 ؽیغركيیٓ ای ٕفیغاؿیاکـیی ِؼیؼ ایَیق بیجعؼ 3#

 ٓا زًتک ك ٓا ٓا، هارچ یةاکحؼِؼیؼ  ٓا یـٌارگاِجٕؿط  یکیٕيٕژیة ْیجسؽ 4#
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ك ٍوؼرات  ُیهٕاِ یِاکال یك ازؼا ثیؼیكزٕد دارد. ضؿك ٍغ زا َْٓدر  یدر ٍّاةؽ آة یکپالؿح یکؼكٍ یآيٕدگکْ  دٓغ یِكاف ٍ ریِحا

 ٓا یکپالؿح یکؼكٍٍعحًك كركد  یؼٓایدر ؿؼجاؿؼ زٔاف قغق اؿث. ٍـ ٓا یکپالؿح یکؼكٍ یآيٕدگ یلؿً ثیٍّسؼ ةْ كضؿ یجا صغ ٍْؼةٕظ

 در ك ... اؿث. یکكاكرز ٓای یثلؿاي ،یك لاضالب قٔؼ ییلاضالب يتاؿكٕ ک،یپالؿح ْی،  جسؽٓا ركدظاِْ، ٓا ركاِابقاٍى  یآة ٓای یطٍضةْ 

ك ٍكکالت  یاز ٍـائى لّ یاریا ّٕٓز ةـ، اٍّاِغ قغق یىجتغ یعیٍض واتیٍٕضٕع داغ در جضو کیةْ  ٓا یکپالؿح یکؼكٍ ؼ،یاظ یٓا ؿاؿ

ةایغ در ٍواةًْ ةا  ٓا دكيثکْ  کّیٌ یٍاؿث ك ٍا پیكّٔاد  قغق ییقّاؿاجضویواجی ٍحؿغدی  ٓای یثاكيٕصى قِٕغ.  غیةا ٓا آفٍؼةٕط ةْ 

در ٍٕرد زیؼ ٍٕارد  یظٕرکً ةْ .غّةاق جؼ لؿاؿ ايًًَی یُة ٓای یثٍـئٕيك اِساـ  زیـث یطٍضٍكکالت آيٕدگی پالؿحیک ةؼای صماػث از 

 :ؼدیهؼار گ ٍٕردجٕزْ ك ثیاكيٕ غیةا ٓا یکپالؿح یکؼكٍ

 ٓای یؾٍاجؼدر  ٓا یکپالؿحك ِإِ  ٓا یکپالؿح یکؼكٍ اؾحَاد هاةى یؿاز یك کَ ییقّاؿا یاؿحاِغارد ةؼا یًیجضً یٓا ركش سادیا  1#

 .ٍعحًك

 .یدر ٍّاةؽ آة یکپالؿح یکؼكٍك  یکٍاکؼك پالؿح ٍضیعی یـثزك ؿؼِٕقث  یٕٓازدگ یّغٓایلؼآ یةؼرؿ 2#

 یکؼكٍجسَؽ  یاةیارز یٓا ةؼا ٍغؿ ٕفیتؼاؿیجٕؿؿْ ك کاي ی.ةْ ٍّاةؽ آة یّیاز ٍّاةؽ زٍ ٓا یکپالؿح یکؼكٍ كِوى صَى یؼٓایٍـجؿییُ  3#

 .ٓا یإِساهةْ ٓا ك كركد  ركدظاِْ ٓا آبدر  یکپالؿح

 . ـحٌیاکٕؿ یآف ةؼ ؾًَکؼدٓا ؼیجا ؿعش زاٍؿْ ك جأد یاز ؿعش ٍٕيکٕي یآةؽ ٓای یـٌارگاِ یةؼ رك یکپالؿح یکؼكٍادؼات  یاةیارز 4#

 

  ٓا. کیپالؿح یةؼا یك اهحناد زیـث یطٍضدكؿحغار  ٓای یگؽیُزاك ارجوا  جٕؿؿْ
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( ) میکروآلٌدگی ةى   و سالمث اهسان يا کیپالسحهاٌه

2،فبطوِآهز1ُ%هحوذرفیعی

 
 ٍضیط ك کار، داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی قٔیغ ةٔكحی، جٔؼاف، ایؼاف آكر زیافٍؼکؽ جضویوات کّحؼؿ ؾٕاٍى  1
 گؼكق ٍّٔغؿی ةٔغاقث ٍضیط، داِكکغق ةٔغاقث، داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی قٔیغ ةٔكحی، جٔؼاف، ایؼاف 2

rafiee@sbmu.ac.ir%پـث ايکحؼكِیک: 



 زیـث یطٍضٍعحًك در راؿحای پاؿعگٕیی ةْ ِیازٓای ركزالؽكف ةكؼی ػٕٔر جؼکیتاجی زغیغ در  ٓای یّْزٍزغیغ در  ٓای یكؼلثپ

جٕاف در ك آِچْ ٍی ٓا آف ٍضیعی یـثزِـتث ةْ ؾٕارض ك ادؼات ةٔغاقحی ك  یا کّّغق هاِؽداقحْ اؿث کْ ّٕٓز پاؿط  ةْ دِتاؿرا 

ةٕدف، دكاـ ك پایغاری،  چّغٍّؼٕرق اززًَْ$ لؼدقاف ٍّضنؼةْٓای ٓا ةّا ةؼ كیژگیاِساـ داد ارائْ ِكغق اؿث. پالؿحیک ٓا آفةؼظٕرد ةا 

-اِغ. اجماهاً ؿیاؿثزِغگی ٍغرف ك ةٔتٕد کیمیث زِغگی اِـاف ةٕدق یؼیگ قکىك کًیغی در  ٍؤدؼ# ؾاًٍی لؼآكری آؿاف ك مؼلْ اهحنادی

 اِغ. در صاؿ صاضؼ، جٕيیغجٕيیغ ایُ ٍٕاد پًیَؼی ةْ َٓیُ دالیى ةا ٍٕلویث زیادی َٓؼاق ِتٕدق یٍضغكدؿازٓای کّحؼؿ ك ٓا ك ةؼِاٍْ

ةْ ؿْ  2050ك اگؼ ركِغ کِّٕی اداٍْ پیغا کّغ ایُ ٍوغار جا ؿاؿ  قٕد یٍ زدق اؿ جعَیُدر ؿ جُ ٍیًیٕف 370 ةؼ ةايـ زٔاِی پالؿحیک

 ایُ صسٌ جٕيیغ ؾؼیٌ، ٍنؼؼ ةاال ك دلؽ ؿؼیؽ ةْ جسَؽ زایغات پالؿحیکی در جَاـ ؿیارق . ةؼاةؼ ٍیؽاف لؿًی ظٕآغ رؿیغ

پًیَؼٓایی ٓـحّغ کْ در جٕيیغ  یُجؼ ٌٍٔجؼی لحاالت ك پًی كیّیى کًؼایغ  اجیًُ یپً، پًی اؿحایؼف، اجیًُ یپً، پؼكپیًُ یپًاِساٍغ. ٍی

 آالیّغق یک ةْ جتغیى گؼدِغ. پـَاِغٓای پالؿحیکیك ةْ قکى ٍٕاد زائغ پالؿحیکی ػآؼ ٍی هؼارگؼلحْ ٍٕرداؿحمادقپالؿحیک 

 ٓای ٍحؿغدی ٍتّی ةؼ پیاٍغٓایشگؽار. اِغ یالحْجسَؽ  آةی ك ظاکی ٓای یـحگاقز ؿؼاؿؼ در ك قغق لؼاگیؼ ٍضیعی یـثز

ایُ # ِإٍِحؼ 100>$ ِإِ ك# ٍحؼ یًیٍ 5>$ ٍیکؼك ذرات ةايوٕق ادؼات اٍا ،ٍّحكؼقغق كصف یاتصدر  ٓا یکٍاکؼك پالؿح ٍضیعی یـثز

 مٕرت ةْك یا  ٍكحن قغق جؼ ةؽرگ پالؿحیکی هعؿات از جسؽیْ ِإِ ك ٍیکؼك پًیَؼی ٍٕاد ایُ. اؿث ِكغق قّاظحْ یظٕة ةْپًیَؼی  ٍٕاد

صٕزق كزٕد دارد ّٕٓز  ایُ در کْ اظالؾاجی . ٓؼچّغاِغ قغق ؿاظحْٓغلَّغ ةؼای اؿحمادق در ٍضنٕالت ٍؼاهتث قعنی، دارك ك مّؿث 

# ِإٍِیکؼك $ٍٕازْٔ ةا  از ِاقی جٕيیغٍذًی ك رلحاری لیؽیٕيٕژیکی، پیاٍغٓای در ظنٕص رقغی رك ةْ قٕآغ در ٍؼصًْ اةحغایی اؿث،

ٓا ةْ ظؼؽ ٍعحًك از ك ِإِ پالؿحیک -کٕچک ك جسؽیْ ةیٕيٕژیکی ضؿیك، ٍَکُ اؿث ٍیکؼك اِغازق ةْةا جٕزْ . دارد ٓا كزٕدیکپالؿح

ایُ  کْ یّٓگاٍجسَؽ یاةّغ.  ٓا آفك در ةغف  یالحْ راقزًَْ ظٕراکی، اؿحّكاهی ك یا پٕؿحی ةْ ةغف ٍٕزٕدات ٍعحًك صحی پـحاِغاراف 

جٕؿط لاگٕؿیحٕز از  ادلؽ قِٕغ ی ٍغلٕعاز ظؼین  ،ٍاِغق یةاه گٕارش دؿحگاق در اؿث ٍَکُ ،قِٕغٍی ظٕردقزاِغاراف  جٕؿطذرات 

قِٕغ، ٍَکُ اؿث ةْ ؿؼاؿؼ ةغف ٍّحوى قِٕغ.  گؼلحْ اؿ ركدقیحًیاپ ٕارقیددر  ذراتایُ  کْ یدرمٕرج. گؼدِغ زػبآؿحؼ اپیحًیاؿ ركدق 

 از غّجٕاِیٍ یراصح ةْ زاٍغکؼكی قکى ٍیکؼكِی  ؼفیاؿحای پًذرات  کْ اؿث دادق ِكاف زِٕغگافی مٕرت گؼلحْ ةؼ ركی میک واتیجضو

پالؿحیکی در ةغف  # ذراتِإٍِیکؼك $ کْ یّٓگاٍ. غِقٕ ٍّحوى ةغف ؿؼاؿؼ در گؼید یٓا ةالث ةْ یسْدرِحی ك يّماك ـحٌیؿ ةْ ركدق

، اظحالؿ یؽر دركف، اظحالؿ در لؿايیث فغد DNAیاةّغ، اصحَاالً ؾٕارضی از هتیى آؿیب ةْ اِـاف جسَؽ ٍی اززًٍَْٕزٕدات زِغق 

ٓای ايحٔاةی، جقییؼات در ةیاف ژف، ٓای پاجٕلیؽیٕيٕژیکی، كاکّفاِؼژی، اؿحؼس اکـیغاجیٕ، ؿؼکٕب ؿیـحٌ ایَّی، آؿیب

 اؿث الزـ ،رك یُازآای ؾنتی ك صحی ؿؼظاف را در پی ظٕآّغ داقث. ك رقغ، اظحالؿ در اِحواؿ پیاـ یغٍذًیجٕيٓای  ِآّساری

 . #1اِساـ گیؼد $قکى  اِـاف اززًَْزِغق  ٍٕزٕدات ةؼ پالؿحیکی ِإِ ذراتاصحَايی  یؼاتجأددر ٍٕرد  ةیكحؼی جضویوات
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 ٓا در اِـاف# پالؿحیکِإٍِیکؼك $كركد ك ادؼات اصحَايی  یٓا راق: 1ضکل

 

جسَؽ زیـحی، اظحالالت کًیٕی، لؿايیث فػغق جیؼكئیػغ،  ةؼ# PS-NPs$ اؿحایؼف پًی ذرات ِإِ جأدیؼ ةؼرؿی ٓغؼ ةا در ٍعايؿاجی کْ

صػاکی  ِإِ ذرات پًی اؿحایؼف ٍؿؼض در هؼارگیؼی گؼلث ِؼ# اِساـ مضؼایی $ٍٕش صیٕاِی ٍغؿ یک ك هغرت ةاركری در اؿپؼـ کیمیث

 داری ٍؿّػی ظٕر ةػْك ةًػٕغ#  زیـث پػػیؼی $جضؼؾ، ك کیمیث اؿپؼـ  ةٕد. َٓچّیُ، فًؼث ٓادر ةالث ةیضْ ك کًیْ ذرات ِإِاز جسَؽ 

 ٓػاةیضػْ ٓیـػحٕپاجٕيٕژی ارزیػاةی ةػؼای ؾالكق ةؼ ایػُ، صیٕاِػات. ٓای ةا قکى فیؼظتیؿی را در پی داقثك الؽایف اؿپؼـ یالحْ کآف

ةٕدِغ،  ِإِ ذرات پًی اؿحایؼف ةاالی دز ٍٕازْٔ ةا در کْ صیٕاِاجی ةیضْ در جقییؼات ةالحی کْ داد ِكاف ِحایر ك گؼلحّغ هؼار ٍٕردٍعايؿْ

 ؿٕپؼٓای کاجاالز ك #، اؿحؼس اکـیغاجیٕ $جقییؼ در فًؼث آِؽیROSٌلؿاؿ اکـیژف $ ٓای گِْٕجقییؼ در فًؼث ؿؼٍی . ةیكحؼ ةٕدق اؿث

كکؼیُ از دیگػؼ پیاٍػغٓای ایػُ ٍٕازٔػْ ةػٕدق اؿػث. # ك اظحالؿ در ؿیـحٌ اِػغAChEدیـَٕجاز# آِؽیٌ اؿحیى کٕيیُ اؿحؼاز $ اکـیغ

ِحایر  اؿث، ٍٕردِیاز ةیكحؼی ك َٓچّاف ٍعايؿات گؼلحْ اِساـایُ ذرات  ٍضیعی زیـثٓای ایُ ٍعايؿْ ةا دزٓایی لؼاجؼ از فًؼث ٓؼچّغ

ٓػای ِگؼاِػی ك ةػٕدق ٍٕردجٕزػْدٓػغ ركِغ کآكی را ِكاف ٍػی ٍؼداف ةاركری ؿالٍث کْ كاهؿیث ایُ ةْ جٕزْ ةا از ایُ ٍعايؿْ صامى

 .کّغ ٍی ایساد اِـاف ؿالٍث ةؼ ٓا پالؿحیک ؿَی ادؼات ٍٕرد در را ةیكحؼی
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 و اهسان سثیز طیمحةرای  يا کیپالسح کرویمارزیاةی خطرات 

سجبدعجبسی

 داِكگاق قیؼاز قّاؿی زٍیُؾضٕ ٓیات ؾًَی گؼكق 

 sajjad.abbasi@shirazu.ac.ir%پـث ايکحؼكِیک: 

 

اكيیْ ك دإِیْ $در ادؼ إِاع ٕٓازدگی لیؽیکی ك  مٕرت ةْقٕد کْ ةْ هعؿات ةـیار کٕچک پالؿحیک گمحْ ٍی پالؿحیک ریؽذرات 

 زا َْٓدر  جوؼیتاً جٕاف گمث اِغ ك ٍییک آالیّغق ِٕػٕٔر ٍؿؼلی کؼدق ؾّٕاف ةْپژكٓكگؼاف ایُ ذرات را  اظیؼاًقِٕغ. قیَیایی# ایساد ٍی

ٓای هعتی جا ٓای ٓیَايیا، در یطکٕقٓای ةـیار ةًّغ رقحْٓا جا ارجماعّغق ِٕػٕٔر از اؾَاؽ ٓؽاراف ٍحؼی اهیإِسصضٕر دارِغ. ایُ آالی

لیؽیکی  مٕرت ةْٓا یالث قغق اؿث. ایُ ذرات ؾالكق ةؼ ٍكکالت ك ظعؼاجی کْ ٓای زیؼزٍیّی ك صحی در ةغف زاِغاراف ك اِـافآب

 جأدیؼاجیٓای آيی ك فیؼ آيی# ك زػب ؿعضی إِاع آالیّغق ٓا آفقیَیایی ِیؽ $جؼکیب ذاجی  مٕرت ةْك زاِغاراف دارد،  زیـث ٍضیطةؼای 

ك ةغف  زیـث ٍضیطدر  پالؿحیک ریؽقیَیایی ك ؿؼِٕقث ذرات  ك ٓای لیؽیککّغ. ةؼرؿی رلحار، كیژگیجؼ ایساد ٍیظعؼِاؾ ٍؼاجب ةْ

 ٍٕردةؼرؿیةّاةؼایُ در ایُ پژكٓف، ٍّاظن ةکؼ ك دكر از دؿحؼس ةكؼ  ؛اؿث زاِغاراف ٍؼز ؾًَی در صاؿ پیكؼلث ةكؼ در ایُ راةعْ

ٓای ٍا را در راةعْ ةا رلحار ك ؿؼِٕقث ایُ آالیّغق ِٕػٕٔر الؽایف دٓغ. هؼار گؼلحّغ جا داِـحْ

ٓای ةـیار دكر ٍّحوى ٓای ةادی جا ٍـالثای جٕؿط زؼیافةحٕاِّغ در ٍضیط هارق پالؿحیک ریؽرؿیغ کْ ذرات در اةحغا ةْ ِؼؼ َِی

 اظیؼاً ةٕد. اٍا  پیغاکؼدقصاٍى امًی ایُ ذرات ؿٕؽ  ؾّٕاف ةْٓا ٓای آةی ك اهیإِسقِٕغ ك ةْ َٓیُ ديیى افًب ٍعايؿات ةْ ؿَث ٍضیط

ٓـحّغ.  اِحواؿ هاةىٓای ةـیار زیادی ٓا ك ارجماعٓای ةادی جا ٍـالثظكکی ةا زؼیاف اؿث کْ ایُ ذرات در ٍضیط قغق دادقِكاف 

ٍا ةا  دركاهؽٍكآغق قغ.  پالؿحیک ٍیکؼكقیؼاز، ِٔكث ظكک ك جؼ ذرات  قٔؼ کالفکْ در ارجماؾات کٕق دراؾ ك َٓچّیُ  ای گِْٕ ةْ

صضٕر گـحؼدق  دّٓغق ِكاف ظٕةی ةْایٌ. ایُ ٍٕضٕع ٍحٕزْ آف ِتٕدق گاق ٓیچدر اظؼاؼ ظٕد ٍٕازْ ٓـحیٌ کْ  پالؿحیک ٍیکؼكةاراِی از 

ةاقغ. در ٍعايؿات ٍعحًمی ، در َْٓ زای ایُ کؼق ظاکی ٍیجؼ کٕچکای رقحْ پالؿحیک ٍیکؼكذرات  ظنٕص ةْ، پالؿحیک ٍیکؼكذرات 

كارد ةغف اِـاف قِٕغ. در  فیؼٍـحویٌ مٕرت ةْٓای ٍعحًك آةؽیاف قِٕغ ك جٕاِّغ كارد اِغاـاؿث کْ ایُ ذرات صحی ٍی قغق دادقِكاف 

ایؼاف، قاٍى جٔؼاف، قیؼاز، ةٕقٔؼ ك یکی از ركؿحآای اؿحاف ظؼاؿاف اِساـ قغ، ِكاف دادق قغ کْ  در چّغ قٔؼ اظیؼاًای کْ ٍعايؿْ

ٓا صضٕر دارد. جؼکیب قیَیایی ایُ ذرات ركی ٍٕی ؿؼ، پٕؿث مٕرت ك دؿث ك َٓچّیُ ةؽاؽ دٓاف اِـاف پالؿحیک ٍیکؼكذرات 

 جؼ ظعؼِاؾقیَیایی ِیؽ ةـیار  مٕرت ةْکْ اقارق قغ، ایُ ذرات ؾالكق ةؼ ظعؼات لیؽیکی،  ظٕر َٓافاؿث.  PPك  PET ،PE فايتاً

ٓای آيی ك فیؼآيی از آالیّغق جٕزٔی هاةىجٕاِّغ ٍوادیؼ ادؼات ؿَّاکی دارِغ ك ؾالكق ةؼ ایُ ٍی ذاجآًـحّغ. ةْ ایُ مٕرت کْ ظٕد ذرات 

 اززًَْادق ك در قؼایعی ٍحماكت آزاد َِایغ. ایُ ٍٕضٕع در ٍعايؿات ٍعحًك جؼ اِحواؿ دٓایی ظٕالِیرا زػب َِٕدق ك جا ٍـالث

 اؿث. قغق دادقِكاف  ظٕةی ةْریؽكؿمؼ گیاق گّغـ 

ٓػای ٓػا قػِٕغ، اِػغازقةؼ اؿاس ٍعايؿات مٕرت گؼلحْ ایُ ذرات اگؼ از ظؼین ةًؽ یا اؿحّكاؽ كارد ةغف زاِغاراف ك َٓچّیُ اِـػاف

 10ٓای ٍؿغق ك ركدق قػِٕغ. َٓچّػیُ ذرات کَحػؼ از جٕاِّغ كارد زغارقٍیکؼكف ٍی 20ٓای کَحؼ از ازقاِغ ٍعنٕماًةـیار کٕچک آف، 

جٕاِّغ صحی كارد ؿیـحٌ گؼدش ظػٕف قػِٕغ. در یػک ٍیکؼكف ٍی 1ك  5/2ٓای کَحؼ از کّغ ك اِغازقٍیکؼكف از دیٕارق فكایی ؾتٕر ٍی

-كارد ریْ اِـاف قػِٕغ ٍػی کْ درمٕرجی پالؿحیک ٍیکؼكاف دادق قغ کْ ذرات ِك ظٕةی ةٍْعايؿْ ٍٕردی کْ در ؾـًٕیْ مٕرت گؼلث، 

  جٕاِّغ پحاِـیى اکـایكی ایساد کّّغ.
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 یآةز مٌجٌداتی و سمٌم ةر رو يا کیپالسح کرویمی تیجرک ریجأثاز  یخطرات هاص یاةیارز

ییسوبًِکزثال

 داِكگاق ايؽٓؼا زیـث یطٍض لّاكری یـثزداِكسٕی پـادکحؼای 

 samaneh.karbalaei@gmail.com%پـث ايکحؼكِیک: 

 

قغق  ُیاز ٍضوو یاریك ٍؼکؽ جٕزْ ةـ یِگؼاِ فیةاؾخ الؽا یؿیظت یٓا طیدر ٍض ٓا یکپالؿح یکؼكٍك  ٓا یکپالؿحصضٕر ك جسَؽ 

 ك ةاقّغ یٍ ٍضیعی یـثز ٓایبیٍواكـ در ةؼاةؼ جعؼ اریٓـحّغ کْ ةـ ادیةا ظٕؿ ؾَؼ ز ییٓا ّغقیزؽء آال یکیپالؿح یٓا اؿث. ظؼدق

قِٕغ. صضٕر  یٍ یاز ٍٕزٕدات آةؽ یاریدر ةـ یؼكٍ ٍؼگك  یَاریکّّغ ك ةاؾخ ة یرا زػب ٍ طیٍض غاریپا یآي یٓا یآيٕدگ یراصح ةْ

 اؿث. یکیپالؿح ؿاتیِاٍّاؿب ضا ثیؼیك ٍغ یٍنّٕؾ یٓا کیپالؿح غیدر جٕي ؽیِكاِْ رقغ ؿؼ آةی یٓا طیدر ٍض ٓا یکپالؿح یکؼكٍ

کّّغ کْ  یكارد ٍ ییایٍٕزٕدات در ظنٕص ةْ زیـث یطٍضةؼ  یؼیِاپػ زتؼافمغٍات  ٓا یکپالؿح یکؼكٍك ٓا  کیپالؿح ُیاصضٕر 

 غ. ِقٕزِغق ٍّسؼ ةْ ٍؼگ ٍٕزٕدات  جٕاِّغ یٍ یثدرِٔا

 یةؼ رك ٓا آف جأدیؼك  ییایَیق یٓا ّغقیاز آال یةا جؿغاد ٓا پالؿحیک ٍیکؼك یتیجؼک ٓای آزٍایف ّْیدر زٍ یٍعايؿات ٍضغكد

ك در  جّٔایی ةْ اؿحایؼف پًی پالؿحیک ٍیکؼك ثیؿَقٕد ةْ ةؼرؿی  ٍی ارائْ. پژكٓكی کْ در ایّسا اؿث قغق اِساـ ٍٕزٕدات آةؽی

در جیَارٓای ٍعحًك در  آال هؽؿٍآی  پؼداظحْ اؿث. ٓا آفآال ك ٍیؽاف جسَؽ زیـحی  ی هؽؿٍآ یةؼ رك مٕسیؼیکف کًؼپ ةا آلث بیجؼک

ك ادؼ ایُ دك  هؼارگؼلحْؿاؾث  96جّٔا ك جؼکیتی در ظٕؿ دكرق  مٕرت ةْکف کًؼپیؼیمٕس  پًی اؿحایؼف ك آلث پالؿحیک ٍیکؼكٍؿؼض 

 ٓای ٍعحًك ارزیاةی قغ.  ای ك جسَؽ زیـحی در ةالث آالیّغق ةؼ ركی پاراٍحؼٓای ٓیـحٕپاجٕيٕژیک، ٓیـحٍٕٕرلٍٕحؼی ك جقػیْ

کػْ  ِكػاف داد یدؿحگاق گٕارش ٍآ ك قف آبرا در  کف ةا آلث قغق جؼکیب ٓای پالؿحیک ٍیکؼكٍعايؿْ ٍنؼؼ ك جسَؽ  ُیا ریِحا

ك ؿػَٕـ در  ٓا پالؿػحیک ٍیکػؼك یـحیجسَؽ ز. قٕد ٓا آفةْ ةالث    ك آؿیب یٍآ یکیٕيٕژیة ٓای ؿیـحٌ دری ٍّسؼ ةْ آقمحگ جٕاِغ یٍ

در ظػٕؿ  ٓػا آفك ادؼات ٍحواةى  قٕد یٍ ٓا اِـافكارد ةغف  ثیقغق کْ در ِٔا ییفػا ؼقیدر زِس ٓا آف ییةاؾخ زاةسا یةغف ٍٕزٕدات آةؽ

اؿػحایؼف ك  پًی پالؿػحیک ٍیکػؼكَٓچّیُ ایُ پژكٓف ؿَیث ةػاالی جیَارٓػای جؼکیتػی  .کّغ یةؼ ةغف كارد ٍ یزغ یٓا بیزٍاف آؿ

جٕاِّغ  ٍی ٓا پالؿحیک ٍیکؼكؼ ایُ ٍعًب اؿث کْ کّغ ك ةیاِگ گیؼی قغق ةؼزـحْ ٍی کف کًؼپیؼیمٕس را ةؼ ركی پاراٍحؼٓای اِغازق آلث

ٓا ةاؾخ کآف ارزش فػایی  ٓا قِٕغ. ادؼ جؼکیتی ایُ آالیّغق ةاقّغ ك ٍٕزب الؽایف ؿَیث آالیّغق جأدیؼگػارٓا  ةؼ ٍیؽاف ؿَیث آالیّغق

ٓػای  ٓا در ٍضیط ای پایف ایُ آالیّػغقٓ قٕد.  ةّاةؼایُ ةؼِاٍْ ، اؿیغٓای آٍیّْ ك اؿیغٓای چؼب ٍیُیپؼكجئٍاِّغ کآف  آال هؽؿٍآی 

 قٕد. ٓا جٕمیْ ٍی ِؽدیک ٍّاظن کكاكرزی ك پؼكرش ٍآی ك اِساـ ٍعايؿات ةیكحؼ در زٍیّْ کآف ك جسؽیْ ایُ آالیّغق ظنٕص ةْآةی 
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  و مضخصات موضأايٌاز  صًری جٌ در يا کیپالسح کرویم

6تزًزاًذرٍ،4سادُعجبس،سوی4،3ِ*رٍاًجخصهزین،3ساّذیاهیز،2عجبسی،سجبد1جعفزسادُحقیقیفزداهللًعوت

 إٓاز، ایؼاف قاپٕر زّغی پؽقکی ؾًٕـ داِكگاق ٍضیعی، ٓای آكری لُ جضویوات ٍؼکؽ 1
 ایؼاف ،71454 قیؼاز قیؼاز، داِكگاق ؾًٕـ، داِكکغق زٍیُ، ؾًٕـ گؼكق 2
 إٓاز، ایؼاف قاپٕر زّغی پؽقکی ؾًٕـ داِكگاق داِكسٕیی، جضویوات کَیحْ 3
 إٓاز، ایؼاف قاپٕر زّغی پؽقکی ؾًٕـ داِكگاق ةٔغاقث، داِكکغق ٍضیط، ةٔغاقث ٍّٔغؿی گؼكق 4
 ، اِگًـحافPL4 8AA پًی ٍٕث، داِكگاق ،زیـث ٍضیط ك زٍیُ ؾًٕـ زقؼالیا، داِكکغق 5

mapseh@gmail.com%پـث ايکحؼكِیک:



 چکیذُ

 إٓاز، قٔؼ در# ٍـکِٕی ك قٔؼی$ ٍٕهؿیث ٍعحًك ٍکاِی دك ةا صسٌ ةاال در ٕٓا ةؼدار َِِْٕ از اؿحمادق ةا# PM$ ٕٓا ٍؿًن ذرات

  ٍٕزٕد ٓای یکپالؿح یکؼكٍ. اؿث قغق یآكر زَؽ# زٍـحاف اكایى جا جاةـحاف اكاظؼ$ ٍاق چٔار ظی ك ؿاؾحْ 24 دكرق قاِؽدق ةؼای ایؼاف،

 ٓا آف ك رِگك قکى  یؽةّغیؿاچكَی  ٓای یکؼكؿکٕپٍاؿحمادق از  ةا ازآف پؾ ك زغاقغق ةا اؿحمادق از ركش اظحالؼ چگايكی PM در 

 پًیَؼٓای ؾّٕاف ةْ پؼكپیًُ یپً ك جؼلحاالت اجیًُ یپً کْ ةٕدِغ ايیالی ِٕع از# n = 322$ قغق یةؼدار َِِْٕ MP َْٓ قغ. یةّغ ظتوْ

 زٍاِی ركِغ ٓیچ ايیاؼ رِگ ك اِغازق لؼاكاِی، ٍعايؿْ دكرق ظٕؿ در# ةاد ك جقییؼات زٕی زیاد $دٍا ةاكزٕد. قّاؿایی قغِغ فايب

 ٓؼ در  017/0 صغكد ٍوغار ممؼجا  از MP فًؼث. قٕد یَِ ٍكآغق ؿایث دك ةیُ كاضضی جماكت ٓیچ ك دٓغ یَِ ِكاف را ٍكعنی

 یٓا ٍکاف ةؼای اظیؼ ٍعايؿات در قغق گؽارش داٍّْ جؼیُ ییُپا در ك اؿث ٍحقیؼ# ٍحؼٍکؿبدر ٓؼ  0065/0 ; ٍیاِگیُ$ ٍحؼٍکؿب

 زػب ك MP ٕٓازدگی ةاقّغ، داقحْ ٍضًی ٍّكأ اؿث ٍَکُ MP از ةؼظی کْ یدرصاي. ةاقغ یٍةیؼكف از قٔؼ  ك قٔؼی ٍعحًك

 ِكاف ٍـیؼ ةازگكث ٍضاؿتات. اؿث ٌٍٔ ِیؽ ٍکاِی ظٕیى یٓا ةازقدر   كِوى صَى کْ دٓغ یٍ ِكاف ٓا آف جٕؿط ٓا َِک ك ژئٕؿٕيمیغٓا

. قٕد یٍِیؽ پیكّٔاد  پاییؽ اكاظؼ در ِیؽ زّٕب از دریایی ٍّتؽ یک اٍا ٓـحّغ، إٓاز فؼب ك قَاؿ در ؾَغجاً یا ٍّعوْ ٍّاةؽ کْ دٓغ یٍ

 ةايوٕق ٍضیعی یـثز ادؼات جٕضیش ةؼای اٍا ،قٕد یٍ ٍكآغق داظى ٕٓای در کْ اؿث ٍوغاری از کَحؼ کاٍالً زٕ در MP فًؼث اگؼچْ

 .اؿث الزـ ةیكحؼی ٍعايؿات ٓا آف
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 ةرآورد مقادیر زایدات پالسحیکی ورودی ةى دریای خزر

3اصالًی،حسي2*پَرتقیحسي،1سادُغبیتهْذی

 ایؼاف زآغاف، زآغاف، پؽقکی ؾًٕـ ، داِكگاقداِكکغق ةٔغاقث ؿالٍث، ارجوا جضویوات ٍؼکؽ ٍضیط، ٍّٔغؿی ةٔغاقث اؿحادیار گؼكق 1
 گؼكق ٍّٔغؿٖ ةٔغاقث ٍضیط، داِكکغق ةٔغاقث، داِكگاق ؾًٕـ پؽقکٖ جتؼیؽ، جتؼیؽ، ایؼاف ،زیـث ٍضیطاؿحاد، ٍؼکؽ جضویوات ؿالٍث ك  2
 ایؼاف، داِكکغق ةٔغاقث، داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی جتؼیؽ، زیـث ٍضیطاؿحادیار گؼكق ٍّٔغؿی ةٔغاقث ٍضیط، ٍؼکؽ جضویوات ؿالٍث ك  3

 hteir@yahoo.com%پـث ايکحؼكِیک: 

 

چکیذُ

 یٍكکى زٔاِ کی ؾّٕاف ةْةْ ادتات رؿیغق ك  ٓاپالؿحیکةا  دریآا یآيٕدگدر اکٕؿیـحٌ دریآا ك  یکیپالؿحكزٕد زایغات هقذهِ:

 ٍیؽاف ك ظؽر دریای ؿاصًی کكٕرٓای در آف ِٔایی دلؽ ٓای ركش ك ٍغیؼیث زاٍغ، پـَاِغ جٕيیغ صاضؼ ٍعايؿْ.گؼددٍضـٕب ٍی

.اؿث دادق هؼار كجضًیى جسؽیْ ٍٕرد را ظؽر دریای ةْ پالؿحیکی ٓایزةايْ كركد

هؼار گؼلث. ؿپؾ ٍوادیؼ ك  ٍٕردةؼرؿیاةحغا ركِغ ٍوادیؼ پـَاِغ زاٍغ ك زایغات پالؿحیکی جٕيیغی در قَاؿ ایؼاف  رٍشکبر:

صاقیْ دریای ظؽر $ایؼاف، ركؿیْ،  ك َٓچّیُ ٍغیؼیث ك دلؽ ِٔایی ایُ پـَاِغٓا در کكٕرٓای جٕيیغقغقکیمیث پـَاِغٓای قٔؼی 

هؽاهـحاف، جؼکَّـحاف ك آذرةایساف# ٍٕرد ارزیاةی هؼار گؼلث. در ٍؼصًْ ةؿغ ٍوادیؼ زایغات پالؿحیکی کْ ٍغیؼیث ِادرؿث دارِغ، جؿییُ 

ای پحاِـیى ةاال ٓایی کْ ٍغیؼیث ِادرؿث داقحْ ك دار" از پالؿحیک40" ك 25"، 15گؼدیغ. ؿپؾ ةا اؿحمادق از ؿْ ؿّاریٕی لؼضی $

 در كركد ةْ اکٕؿیـحٌ دریایی ٓـحّغ# ٍوادیؼ زایغات پالؿحیکی كركدی ةْ دریای ظؽر ةؼآكرد قغ.

: ِحایر صامى از ةؼرؿی ركِغ جٕيیغ زایغات پالؿحیکی در قَاؿ ایؼاف ِكاف داد کْ ِؼخ رقغ ؿايیاِْ زایغات پالؿحیکی در ّبیبفتِ

$ٍّاظن ؿاصًی  رظؽ یایدر یٍّاظن ؿاصًکى در  جٕيیغقغقزاٍغ  درمغ اؿث. ٍوادیؼ پـَاِغ 535/0ٍحٕؿط  ظٕر ةْقَاؿ کكٕر 

درمغ پـَاِغٓای  90 صغكدٍحٕؿط  ظٕر ةْ گؼدیغ. ةؼآكرد kt/year 3903 صغكدایؼاف، ركؿیْ، هؽاهـحاف، جؼکَّـحاف ك آذرةایساف# 

در کى ٍّاظن ؿاصًی  جٕيیغقغقٍوادیؼ زایغات پالؿحیکی . قِٕغٍی ثیؼیٍغ ِادرؿث مٕرت ةْظؽر  یایدر یؿاصً یدر کكٕرٓا زاٍغ

از  kt 58-155ةاقغ. صغكد درمغ از کى پـَاِغ زاٍغ جٕيیغی ٍی 11ٍحٕؿط قاٍى  ظٕر ةْاؿث کْ  kt/year 425صغكد ظؽر، 

 پـَاِغ، ٍغیؼیث ٓای زیؼؿاظثتٕد ةٔ ةغكف کْ قٕدٍی زدق اؿث. جعَیُ زایغات پالؿحیکی جٕيیغی هاةًیث كركد ةْ دریا را داقحْ

 ٍضیعی زیـث ٍكکالت اؿاس، ایُ ظٕآغ رؿیغ. ةؼ kt 68-182 ةْ صغكد 2030 ؿاؿ جا ظؽر دریای ةْ پالؿحیکی زایغات كركد ٍیؽاف

 .ةاقّغ قغیغجؼ جٕاِغ ٍیٓا ةْ جسَؽ پػیؼی پالؿحیک ٍؼجتط ةٔغاقحی ك

 ٍضالؼث ةؼای پالؿحیک ك زاٍغ ٓای زةايْ ٍغیؼیث ٓای ةؼِاٍْ از ةایغ ،اِغ قغق كاهؽ ظؽر دریای ؿاصًی ٍّاظن در کْ کكٕرٓایی َْٓ

 .کّّغ جسغیغِؼؼ دریایی صـاس اکٕؿیـحٌ آف از

: ظتن ِحایر ایُ ٍعايؿْ، زایغات پالؿحیکی كركدی ةْ اکٕؿیـحٌ صـاس دریای ظؽر ركِغ الؽایكی دارد. ةّاةؼایُ جٕمیْ گیزیًتیجِ

دهین ك ٍّؼٌ زٔث کآف جٕيیغ پـَاِغ داقحْ ةاقّغ ك ةا ٍغیؼیث امٕيی  ریؽی ةؼِاٍْگؼدد جَاٍی کكٕرٓای صاقیْ دریای ظؽر ٍی

 ةْ اکٕؿیـحٌ صـاس ایُ دریا کآف یاةغ. كاردقغقٓای زائغ ةْ دریای ظؽر زًٕگیؼی کّّغ جا مغٍات پالؿحیک ِٕردپـَاِغٓا، از 

 ک، آيٕدگی دریا، ٍغیؼیث ِادرؿثدریای ظؽر، پالؿحی کلوبتکلیذی:
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 قٌاهین مرجتط ةا کايش پسماهديای پالسحیکی

*1سکیٌِضکَّیبى،1هَسَیغالهزضبسیذ،1ضیَاقیبسًَذ

 ایؼاف  ،              جٔؼاف  ،              داِكگاق جؼةیث ٍغرس  ،              داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی  ،              گؼكق ٍّٔغؿی ةٔغاقث ٍضیط 1

 S.shekoohiyan@modares.ac.ir%پـث ايکحؼكِیک: 



چکیذُ

 یزٔاِ ثیٍآ ىیةْ دي  ،                            ایك در ُیؼیاؾٌ از آب ق یٓای آة              طیٍض ةاالظل زیـث یطٍضةْ  یکیپالؿح پـَاِغٓای كركد کّحؼؿ ِكغق

 ُیجعَ  .              اؿث قغق قّاظحْ ٍضیعی یـثزٍكکى ؾَغق  کی ؾّٕاف ةْ        آف، ازحَاؾی - یك اهحناد ةٔغاقحی  ،              یکیاکٕيٕژ ؼاتیٍٕضٕع ك جأد

ٓای دریایی ك               صمغ ٍضیط زٔث زٔاف  .              قٕد یٓای زٔاف رٓاؿاز              إِسیةْ اه کیجُ پالؿح ٕفیًیٍ 8 تاًیقٕد کْ ؿاالِْ جوؼ ٍی              زدق 

 یٍواةًْ ةا رٓاؿاز یك اةحکارات ةؼا ٓا یاؿثؿاز  یجؿغاد کْ یدرصاي  .              اؿث آایجَاـ ؿعٕح ك در جَاـ زقؼال در یظٕاؿحار اهغاٍاج  ،              ؿٕاصى

زدق  ُیجعَ کیجُ پالؿح ٕفیًیٍ 250 تاًیجوؼ  ،                            ك زغی اِساـ ِگیؼد ٍؤدؼاٍا اگؼ اهغاٍات   ،                            در دؿث اهغاـ اؿث زیـث یطٍضةْ  کیپالؿح

ةازیالث ك اؿحمادق ٍسغد ك    ،                            ٍتغأکآف در  اززًَْ ةآغؼيػا ٍعايؿْ اةؽارٓای ٍغیؼیحی   .              ةؼؿغ ٓا یإِساهةْ  2050قٕد کْ جا ؿاؿ  ٍی              

اؿث  ُیدر صاؿ جغك ٓا یاؿثؿاز  یؿیكؿ كیظ   ،                            اركپا ْیؿعش اجضاد در  .              صائؽ آَیث اؿث ٓا آفكضؽ هٕاِیُ ك ٍوؼرات ك ضَاِث ازؼایی 

جؼیُ  یکی از امًی دركاهؽ  .              ی ٓغؼ هؼار دٓغٓای آة              طیدر ٍض ٓا آفاِحكار  اززًَْرا  ٓا یکپالؿحدر راةعْ ةا  یغاریجا ٍٕضٕؾات پا

در ایُ   .              ناد چؼظكی اؿثكضؽ هٕاِیُ ك ٍوؼرات ةؼای کآف پـَاِغ پالؿحیکی ك جتغیى اهحناد ظعی کكٕر ةْ اهح   ،              ٓا یؼؿاظثز

 یٍتحّ یاةؽارٓا جٕزْ ةْ اززًَْ  ،              اؿحمادق قِٕغ طیدر ٍض کیصى ٍـئًْ پالؿح یجٕاِّغ ةؼا ٍی              کْ  یاؿحیؿ یاةؽارٓا یةْ ةؼرؿ ٍعايؿْ

   .              اؿث قغق اقارقٓای داكظًتاِْ               ك ظؼح گػاری یْؿؼٍاٍايی ك  یُجأٍ   ،                            ٍوؼراتكضؽ هٕاِیُ ك   ،                            ةؼ ةازار



 یکآف پـَاِغ پالؿحیک  ،              اةؽارٓای ؿیاؿحی   ،              هٕاِیُ ك ٍوؼرات   ،              پـَاِغ پالؿحیکی:یذٍاصُکل

 

 هقذهِ

در  تاًیجوؼ ٓا یکپالؿح  .              اؿث قغق گؼلحْةْ کار ركزٍؼق  یزِغگ درًٍؽـ  یا اؿحمادقٍادق ةْ  ُیا  ،                            1950در دْٓ  کیپالؿح ْیاكي پیغایفاز زٍاف 

   ،              ٍٕارد ؼیك ؿا یکكاكرز   ،                            یکیايکحؼكِ یکاالٓا   ،                            ظٕدرك   ،                            كؿاز ؿاظثجا ؿاظحَاف ك  یةّغ ةـحْ از  ،                            کّّغ ٍی               غایپ ییٓای زاٍؿْ کارةؼدٓا              َْٓ ةعف

 غیجٕي ؿاالِْ  ،                            اٍؼكز  .               #1$ قغق اؿث یجٕزٔ هاةى ٍضیعی یـثزٍّسؼ ةْ ٍكکالت   ،             ٌ یکْ قآغ آف ٓـح از پالؿحیک ای ؿاةوْ یةرقغ    ،صاؿ یُةاا

 "9لوط    ،یغقغقجٕي یکیجُ زةايْ پالؿح ٕفیًیٍ 6300از  ،                            یدر ؿعش زٔاِ  .              #2$اؿث غقیجُ رؿ ٕفیًیٍ 26در اركپا ةْ  یکیٓای پالؿح              زةايْ

 300ؿاالِْ صغكد   .              #3$اؿث  یغاکؼدقپِمٕذ  زیـث یطٍضةْ  ای قغق لؼؿحادق زةايْ دلُ ٍضى ةْ "79قغق ك  ؿٕزاِغق "12   ،                            قٕد ٍی               الثةازی

ار ؿاؿ ظٕؿ ظتیؿی ةیف از ٓؽ ظٕر ةْٓا  قٕد کْ جسؽیْ آف پّر جؼیًیٕف کیـْ پالؿحیکی در ؿؼاؿؼ زٔاف جٕيیغ ٍیٍیًیٕف جُ پالؿحیک ك 

 كاردکّّغقکّّغ ك  ٍی              صى زِغگی در صٕاقی ؿٕا   ،              ٍیًیارد ِمؼ در کؼق زٍیُ 2صغكد   .              #4$ قٕد ٓا ةازیالث ٍی از آف کَی کكغ ك جّٔا ٍیؽاف  ٍی

ِمحی ك جقییؼ در   ،              جٕؿؿْ مّایؽ پحؼكقیَی ِاقی از  ،              جٕيیغ ةاالی ؿاالِْ پالؿحیک  .              قِٕغ ٍی              ٓای دریایی               ةْ ٍضیط ٓا یکپالؿحاز  یا ؾَغقةعف 

ديیى داقحُ ٍّاةؽ ِمحی ك   کْ ةْ قٕد ٓؽار جُ پالؿحیک جٕيیغ ٍی 185ؿاالِْ صغكداً  در ایؼاف ِیؽ ٍحأؿماِْ  .              ايگٕٓای ٍنؼؼ ةكؼ اؿث
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ةا جٕزْ ةْ رقغ زَؿیث    .              #5$ در دِیا اؿث ةارٍنؼؼ یککكٕر پؼٍنؼؼ ػؼكؼ  10زؽك    ،              ایؼاف لؼاكاف اؿث ك از ایُ ٍّؼؼ حؼكقیَی جٕيیغات پ

درمغ از  20در صغكد   .              ٓـحّغ ٓا یکپالؿحجٕيیغکّّغگاف صسٌ زیادی از  ،                            رلاق ٍؼدـ یُجأٍمّایؽ ةؼای    ،                            ةْ جکّٕيٕژی ركزالؽكفك ِیاز 

ةّاةؼایُ   ،              اؿث ٍحماكت ؿاؿ 400جا  200ٓا در ظتیؿث ةیُ  آفصغاهى زٍاف جسؽیْ از ؿٕی دیگؼ پـَاِغٓای پالؿحیکی هاةى ةازیالث ِیـحّغ ك 

پالؿحیکی  یکی از ٍكکالت پـَاِغٓای. (7 ,6)               غِرك ةْ قَار ٍی زیـث یطٍضکّّغق  ٓای پایغار ك آيٕدق از زةايْ   ،              ةْ ؾًث فیؼهاةى جسؽیْ ةٕدف

ةْ  پـَاِغٓاكركد ایُ  ةاؾخای ِیـث ك  کار ؿادق ٓا آفآكری  قِٕغ ةْ َٓیُ ديیى زَؽ ٍی زا زاةْةاد ك آب ةا َٓؼاق  یراصح ةْآف اؿث کْ 

إِاع صكؼات ٍٕزی را  جکذیؼ ك جسَؽ یثدرِٔاقٕد کْ ایُ اٍؼ  ٓا ك ؿاکُ ٍاِغف آب ٍی گؼلحگی آةؼآْ کْ ٍّسؼ ةْ ٓای آب ٓا ك کاِاؿ ركدظاِْ

کْ از  اؿث یصسَاٍا ایُ   ،              قٕد ٓا ریعحْ ٍی ؿاالِْ ٓكث ٍیًیٕف جُُ پالؿحیک ةْ اهیإِس  ،              ظتن یک ٍعايؿْ ؾًَی  .              دٓغ الؽایف ٍی

ٓای ٍآیگیؼی  کكحی ظنٕص ةْٓا  جٕاِغ جٕؿط کكحی قٕد ك صغكد دك ٍیًیٕف جُُ زةايْ پالؿحیکی دیگؼ ِیؽ ٍی ٓا ٍی ٓا ركاِْ اهیإِس ظكکی

ٓای  ٓا کیـْ پكث ةؼای ٍذاؿ الؾ  ،              گیؼِغ هؼار ٍی پـَاِغٓای پالؿحیکیگِْٕ دریایی جضث جادیؼ ایُ  700ةیف از   .              ٓا قٕد كارد آب اهیإِس

پالؿحیکی اٍکاف اِحواؿ پـَاِغٓای َٓچّیُ   .              ظٕرِغ ٓا را ٍی اقحتاق گؼلحْ ك آف  ،              کّّغ ٓا جقػیْ ٍی ٓای دریایی کْ از آف پالؿحیکی را ةا ؾؼكس

ايسؽایؼ  ٓای قیَیایی در جعٌ پؼِغگاف در ٍسَؽ الؽكدِی ٍكآغق دركاهؽ   كزٕد دارد ٓای ٍضیط زیـث جؼیُ ك ةکؼجؼیُ ةعف ةْ دكرالحادق

  .              #7$قٕد کْ ردپای پـَاِغٓای پالؿحیکی در ةکؼجؼیُ ِواط زٔاف ِیؽ ٍكآغق ٍی ی اؿثهعتی کاِادا ٓكغار

 :#8$ اززًَْ.              ةْ ٍضیط كزٕد دارد  ٓا آفٍؿایب زیادی در ادؼ اؿحمادق از پالؿحیک ك كركد پـَاِغ کّحؼؿ ِكغق 

  اؿث یازٍٕردٍِیًیٕف ةكکْ ِمث ةؼای جٕيیغ پالؿحیک  100جا  60ؿاالِْ صغكد              .  

 ٍیؼِغ یٍ ٓا آفگِْٕ صیٕاِات آةؽی در ادؼ ةًؿیغف ایُ ٍٕاد پالؿحیکی ك ِایًِٕی ك گیؼ الحادف در  ؿاالِْ ٓؽاراف              .  

  کكغ ٍی              ؿاؿ ظٕؿ  400 جا 200صغكد جسؽیْ پـَاِغٓای پالؿحیکی              .  

  قِٕغ ٍی              الؽایف گؼٍایف زٔاِی  یثدرِٔاك  یا گًعاِْگػارِغ ةاؾخ ایساد گازٓای  ٍی              ؾالكق ةؼ ٍّاػؼ ِاظٕقایّغی کْ در ظتیؿث ةاهی              .  

 قٕد ٍی              ٓای پالؿحیکی ةْ زیـحگاق صكؼات جتغیى               در ٍّاظن ٍؼظٕب جسَؽ پـَاِغ              .  

 ٕکّغ کْ ؾاٍى امًی  کیًٕگؼـ کؼةُ را در ٕٓا جٕيیغ ٍی 1000ٓای پالؿحیکی ؿاالِْ ةیف از               يیغ ایُ پـَاِغجClimate change
1 

  .              #9$ اؿث

 جٕاِّغ ِاهى جؼکیتات قیَیایی ٍاِّغ ٍٕاد آيی ٍواكـ ٍاِّغ  ٓا ٍی پالؿحیکPOPs ةاقّغ              .  

 ك ؿتب جكغیغ ادؼات ٍؿکٕس ةٔغاقحی ك اکٕيٕژیک  رٓاقغق ٓا آفقیَیایی ك ةیٕيٕژیکی جؼکیتات ٍٕزٕد در   ،              در ادؼ لؼایّغٓای لیؽیکی

  .              گؼدِغ ٍی

 

از اِحواؿ  ثیصَا یةؼا ای یّغقلؽا یٓا جالشٍّسؼ ةْ  ؼیاظ یٓا ؿاؿدر  ٓا یکپالؿح ٍضیعی یـثز یاٍغٓایداِف ركزالؽكف در ٍٕرد پ

Recycle(10)ك جٕزْ ةْ ٍتضخ  کیپالؿح #1چؼظكی $قکى  ةْ ؿَث اهحناداهحناد ظعی 
2
 ,(11) Reuse

3
 (12),Reduction

قغق  4

    .              #13$ اؿث

                                                            
 جقییؼات آب ك ٕٓایی 1
 ةازیالث 2
 اؿحمادق ٍسغد 3
 کآف پـَاِغ در ٍضى 4
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Refuse جٕزْ ةْ دك ٍتضخ  ،              جٕزْ ةْ آف ؿْ ٍتضخ زؽ ةْايتحْ 
1
 ,(14) Rot

2
ك  َؼیپً بیجؼک كزٕد ىیةْ دي  ،                            صاؿ ُیا  .              ٍعؼح اؿث $15# 

 ٪93 یصاك ٓا یکپالؿح   ،              ٍحٕؿط ظٕر ةْ  .              دارِغ چؼظكیرا در جضاد ةا امٕؿ اهحناد  ٓا یژگیكاز  یؿیكؿ كیظ ٓا یکپالؿح  ،                            ٓا آف ییایَیق

  .              #16$ٓـحّغ الؽكدِی ٍٕاد ٪7ك  َؼیپً ُرزی

 

 اهحناد ظعی ك اهحناد چؼظكی :1ضکل

 

closing the loop" یةؼا یٍٕاِؿ ُیةّاةؼا  ،                            کّغ ٍی              را ةا ٍكکى ركةؼك  الثیةاز ثیهاةً ییایَیق بیجؼک ُیا
3

 سادیا ٓا یکپالؿح یرك "

 ارزش از "95قٕد کْ  ٍی              زدق  ُیجعَدر ایُ مٕرت   .              اؿث یضؼكر  ،              ٍادق ُیا ؿاتیاز ضا یِاق یعیٍض یکآف ادؼات ٍّم یکّغ کْ ةؼا ٍی              

 اردیًیٍ 100-70ؿاالِْ  یسْدرِحك                 اؿثرلحْ  ُیاز ة $ةغكف ةازگؼداِغف ةْ چؼظْ اهحناد#اؿحمادق از آف  ُیپؾ از اكي یکیپالؿح یةّغ ةـحْ

در  ٓا آفِمٕذ کّحؼؿ ِكغق ةْ  ادیز ىیك جَا ٓا یکپالؿحك اؿحمادق ٍسغد از  الثیةاز ُییِؼخ پا  .              #17$اؿث رلحْ ازدؿث   ،              در اهحناد چؼظكی ٕركی

  .              کّغ ٍی               رؿاف یبآؿ اریةـ زیـث یطٍض یٍادق را ةؼا ُیا  ،                            یکیٍٕاد پالؿح ٕجاقکك ؾَؼ  جؼ کٕچکةْ هعؿات  ٌیَٓؼاق ةا ؿٕٔيث جوـ  ،                            طیٍض

  .              در پؼداظحُ ةْ ٍّاةؽ آف قغق اؿث یغجؼیقغ غیٍّسؼ ةْ جأک ییایدرٓای               طیدر ٍض کیپالؿح یدر ٍٕرد ٍـئًْ آيٕدگ یآگآ فیالؽا   ،              ؼاً یاظ

 ُیجعَ اٍؼكزق  .              #18$اؿث# "20$آف کَحؼ یاییدر ٍّكأ کْ یدرصاي  ،                            #"80$ ٓـحّغ ییایٓای در              زةايْ یٍّتؽ امً ٓای ظكکی ك زٍیّی              ٍضیط

 ُیدٓغ کْ ؿاالِْ ة ٍی              ةؼآكردٓا ِكاف   .              قٕد ٍی               یٓای زٔاف رٓاؿاز              إِسیةْ اه کیجُ پالؿح ٕفیًیٍ 8 تاً یقٕد کْ ؿاالِْ جوؼ ٍی              زدق 

را  ییایدر ةـحؼٓای از "85 ٓا یکپالؿح   ،                           ُ یؾالكق ةؼ ا  .              #19$رؿغ  ٍی               ٓا یإِساهاركپا ةْ  ْیاز اجضاد یکیجُ زةايْ پالؿح 000 ،              500جا  000 ،              150

  .              #19$ اؿث قغق یىجكک ةارٍنؼؼ یکٓای               کیقغق در ؿٕاصى از پالؿح الثی ةـحؼٓای از ٪50دّٓغ ك  ٍی               ىیجكک

زدق  ُیجعَ   ،ٍذاؿ ؾّٕاف ةْ  .              اؿث یك ظكک یٓای آةؽ              طیةْ ٍض ٓا یکپالؿح ی ِمٕذغیاز ٍّاةؽ کً یکی پالؿحیکی ِادرؿث پـَاِغ ثیؼیٍغ

  .              #7$ةاقغ  غقیرؿ ٓا یإِساهةْ  یکیجُ زةايْ پالؿح ٕفیًیٍ 7/12   ،                            یپـَاِغ در ٍّاظن ؿاصً كیضؿ ثیؼیٍغ یسْدرِح   ،                            2010قغ کْ در ؿاؿ 

 فیٍّسؼ ةْ الؽا   ،                            یدر کكاكرز اززًَْ  ،                            در جَاس ٓـحّغ ٓا یطٍض ُیةا ا َاً یکْ ٍـحو ییٓا ةعفدر  کیپالؿح یکارةؼدٓا فیالؽا   ،                           ُ یةؼ ا ؾالكق

# ٓـحّغ کْ ٍحؼ یًیٍ 5کَحؼ از $ ؽیر اریذرات ةـ ٓا یکپالؿح یکؼكٍ  .              قغق اؿث ةْ ٍضیط ٓا یکپالؿح یکؼكٍ كركد ك کیپالؿح یآيٕدگ

 کیپالؿح ؿاتیضاجسؽیْ از  ؿٕٔاً  ای اكيیْ# یکپالؿح یکؼكٍةٔغاقحی $-یكیقِٕغ ٍاِّغ ٍٕارد آرا ٍیدر ٍضنٕالت اضالْ  ؾَغاً جٕاِّغ  یٍ

ك  ٓا یکپالؿح یکؼكٍ ،              در ٓؼ دك ٍٕرد   .              گؼدِغ دإِیْ# صامى ٍی یکپالؿح یکؼكٍدر ٍضیط در ادؼ لؼایّغٓای ٕٓازدگی ك ٍکاِیکی $ رٓاقغق

 ایْ ٍعايؿیک    .              #20$کّّغ  غیرا جٔغ ـافةايوٕق ؿالٍث اِ ظٕر ةْك  یـحیجّٕع ز جٕاِّغ ٍی زیـث یطٍضةا كركد ةْ  ٓا یکِإِ پالؿحةعنٕص 
                                                            

 جٕزْ ةْ ؾغـ ِیاز ةؼای ظؼیغ 1
 جٕزْ ةْ جٕيیغ کَپٕؿث از پـَاِغٓای آيی 2
 ةـحُ صًوْ ةازیالث در اهحناد چؼظكی 3
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کْ  یغقغقجٕيٓای               کپالؿحی "5-2از  یجّٔا ةعك   ،دركاهؽ  .              اؿث یغاکؼدقپ یگؼـ ٍغلٕع اِـاِ 10را در ٓؼ  یکپالؿح یکؼكٍؾغد  20 یؼاًاظ

در جَاـ  غیاؿث کْ ةا یٍـحًؽـ اهغاٍاج یکیپالؿح پـَاِغٓای یزٔاِ ثیٍآ  .              #20$ ٓـحّغ کیپالؿحٍیکؼك    ،                            رؿغ ٍی               ٓا یإِساهةْ  یثدرِٔا

 ییغقغقجأ ای یّغقلؽا ظٕر ةْ ايًًَی یُةجٕؿط زاٍؿْ  ی ركزٍؼق زِغگ در کیٍعؼب پالؿح ؼاتیجأد  ،                            ؼاً یاظ  .              ؿعٕح ك در جَاـ ٍّاظن اِساـ قٕد

1 اِّغٍ یدكيح ُیك ة ايًًَی یُة یٓا ِاٍْ جٕالندر    ،ٍذاؿ ؾّٕاف ةْ ،                            اؿث
UNEA-2                            ،  UNEA-4                            ،  G7                            ،  G20

ؿازٍاف ًٍى  غاریك آغاؼ جٕؿؿْ پا 2

 ،                            ٓا آفیکی ك کآف پالؿح ٍغیؼیث مضیش پـَاِغٓایٓغؼ هؼار دادف  یةؼا ٓا یاؿثؿاز  یؿیكؿ كیظ  ،                            اركپا# ْیاركپا $اجضاد ْیدر ؿعش اجضاد

چؼظكی اهحناد  کارةؼد اركپا در ٍٕرد ْیةا دؿحٕر کار اجضاد دركاهؽاٍؼ  ُیا  .              اؿث ُیدر دؿث جغك   ،                            یآةؽ طیدر ٍض ٓا آف یرٓاؿاز اززًَْ  

   .              #21$چٔارچٕب ةػاب صَایث از ؿیاؿث جٕؿؿْ پایغار اؿث ؾّٕاف ةْ

ِیؼكی  یُجأٍؾغـ    ،              ٍـائى ٍايی   ،              ٍكکالت ٍؼةٕط ةْ هٕاِیُ ك ٍوؼرات قاٍىدر ایؼاف  ٓای پالؿحیکیٍغیؼیث پـَاِغ ٓای              ونافٍكکالت ك ِ

زیؼؿاظث  ؾّٕاف ةْ ٍوؼراتيػا ةا جٕزْ ةْ آَیث كضؽ هٕاِیُ ك   .              اؿث ازؼایی ك إٍٓزقی ك ِٕاهل لّی_ؾٕاٍى لؼّٓگی ةْؾغـ جٕزْ    ،              اِـاِی

کالت ك ِٕاهل ٍؼةٕط ةْ هٕاِیُ ك ٍك اززًَْ  .              پؼدازیٌ ٍی              در ایُ ٍعايؿْ ةْ ةؼرؿی ایُ ٍٕضٕع   ،              امًی در زٍیّْ کآف پـَاِغ پالؿحیکی

 :#22$ٓای پالؿحیکی در ایؼاف              ٍوؼرات در زٍیّْ کآف پـَاِغ

 ٓای الزـ در زٔث ازؼای ةؼِاٍْ ؾغـ كزٕد هٕاِیُ ازؼایی ك دؿحٕرايؿَى PAYT
3

 

 ی پالؿحیکیؾغـ جّاؿب زؼـ ك ٍسازات در ظنٕص ٍحعًمیُ در هٕاِیُ ازؼایی ٍغیؼیث پـَاِغٓا  

  كزٕد ك یا ٍضغكد ةٕدف هٕاِیُ ك ٍوؼرات جكٕیوی ك ةازدارِغق در زٍیّْ جٕيیغ ك ٍغیؼیث پـَاِغٓای پالؿحیکیؾغـ  

 ٍْاززًَْ ٓای کآف جٕيیغ پـَاِغ              ؾغـ كزٕد هٕاِیُ ازؼایی ةؼای ةؼِا Zero waste
4
, EPR

5
 

ّبیبفتِرٍشثزرسیٍ

ةا جٕزْ ةْ ایّکْ یکی از رآکارٓای امًی ةؼای صى ٍؿضى کآف   .              # ك دیغگاق ِگؼ اؿثPerspectiveٍعايؿْ صاضؼ از ِٕع پؼؿپکحیٕ $

آقّا  كضؽ هٕاِیُ ك ٍوؼرات اؿث يػا اةحغا ةایغ ةا هٕاِیُ ك ٍوؼرات ٍؼةٕط ةْ کآف پـَاِغٓای پالؿحیکی در دِیا  ،                            پـَاِغ پالؿحیکی در ایؼاف

کْ  یاؿحیؿ یاةؽارٓا  .              کآف پـَاِغ پالؿحیکی ةٕد ةآغؼدر ایؼاف ك ايؽاٍات ازؼایی آف  ٓا آفقغ ك ؿپؾ ةْ دِتاؿ كضؽ ایُ هٕاِیُ یا ٍكاةْ 

 طیةْ ٍض ٓا آف ِمٕذك کآف ایُ پـَاِغٓا ةٔحؼ  ثیؼیٍّسؼ ةْ ٍغ  ،                            قِٕغ ٍی              ٍٕزٕد در ةازار ةْ کار گؼلحْ  یکیپالؿح کآف پـَاِغٓای ةآغؼ

 داكظًتاِْ اهغاٍاتاظالؾات ك   ،              ةؼ ةازار یٍتحّ  ،              ی ك كضؽ هٕاِیُ ك ٍوؼراتِؼارج ثیجٕاِغ ٍآ ٍی               ِٕع ُیاز ا گػاری یاؿثؿ یکؼدٓایرك  .              قِٕغ ٍی              

  .              #23$داقحْ ةاقغ یگػارْ یك ؿؼٍا یٍاي ُیجأٍ ُیك َٓچّ $ٍكارکث ٍؼدٍی#

ٍضعقَاًیيٍهقزرات

  ،              در دِیا ٓغؼ ُیاز ٍوؼرات ةا ا یكحؼیاؿث ك جؿغاد ة یکیپالؿحِاقی از پـَاِغٓای  یٍواةًْ ةا آيٕدگ یةؼا یاؿاؿ یاةؽار یِؼارجاهغاٍات 

ٍؼجتط  ٍضیعی یـثزك ادؼات  ةارٍنؼؼ یکٓای               کیکآف پالؿح ةآغؼرا  یغیزغ ُیاؿث کْ هٕاِ یا ٍّعوْ ُیاركپا اكي ْیاجضاد  .              اِغ قغق كضؽ

 یکیٍضنٕالت پالؿح یاؿحمادق از ةؼظ ثیٍَّٕؾ یرا ةؼا یًٍ ُیکكٕر ؾضٕ هتالً هٕاِ ُیچّغ کْ یدرصاي  .              #23$ دٓغ ٍی              ارائْ  ٓا آفةا 

                                                            
1 United Nations Environment Assembly 
2 Group20 
3  Pay as you throw 

 ؾغـ جٕيیغ پـَاِغ#ممؼ $پـَاِغ  4
5 Extended producre responsibility 
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ظٕد  یًٍ ُیةْ هٕاِ 2021ةعكّاٍْ را جا ؿاؿ  یکةا  قغق یبجنٕ ُیهٕاِ غیاركپا ةا ْیاجضاد یًٍ یٓا دكيثَْٓ    ،                            اِغ کؼدقازؼا  ةارٍنؼؼ یک

  .              ٍّحوى کّّغ

 ْیژإِ در  .              اؿث کُ پاؾاؿحمادق از گٕش  ثیٍَّٕؾ  ،                            ایحايیادر کكٕر   ،              یکیدر ٍٕرد ٍضنٕالت پالؿح یٓای ؿعش ًٍ              ثیٍضغكد اززًَْ

 2017ةار در هإِف ةٕدزْ در ؿاؿ  ُیاكي یةؼا  ،             ْ یجسؽ یؼهاةىف کُ پاؾٍَّٕؾیث گٕش   .              ك لؼكش آف را اؾَاؿ کؼد غیجٕي ثیٍَّٕؾ ایحايیا  ،                            2019

كزٕد  ییایدر پـَاِغٓای در یجٕزٔ هاةى ظٕر ةْ ُیةّاةؼا  ،                            قٕد قاٍى ٍیرا  ایحايیٍٕزٕد در ؿٕاصى ا ةـحؼٓای از "9 کُ پاؾگٕش   .              ٍعؼح قغ

را اؾَاؿ  ةارٍنؼؼ یک یکیٍٕاد پالؿح ُیاؿحمادق از ا ثیاركپا اؿث کْ ٍَّٕؾ ْیکكٕر در اجضاد ُیاكي ایحايیا  ،                            غیهإِف زغ ُیةا ا  .              دارد

   .               #23$کّغ ٍی              

 ةارٍنؼؼ یک$ػؼكؼ ك کارد ك چّگاؿ  ٓا یٕافي  ،                            یکیٓای پالؿح              ٍَّٕع کؼدف َْٓ ةكواب یلؼاِـْ ةؼِاٍْ ظٕد را ةؼا  ،                            2016ؿاؿ  در

کْ    ،                            کّغ ٍی              کكٕر را دِتاؿ  ُیدر ا ةارٍنؼؼ یک یکیٓای پالؿح              ـْیاؿحمادق از ک ثیهإِف ٍَّٕؾ ُیا  .              اؾالـ کؼد 2020جا ؿاؿ پالؿحیکی# 

ظاص ٍاِّغ  یکارةؼدٓا یةؼا ُیَٓچّ هإِِیاهغاٍات   .              ةاقغ ٍی              دؿحیاةی ةْ جکّٕيٕژی ؿتؽ  ٍـیؼٍّسؼ ةْ کآف ٍنؼؼ اِؼژی در  یسْدرِح

 ُیجٕؿط چّغ یدر ٍضنٕالت ظاص ٍنؼل کیپالؿح ثیٍَّٕؾ  .              #24$ اؿث قغق اؾَاؿ یةٔغاقح_یكیآرا يٕازـدر  ٓا یکپالؿح یکؼكٍ

# ECHA$1اركپا  ٍی              یقآژاِؾ    ،              2019 ْیدر ژإِ  ،                           ُ یةؼ ا ؾالكق  .              اؿث قغق یبجنٕ  ،              ؿایؼ کكٕرٓااركپا ك چْ در  ْیچْ در اجضاد      ،              رکكٕ

ی از اؿحؼاجژ یکْ ةعك  ،                            كّٔادیپ ُیا ؼشیزِغ کْ پػ ٍی               ُیجعَ آژاِؾ  .              اضالْ کؼد ٓا یکپالؿح کؼكیٍ ثیٍضغكد یرا ةؼا یكّٔادیپ

ؿاؿ  20 یاركپا در ظ ْیرا در ؿعش اجضاد یؿیظت طیدر ٍض ٓا یکپالؿح یکؼكٍ ِمٕذ ؽافیجٕاِغ ٍ ٍی                ،                            اركپا اؿث ْیاجضاد کیپالؿح کآف

  .              قٕد ىیدر ؿؼاؿؼ اركپا جتغ فهإِ کیةْ  2021جا ؿاؿ  ثیٍضغكد ُیقٕد ا ٍی               ةیّی یفپ  .              #25$جُ کآف دٓغ 400000صغكد 

ةْ  صى ایُ ٍؿضىپؼداظحُ ةْ  یةؼا یاز ٍوؼرات ًٍ یا ٍسَٕؾْ  ،                            ٓا یکپالؿح یکؼكٍٍضؼ  ؼاتیداِف ركزالؽكف در ٍٕرد جأد یسْدرِح

 2014کؼد ًّٓغ در ؿاؿ  ةٔغاقحی ؾّٕاف_یكیدر ٍضنٕالت آرا ٓا یکپالؿح یکؼكٍکْ ٍّؽ اؿحمادق از  یکكٕر ُیاكي  .              آٍغق اؿث كزٕد

  .              اؿث قغق اؾَاؿ ایك اؿحؼاي ًّغیٕزیِ   ،                            کایآٍؼ ٍحضغق یاالتا  ،                            کاِادا   ،                            ٕافیجا   ،                            غؿٕئ   ،                            اِگًـحاف کكٕرٓای جٕؿط یٓای ٍكاةٔ              ثیٍَّٕؾ  .              ةٕد

  .               #26$قٕد ٍی              اؾَاؿ  2020 ْیرا اؾالـ کؼد کْ از ژإِ غٓایکؼكةیٍ یصاك یكیآرا يٕازـلؼكش  ثیٍَّٕؾ ُیَٓچّ ایحايیا

اثشارّبیهجتٌیثزثبسار

 ٍٕرداؿحمادق یا گـحؼدق ظٕر ةْ ٍضیعی یـثزپؼداظحُ ةْ ٍٕضٕؾات رؿیغف ةْ جٕؿؿْ پایغار ك  در راؿحایةؼ ةازار  یٍتحّ یاةؽارٓا

ؿْ ةازكی ازؼایی ٍغیؼیث پـَاِغ  ؾّٕاف ةْجٕيیغکّّغگاف مّایؽ ك دكيث   ،              ؾَٕـ ٍؼدـ رلحار ؼییجق کیجضؼ یةؼا یرآ ؼایز ؼِغیگ ٍی              هؼار 

هإِف پؼداظث    ،              ٓا یّْٓؽك  اتیِغ قاٍى ٍايقٕ ٍی              اؾَاؿ  کیپالؿح کآف پـَاِغٓایةؼ ةازار کْ در  یٍتحّ یاةؽارٓا  .              #27$ؿتؽ اؿث 

  .              #28$اؿث یغکّّغقجٕيگـحؼدق  ثیك ٍـئٕيةازپؼداظث ؿپؼدق   ،                            ٍّنماِْ

ّبیٌِّشهبلیبتٍ

 یٔیجّت یآؼٍ ؾّٕاف ةٍْايیاجی  اةؽار ُیا  .              قٕد ٍی              ظاص اؾَاؿ  کارةؼدٓای ای اكيیْ ٍٕاد  ،                            ٍضنٕالت یٍؿَٕالً ةؼا ٓا یّْٓؽك  اتیٍاي

ٓای ٍايی               زؼیَْ ایٍضنٕالت  ّْیٓؽ فیالؽا زٔث جٕيیغ ك ٍنؼؼ ٍٕاد پالؿحیکی ك درِٔایث کآف پـَاِغ پالؿحیکی از ظؼین

 ْیکكٕر ؾضٕ اجضاد ُیچّغ  .              #29$اِغ  قغق یظؼاص اتیٍكَٕؿ ٍاي یکاال غیجٕي ای ةْ کآف ٍنؼؼ ك نیك جكٕ ٍضیعی یـثزؿّگیُ 

کارةؼد ةا  ٓا یّْٓؽ  ،                            ٍٕارد یدر ةؼظ  .              اِغ کؼدقاؿث كضؽ  کیکارةؼد پالؿح یُجؼ ةؽرگرا کْ  یةّغ ةـحٍْاِّغ  یکیالـ پالؿحاه اتیاركپا ٍاي
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اؾالـ کؼد هنغ دارد  ؾیدكيث اِگً  ،                            2018در ؿاؿ   .              اةغی ٍی               فی# الؽاةارٍنؼؼ یک ػؼكؼ ٍذالًاهالـ $ ای ك ٓا یکپالؿحإِاع ظامی از 

قٕد  االزؼا الزـ 2022از ؿاؿ  غیةا  ،                            اؿث رایؽِی کْ در صاؿ صاضؼ جضث اتیٍاي ُیا  .              كضؽ کّغ یکیپالؿح ٓای یةّغ ةـحْ را ةؼای اتیٍاي

 یکیپالؿح ٓای یةّغْ ةـحٍنؼؼ   .              #23$ را ٓغؼ هؼار دٓغ الثیةاز ٍضحٕای "30ةا کَحؼ از  یکیپالؿح یةّغ ةـحْك كاردات  غیجٕي غیك ةا

درمغ  67 کیپالؿح یةّغ ةـحْ  .              قٕد ٍی              اؿحمادق  یکیپالؿح یةّغ ةـحْجُ  ٕفیًیٍ 2 ٓؼؿايْاؿث ك  ادیز یجٕزٔ هاةى ظٕر ةْ ؾیدر اِگً

 اتیٓغؼ ٍاي  .              #23$دٓغ ٍی               ىیکكٕر را جكک ُیدر ا قغق اؿحمادقٓای               کیدرمغ کى پالؿح 44اِگًـحاف ك  یکیٓای پالؿح              زةايْ

  .              اؿث در زٔث كمٕؿ ةْ جکّٕيٕژی ؿتؽ غارجؼیپا ٓای یةّغ ةـحْدر  ؽقیاِگ سادیك ا یالحیٓای ةاز              کیاؿحمادق از پالؿح فیاالؽ یكّٔادیپ

 ،ٍذاؿ ؾّٕاف ةْ  .              اؾَاؿ کؼد ّغقیٓای آال              ثیکآف لؿاي یرا ةؼا ٍضیعی یـثزٓای               اتیجٕاف ٍاي ٍی                ،                            ةؼ ٍضنٕالت ظاص اتیؾالكق ةؼ ٍاي

در صاؿ صاضؼ در   .              کّغ ٍی               نیرا جكٕ الثیٍاِّغ ةازپایغارجؼی پـَاِغ  ثیؼیٍغ  ،                           ُ یگؽیزا ٓای یاؿحؼاجژ ؾّٕاف ةْی زراؾ ُیةؼ زٍ اتیٍاي  

از ةـحْ اهحناد  یةعك ؾّٕاف ةْ  .              قٕد ٍی              اؾَاؿ  پـَاِغدلؽ ٓای ٍضى               زٍیٍُؼةٕط ةْ  اتیٍاي كپاار ْیکكٕر ؾضٕ اجضاد 24

 یآكر زَؽاز    ،                            قٕد االزؼا الزـهإِف  ُیکْ ا ٍی              ارائْ قغ ك ّٓگا ُیزٍ یاركپا ةؼا ْیالح ةعكّاٍْ اجضادام یةؼا یكّٔادیپ  ،                            چؼظكی

قغ ك  كّٔادیاركپا پ ْیةٕدزْ اجضاد یٕفـیجٕؿط کَ "یکیپالؿح اتیٍاي"  ،                            2018ؿاؿ  رد  .              #30$ظٕآغ قغ ٍَاِؿثپـَاِغٓای اِحعاةی 

ٍؿادؿ  ای یّْٓؽ کیٍؼةٕط ةْ پالؿح یكّٔادیپ اتیٍاي  .              گّساِغق قغ 2021-2027  یٓا ؿاؿی اركپا ةؼا ْیةٕدزْ اجضاد یكّٔادٓایدر پ

  .              کّغ ٍی               ىیاركپا جضَ ْیؾضٕ اجضاد یرا ةْ کكٕرٓا یچؼظك ؼیفدر اهحناد  یکیپالؿح یةّغ ةـحٍْٕاد زائغ  ًٕگؼـیٓؼ ک یةْ ازا ٕركی 80

  .              #32, 31$اؿث 2027جا  2021درآٍغ از  ٕركی اردیًیٍ 7 اتیٍاي نیدرآٍغ ةؼآكرد قغق از ظؼ

 (PAYT)قبًَىپزداختهٌصفبًِ

ةا جٕزْ   .              اؿث "”Pay as you throwٓای ازؼایی در ایُ زٍیّْ ازؼای ةؼِاٍْ هإِف پؼداظث ٍّنماِْ               ةؼِاٍْ اززًََْٓچّیُ 

 یٓای زاٍغ قٔؼ              دلؽ زةايْ یةؼا گػاری یَثهٍغؿ  کآف ی دركاهؽ  ،                            "یکّ ٍی               پؼجاب آِچْ ةپؼداز "ةار ٍؿّایی قؿار ایُ هإِف  كضٕح ةْ

ةایغ ٍايیات ك ٓؽیّْ ٍايی جٕيیغ   ،                            دّٓغ ٍی               یٍواٍات ٍضً ای یةْ قٔؼدار یآكر زَؽ یکْ ةؼا یا زةايْ ؽافیٍ ةؼ اؿاسکارةؼاف   .              اؿث

ك کارةؼدی داقحْ  جٕزْ هاةىپیكؼلث  ٍتغأکآف ٍغیؼیث پـَاِغ در  درركِغيػا ایُ اةؽار ٍغیؼیحی   .              پـَاِغ ظٕد را ٍحوتى قِٕغ

   .              #33$اؿث

(DRSثبسپزداختسپزدُ)

ٓؽیّْ ؿپؼدق    ،              ؿیـحٌ ةازگكث كدیؿْ ؾّٕاف ةَْٓچّیُ  کْ (Deposit-refund system) ؿیـحٌ ةازپؼداظث ؿپؼدق

در ّٓگاـ ظؼیغ اؿث کْ  ةؼ کاالاةؽاری ٍايیاجی ةا پؼداظث ٓؽیّْ اضالی  دركاهؽقٕد  ٍی              قّاظحْ   ،              ظؼح ةازگكث ؿپؼدق یاپؼداظث  یفپ

صیُ  دركاهؽ  .              #34$دركاهؽ ایُ ركش ِٕؾی ضَاِث ةازیالث اؿث  .              قغ ٓؽیّْ اضالی پؾ دادق ظٕآغ ٍغِؼؼدر صیُ ةازگكث کاالی 

# اؿث کْ ظٕد ٍّسؼ ةْ جكٕین در Deposite$ ؾّٕاف ةْکّغ کْ  ٍی              ظؼیغ لؼكقّغق کاال ٓؽیّْ ٍازاد ةؼ ٍضنٕؿ ظٕد را ظؼیغار دریالث 

گیؼد اٍا در صاؿ صاضؼ ةؼای ؿایؼ  ٍی              هؼار  ٍٕرداؿحمادقةؼای ػؼكؼ ِٕقیغِی  ٍؿَٕالًایُ هإِف   .              قٕد ٍی              زٍیّْ ةازیالث ٍضنٕالت 

ؿْ ٍؽیث  اززًَْ  .              ركد ٍی              ةْ کار   .               .               .              ك  يٕازـ ايکحؼكِیکی ٍنؼلی، ركفُ ظٕدرك  ،                            الؿحیک  ،                            ةاجؼی  ،                            ٍایؽ ك گاز ٓای              ةعؼی  اززًٍَْضنٕالت 

DRS ةايوٕق
ٓای ةازپؼداظث               ؿیـحٌ  .              ٍضنٕالت هاةى ةازیالث اؿث ِؼارت ك ازؼای كفیؼهإِِی  کآف ةازیالث   ،                            دادف اِگیؽق ٍايی   ،                            1

 .              #35$داكظًتاِْ ك یا ظتن هإِف اؾَاؿ قِٕغ مٕرت ةْجٕاِّغ  ٍی              ؿپؼدق 
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(EPR)یذکٌٌذُتَلهسئَلیتگستزدُ

 یاز ادؼات ٍّم یةؼظ ثیٍـئٕي  ،                            كیجؿؼ ایُ کّغ ةا ٍی               یؼكیپ ّغقیاز امى پؼداظث آال یغکّّغقجٕيگـحؼدق  ثیٓای ٍـئٕي              ظؼح

از  یاگؼ گؼكٓ  .              گػارد ٍی               غکّّغگافیةْ ؾٔغق جٕيصامى از آف را  ٓای              ّْیٓؽ یسْدرِحٍضنٕؿ ك  کجٕيیغ یٍؼجتط ةا  ٍضیعی یـثز

ةْ دك مٕرت  یحیٍـئٕي ُیچّ  ،                            # پؼداظث کّّغPRO$ یغکّّغقجٕي ثیؿازٍاف ٍـئٕي کیدر  ثیؾضٕ یرا ةؼا یٍتًق غکّّغگافیجٕي

 یدر ظؼاص ؽقیاِگ سادی# ا1دارد: $ یدك ٓغؼ امً EPR  .              كزٕد ِغارد جٕؿط دكيث#$ یزَؿ ای #ٍضنٕالت غکّّغقیيجٕؿط جٕ$ یلؼد

از ظؼین  ٍتغأکآف پـَاِغ پالؿحیکی در  ةآغؼركش ٍغیؼیحی ٍّاؿب ك  یآكر زَؽاز  ّافی# اظ2ٍَضنٕالت ك $ غاریکارآٍغ ك پا

 یرا در ٍؼصًْ ظؼاص ؼییجق سادیا ؽقیاِگ غیةا EPRٓای               ظؼح  ،                            دك ٓغؼ ُیةْ ا یاةیدؿح یةؼا  .              ٍضنٕالت  الثیٍسغد ك ةاز دقةٔتٕد اؿحما

ٓای               ظؼح   ،                            ٓا یکپالؿح ّْیدر زٍ  .              قٕد ٍی              اؾَاؿ  یغیٓای ٍعحًك جٕي              گؼكق یةؼا EPRظؼح  ُیاركپا چّغ ْیدر اجضاد  .              #36$کّّغ سادیا

EPR  اؿث کْ ةـحْ ةْ ٍٕاد  ْیپا ّْیٓؽ جقییؼاتةؼ اؿاس  ٓا ظؼح ُیجَاـ ا  .              قٕد ٍی               قاؿحماد یا گـحؼدق ظٕر ةْ یةّغ ةـحْدر

 ّْیٓؽ  ،                            ٍٕاد ؼیةا ؿا ـْیدر ٍوا یکیپالؿح یةّغ ةـحْ   ،یظٕرکً ةْ  .              کّغ ٍی               ىیرا جضَ یٍحماكج ّْیٓؽ   ،                            در ةازار قغق ؾؼضْ یةّغ ةـحْ

 ؼاتیجأد   ،                            اِغ ةٕدقٍٕلن  الثیةاز فیپـَاِغ ك الؽا ثیؼیدر ةٔتٕد ٍغ EPRٓای               از ظؼح یاریةـ کْ یدرصاي  .              قٕد ٍی              را ٍحضَى  یةاالجؼ

 نیاؿث کْ ةا جكٕ ٍضیعی یـثزٓای               ٓؽیّْ ىیةؼ اؿاس جؿغ ٓا ظؼحاز  یةؼظ  .              #36$ ِتٕدق اؿث جٕزْ هاةىٍضنٕؿ  یةؼ ظؼاص ٓا آف

ایُ ِٕع از  یٓای              َِِْٕ  .              کّغ ٍی              غ را لؼآٌ یدر جٕي ؼییجق سادیاٍکاف ا  ،                            غیدر ٍؼصًْ جٕي ٍضیعی یـثزدرج ضٕاةط  یةؼا غکّّغگافیجٕي

ٓای               ظؼح   ،                            كزٕد یُةاا  .              اؿث CONAI ییایحايیا ظؼح ك bonus-malus ـحٌیةؼ ؿ یٍتحّ  ،                            لؼاِـْ CITEOقاٍى ظؼح  ٓا ظؼح

 یظؼاص یةؼا غکّّغگافیجٕي نیكٕج در یٍَٔجٕاِّغ ؿٌٔ  ٍی               ٍضیعی یـثز ٕفیةؼ ٍغكالؿ یٍتحّ EPR جؼ یكؼلحْپك  جؼ گـحؼدق

رؿیغف ةْ در  قایاِی ؼیجأد یؼیچكَگ ظٕر ةْجٕاِغ  ٍی              کْ  یا ةعكّاٍْ ٕؿ ضٕاةطامةا در ِؼؼ گؼلحُ   ،                            ٍضنٕالجكاف داقحْ ةاقّغ غارجؼیپا

   .              #37$داقحْ ةاقغ جٕؿؿْ پایغار

گذارییِسزهبهبلیٍیيتأه

 ٓای یآكر لُاز  یاریةـ ؼایز  ،                            اؿث صائؽ آَیث اریةـ یکیپالؿحکآف پـَاِغ  ّْیدر زٍ یك ِٕآكر واتیجضو یةٕدزْ ةؼاجعنیل 

ك دكؿحغار  یْجسؽ هاةىٓای               جٕيیغ پالؿحیک ٓای              یراكجٕاف ةْ لّ ٍی               ٍذاؿ ؾّٕاف ةْ  .              ٓـحّغ پیغایفدر صاؿ  ّْیزٍ ُیدر ا ٕیُِ

ؾغـ ٓای ٍؼجتط ك               ّْیدر ٓؽ اززًَْ  ،                            ٍكکالت زیادی یّٕٓز دارا ٓا یکپالؿحٓای ٍؼةٕط ةْ               یِٕآكر   ،                            كزٕد یُةاا  .              کؼد قارقا زیـث یطٍض

ك  در ایُ زٍیّْ کْ ِاقی ؾغـ آگآی امٕؿ ك دهین اؿث# گػاری یْؿؼٍااف از $ةْ ديیى ؾغـ اظَیّ در ایُ زٍیّْ گػاری یْؿؼٍا یُجأٍ

   ،                            AspartofHorizon2020 .               #38$ٓای دكيحی ك ظنٕمی ٓـحّغ              ِیاز ةْ داِف ك ٍكارکث ؾَٕـ ٍؼدـ ك ٍـئٕالف ؿازٍاف ُیَٓچّ

از ؿاؿ   .              اؿث کؼدق ّْیٓؽ کیپالؿح ّْیدر زٍ یٓای              پؼكژق یةؼا ٕركی ٕفیًیٍ 250  ،                            اركپا ْیاجضاد گػاری یْؿؼٍاك جٕؿؿْ  نیةؼِاٍْ جضو

  .              #2$اؿث قغق دادقاظحناص  کیپالؿح یٍؼةٕط ةْ اؿحؼاجژ واتیةْ جضو ٕركی ٕفیًیٍ 100  ،                             از ایُ ةؼِاٍْ َاِغقیةاه یٓا ؿاؿ یةؼا   ،                            2018

را كضؽ کؼد ؿپؾ در راؿحای  یؼاِْگ ؿعثٍغیؼیحی را امالح ك هٕاِیُ زغیغ ك ٓای               ةؼای رؿیغف ةْ ایُ آغاؼ ةایغ اةحغا زیؼؿاظث

هاةى جؿَیؼ ك ةازیالث#    ،              ةا ظٕؿ ؾَؼ ةاال   ،ةادكاـرؿیغف ةْ جٕؿؿْ پایغار از جکّٕيٕژی ؿتؽ یؿّی جٕيیغ ك درِٔایث ظؼیغ ٍضنٕالت ؿتؽ$ 

  .              #39$صَایث قٕد
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داٍطلجبًِاقذاهبتاطالعبتٍ

 یكحؼیٍٕارد ةاؾخ قغق اؿث کْ جؿغاد ة ُیصى ا یٍوؼرات ةؼاكضؽ ك  ٓا یکپالؿح ٍضیعی یـثز ؼاتیركزالؽكف در ٍٕرد جأد یآگآ

 یاةؽارٓا اِغازق ةْاگؼچْ   .              #40$ظٕد ادفاـ کّّغ یٓای جسار              یرا در اؿحؼاجژ یٓای              یِگؼاِ ُیجؿٔغات داكظًتاِْ چّ نیاز ظؼ ٓا قؼکثاز 

 یکیارزش پالؿح ؼقیرا در ؿؼاؿؼ زِس یا ظًتاِْ زاقك  ٕزْج هاةى ؼاتییجٕاِّغ جق ٍی              اٍا جؿٔغات داكظًتاِْ   ،                            ـحّغیهغرجَّغ ِ یازتار ثیٍآ

 IKEA  ،                            ٓای ظٕد قغق اؿث              ّغیدر لؼآ ٍٕرداؿحمادقٓای               کیپالؿح یغاریکْ ٍحؿٔغ ةْ ةٔتٕد پا یٍذاؿ از قؼکح کی  .              ةْ كزٕد آكرِغ

 قؼکث بیجؼج ُیةْ َٓ  .              را داد  2020جا ؿاؿ  ٓا آفدر ٍضنٕالت  کیپالؿح الثةازی ای هاةى" 100 ّافیاز اظَ ظتؼجؿٔغ  ُیا  .              اؿث

Unilever                            ،   ٓای یةّغ ةـحْلوط از  2025ٍحؿٔغ قغ کْ جا ؿاؿ    ،                            ٍؼجتط اؿث یکیپالؿح ٓای یةّغ ةـحْاز  جٕزْ هاةىکْ ةا اؿحمادق 

ٍٕرد اؿحوتاؿ هؼار  یاججؿٔغ ُیاگؼچْ چّ   ،                            كزٕد یُةاا  .              کَپٕؿث ةاقغ ای الثیةاز   ،                            ٍسغد اؿحمادق هاةىاؿحمادق کّغ کْ  یکیپالؿح

 یةؼا اؿحمادق ٍسغدك  الثیةاز  ،              ٍعحًك ؿاتیضا ُیا الثیك ةاز کیجمک   ،یآكر زَؽ یةؼا یٓای              ـحٌیاٍا جّٔا در مٕرت كزٕد ؿ  ،                            ؼِغیگ ٍی              

ِٕع از ةعف  ُیجؿٔغات از ا کیجضؼ در یٍَٔجٕاِّغ ِوف  ٍی               کّّغگاف یٌجّؼ  .              كاهؽ قِٕغ ٍؤدؼٍَکُ اؿث   ،                            یك جسار یظاِگ یپـَاِغٓا

را ةْ  ٓا قؼکثرا آفاز کؼد کْ  "جؿٔغ ُیکَپ کی"اركپا  ٕفیـیکَ کیپالؿح یاز اؿحؼاجژ یةعك َٓچّیُ  .              #41$داقحْ ةاقّغ یظنٕم

ؾؼضْ ك  ُیةؼدف قکاؼ ة ُیاز ةآف ٓغؼ  ك  ،                            کّغ ٍی               نیجكٕ كحؼیة یالحیٓای ةاز              کیپالؿح غیجٕي ایاؿحمادق  یارائْ جؿٔغات داكظًتاِْ ةؼا

 فیاز الؽا ّافیاظَ  ،                            جؿٔغ ُیکَپ نیاز ظؼ ؽیجٕؿط مّا قغق یافةجؿٔغات   .              اؿث ٓا آفزػب  فیك الؽا ٓا یکپالؿح الثیةاز یجواضا ةؼا

 یٓای داكظًتاِْ کْ دارا              ثیدر لؿاي  ٍی              ٍؼدٍكارکث    ،دركاهؽ  .              دادرا ظٕآغ  2025جا ؿاؿ  یالحیٓای ةاز              کیةازار پالؿح یدرمغ 60

در  یؿاز پاؾ ٓای یثلؿايةْ جٕاف  ٍی               ٍذاؿ ؾّٕاف ةْ  .              اؿث یالحْ یفالؽا یاؿاؿ ظٕر ةْ ؼیاظ یٓا ؿاؿدر    ،                            ٓـحّغ ٍضیعی یـثزآغاؼ 

  .              #42, 39$قٕد ٍی              اظؼاؼ ٍّاظن ركدظاِْ اِساـ  طیدر ٍض ایاقارق کؼد کْ در ؿٕاصى آيٕدق ك  یؿعش ًٍ

گیزییجًِتثحثٍ

دادق اؿػث کػْ  فیالػؽا را یؾَػٍٕك  یاؿػیجٕزْ ؿ یؼیچكَگ ظٕر ةْاركپا  ْیدر اجضاد یکیپالؿح کآف پـَاِغٓای اهغاـ در ٍٕرد

ٍػايی ك  یُجػأٍجؿٔػغات داكظًتاِػْ ك   ،                            ةػؼ ةازار یٍتحّػ یاةؽارٓا  ،                            غیػٍوػؼرات زغكضػؽ از اهػغاٍات ٍاِّػغ  یؿیكؿػ كیػٍّسؼ ةْ اجعاذ ظ

ك  کیپالؿػح یزٔػاِ غیػجٕي ؿػاةوْ یةاز رقغ  یآةؽ طیةْ ٍض كركد آف ك کیپالؿح یٍـئًْ آيٕدگ   ،صاؿ یُةاا  .              قغق اؿث ٓا گػاری یْؿؼٍا

ٓای               دیػؼ جسؽیػْ ةػٕدف ایػُ ٍػٕاد ك كركد آالیّػغق ٓای              َٓؼاق ةا چايف  ،                            ٍكکالت ُیا  .              قٕد ٍی               یٍا ِاق غاریٍنؼؼ ِاپا یاز ايگٕ ُیَٓچّ

اٍؼ  ُیٍواةًْ ةا ا  .              کؼدق اؿث ىیٍا جتغ یدر زِغگ یؼگ َْٓ یرا ةْ ةعك ٓا یکپالؿح  ،زیـث یطٍضةْ  ٓا یکؿحپال یکؼكٍِٕپغیغی َٓچٕف 

 ؽیػِ کیپالؿح یآيٕدگ  ،                            ییآب ك ٕٓا ؼاتییَٓاِّغ جق  .              اِساـ قٕد ییایدر جَاـ ؿعٕح ك جَاـ ٍّاظن زقؼال غیکْ ةا ثاؿ یٍـحًؽـ اهغاٍاج

ةّاةؼایُ ةا جتغیى اهحنػاد ظعػی ةػْ اهحنػاد   .              دارد ازیِ یصى زٔاِ راق یکةْ  ُیك ةّاةؼا قّاؿغ یَِاؿث کْ ٍؼزٓا را  یٍكکى زٔاِ کی

$ کػػآف ؿػػَیث ك کَیػػث  چؼظكػػی در ٓػػؼ ؿػػعش ٍػػغیؼیحی ةػػا اؿػػحمادق از اهػػغاٍاجی َٓچػػٕف کػػآف پـػػَاِغ در ٍضػػى

 ٓا آفضَاِث ازؼایی  یثدرِٔآای ٍغیؼیحی ك امٕيی در ایُ زٍیّْ ك               كضؽ هٕاِیُ ك زیؼؿاظث  ،                            ظؼیغ ؿتؽ  ،              اؿحمادق ٍسغ  ،                            ةازیالث  ،              پـَاِغ#

جٕاِیٌ ةْ کآف قایاف پـَاِغٓای پالؿحیکی ك صى ایُ ٍؿضى  ٍی                ،              دكيث ك ٍؼدـ  ،                            ؿْ ؿعش جٕيیغکّّغگاف مّایؽ در یٍٕؾَك ٍكارکث 

مضیش ك جٕزْ ةْ كضؽ هػٕاِیُ امػٕيی در ؿػایؼ کكػٕرٓا در  ٓای ٍغیؼیث              در ایُ ٍعايؿْ ةْ ةؼرؿی ركش   .              ةؽرگ در دِیا اٍیغكار ةاقیٌ

ایُ ٍٕارد ةحٕاِیٌ از ایُ ٍؿیارٓای ٍٕزٕد یا ٍٕارد ٍكػاةْ  ةاٍعايؿْظنٕص کآف پـَاِغ پالؿحیکی در دِیا پؼداظحیٌ ك اٍیغكاریٌ کْ 

  .              در کكٕر ظٕد ایؼاف ةٔؼق ةتؼیٌ زیـث یطٍضْ ٓای صامى از آف ة              کآف كركد آالیّغق یسْدرِحةؼای کآف پـَاِغ پالؿحیکی ك 
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 آهالیزمود و محا آب صیرین: مرور هظام یيا یمايدر  کیپالسح کرویمارزیاةی کمی و کیفی 

 2،هْذیّبدی1ًٍذ،ًبّیذخَضٌبم1،2،سیویيًبصزی*1ًبّیذعشیشی

 

 ؾًٕـ پؽقکی جٔؼاف، جٔؼاف، ایؼافگؼكق ٍّٔغؿی ةٔغاقث ٍضیط، داِكکغق ةٔغاقث، داِكگاق  1

 #، داِكگاق ؾًٕـ پؽقکی جٔؼاف، جٔؼاف، ایؼافIER$ زیـث یطٍضٍؼکؽ جضویوات کیمی آب، ؿازٍاف جضویوات  2

 azizi_nahid91@yahoo.com%پـث ايکحؼكِیک: 



 خالصِ

 یکػؼكٍ .ةاقػغ یٍك در صػاؿ رقػغ  یالحػْ یفالؽا ؿػؼؾث ةٍْوػغار پالؿػحیک جٕيیػغی  1940از زٍاف جٕيیغ اِتٕق پالؿحیک در دٓػْ 

ٍـػحویٌ یػا  مٕرت ةْکْ قِٕغ یٍقّاظحْ  ٍحؼ یًیٍ 5ذرات پًیَؼی زاٍغ ِاٍضًٕؿ در آب ةا اِغازق کَحؼ از  ؾّٕاف ةْؾٍَٕاً  ٓا یکپالؿح

ظی گؽارقی ٍتّی ةؼ ارجتاط ةیُ ادؼات ةیٕيٕژیکی ك ٍٕاد زائغ دریػایی ةؼ کیمیث ٍضیط زِغگی ٍٕزٕدات آةؽی ادؼ ةگػارِغ. ٌیؼٍـحویف

ٓـحّغ. ٓغؼ امػًی ایػُ ٍعايؿػْ ةؼرؿػی  ٓا کیپالؿح کؼكیٍ" آف 11" از ٍٕاد زائغ پالؿحیکی ةٕدق کْ 80کْ ةیف از  قغق دادقِكاف 

. ٍواالت ٍؼةٕط ةػْ ةاقغ یٍضؿیث ٍٕزٕد آب قیؼیُ ةؼای درؾ ةٔحؼ ك یٓا یٍإٍٓزٕد در ةغف  یٓا کیپالؿح کؼكیٍکَیث ك کیمیث 

را گؽارش َِٕدق ةٕدِػغ از ٍٕجٕرٓػای  ٓا کیپالؿح کؼكیٍکْ از ٍآی آب قیؼیُ َِِْٕ گؼلحْ ك ِٕع، قکى یا رِگ  ییٓا کیپالؿح کؼكیٍ

 ظٕر ةْاؿحعؼاج ك  2020زٕالی  24جا  2010ژإِیْ  1از جاریط  embaseك  pubmed ،web of science ،scopusزـحسٕ قاٍى 

فًؼػث  SDٍوايْ دارای ٍؿیارٓای ِٕیـّغگاف ِاـ ِٕیـّغق اكؿ، ؿاؿ اِحكار، گِْٕ ٍآی، ٍیػاِگیُ ك  34از جؿغاد ٍؼكر گؼدیغ.  ٍّغ ِؼاـ

قاٍى قکى، رِگ ك کاٍپٕزیكػُ اؿػحعؼاج  یکپالؿح یکؼكٍ، ظنٕمیات قغق اؿحعؼاجدر ٓؼ ٍآی، جؿغاد َِِْٕ، اِغاـ  یکپالؿح یکؼكٍ

ةػٕد در ایػُ ٍوػاالت  هؼارگؼلحػْ یٍٕردةؼرؿػٍػآی  ی گِٕػْ 64ةٕدِغ کْ   2020جا  2013حایر صامى ٍواالت از ؿاؿ ِ ةؼ اؿاسقغ. 

ك  153/0در ةػغف ٍػآی ةػیُ  ٓا یکپالؿػح یکػؼكٍةیكحؼ ركدظاِْ ةػٕد. لؼاكاِػی  ٓا یٍآك ٍّتؽ آب  GIT یٍٕردةؼرؿةیكحؼیُ ؾضٕ 

ك اؿػحؼاجژی جقػیػْ  ٓػا آفآٍغ کػْ ةـػحْ ةػْ ٍّتػؽ اظػؼاؼ  ةْ دؿث ٓای یکپالؿح یکؼكٍآٍغ. در ٍیاف  ةْ دؿث یٓؼٍآدر  880/40

، پػؼكپیًُ یپًك  اجیًُ یپًػآٍغ. در ایُ ٍواالت ةیكحؼیُ جؿغاد کاٍپٕزیكُ ٍؼةٕط ةػْ  ةْ دؿثٍعحًك  ٓای یٍآٍعحًمی در  یٓا فًؼث

امػًی  ٍّكػأآٍغ ك ظتػن گػؽارش ٍوػاالت  ةْ دؿثاق قکى لیتؼ ك لؼگَّث ك ةیكحؼیُ رِگ ٍؼةٕط ةْ آةی ك ؿی ازِؼؼةیكحؼیُ جؿغاد 

آةی ٍضػغكد  ٓای یـحٌؿةْ  ٓا آفکْ ةایغ كركد  ةاقغ یٍلاضالب ك اةؽار ٍآیگیؼی  ٓای ظاِْ یْجنمپـاب  قغق گمحْ ٓای یکپالؿح یکؼكٍ

 گؼدد.
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  رَّٕٓدٓا ك پیكّٔادات ؿعّؼاِاف ك کَیحْ ؾًَی  ؾّٕاف ةٍْٕارد زیؼ  زیـث ٍضیطدر پایاف اكيیُ ؿَیّار ًٍی پالؿحیک ك

ك  هؼارگؼلحْك پـَاِغ کكٕر  زیـث ٍضیطٍـئٕالف ك ٍغیؼاف صٕزق  ٍٕردجٕزْقغ. اٍیغ کْ ایُ ٍٕارد  ةّغی زَؽؿَیّار ٍعؼح ك 

 ةؼداقحْ قٕد. ٓا آفالزـ زٔث جضون  ٓای گاـ

 

  در ٍوغار پـَاِغٓای پالؿحیکی ك كضؿیث  جٕزٔی هاةىجٕاِغ جقییؼ  ازؼایی آف، َِی ٓای ِاٍْ آییُهإِف لؿًی ٍغیؼیث پـَاِغ ك

 ٓای ِاٍْ آییُِؼؼاف ؾًٌ ٍغیؼیث پـَاِغ ایُ هإِف ةازةیّی ك  گؼدد ةا دؾٕت از ماصب ایساد َِایغ. پیكّٔاد ٍی ٓا آفٍغیؼیث 

 ٍؼةٕظْ جغكیُ گؼدد.

 ٌٍٔ ُپالؿحیکی اؿث. ةا  ٓای کیـْةاالظل در ٍٕرد  ٓا آفيیغ ِگؼاِی لؿًی در ٍٕرد پـَاِغٓای پالؿحیکی، صسٌ زیاد جٕ جؼی

در ایُ  قٕد ٍیپالؿحیکی در کكٕرٍاف ةـیار زیاد اؿث. جٕمیْ  ٓای کیـْةٕدف، ٍنؼؼ  ايٕمٕؿ ؿٔىجٕزْ ةْ هیَث پاییُ جٕيیغ ك 

ٓای  کیـْ ركیْ ةی، جٕؿط دكيث اؾَاؿ قٕد جا از جٕيیغ کّّغگاف ٍنؼؼجكٕیوی ك جّتیٔی ةؼای جٕيیغکّّغگاف ك  ٓای ؿیاؿثزٍیّْ 

 ِغاقحْ ةاقّغ. ٓا آفپالؿحیک کاؿحْ قغق ك ٍؼدـ ِیؽ جَایًی ةْ ٍنؼؼ 

  الزـ را کـب َِایّغ.  ٓای آگآیدر ٍغیؼیث پایغار پـَاِغ جٕزْ ةْ ِوف ٍؼدـ ةـیار ٌٍٔ اؿث. ٍؼدـ ةایغ إٍٓزش ةتیّّغ ك

 جٕاف ٍیزاٍؿْ،  ٓای آگآیٍغیؼیث پـَاِغ در زٍیّْ إٍٓزش ٍؼدـ َٓکاری َِایغ. ةا الؽایف ٍیؽاف  ةایغ ٍعاةن ةا هإِف مغاكؿیَا

 پالؿحیکی را کآف داد. ٓای کیـٍْنؼؼ 

  ِوف ٍَٔی در زِغگی ٍا دارِغ. ِگاق ٍا ةْ  ٓا پالؿحیکزِغگی اٍؼكزق ٍاؿث. ةایغ ةپػیؼیٌ کْ  اِکارِاپػیؼپالؿحیک كاهؿیث

صؼکث کّیٌ ك در ٍواةى ةْ ةازیالث  ارزش کٌةاقغ. ٍا ةایغ ةْ ؿَث کآف جٕيیغ پـَاِغٓای پالؿحیک  گؼایاِْ ؽكاهپالؿحیک ةایغ 

 ةاارزش ةٔا ةغٓیٌ. ٓای پالؿحیکهإَِِّغ 

  ةایغ َٓکاری ٍحواةًی ةیُ ٍؼاکؽ داِكگآی ك مّایؽ جٕيیغکّّغق پالؿحیک كزٕد داقحْ ةاقغ. 4در زٔث ِیى ةْ ٓغؼ قَارق ،

ٍـیؼ ركقّی را ةؼای ٍغیؼیث ةٔحؼ پـَاِغٓای پالؿحیکی در آیّغق  جٕاِغ ٍیاِساـ جضویوات ٓغلَّغ ةا َٓکاری داِكگاق ك مّؿث 

 ایساد َِایغ. 

 ك ٍغیؼیث زائغات آف، ٍؿغكد ةٕدق ك ٍٕازی  زیـث ٍضیطدر زٍیّْ پالؿحیک، ادؼات آف ةؼ اِـاف ك  قغق اِساـلؿًی  ٓای پژكٓف

، كزارت ةٔغاقث، كزارت کكٕر ك اِسَُ زیـث ٍضیطةا ٍكارکث ؿازٍاف  قٕد ٍی. جٕمیْ قٕد ٍیٍكآغق  ٓا آفکاری زیادی در 

جضویواجی ًٍی در ایُ زٍیّْ جؿؼیك َِایغ. ةا ٍؿؼلی ایُ  ٓای ظؼحقٕد ك  مّایؽ پًیَؼ ایؼاف قٕرایی پژكٓكی در ایُ زٍیّْ جكکیى

 .گؼدد ٍیلؿًی کاؿحْ قغق ك اِساـ جضویوات ٓغلَّغ  ٓای کاریةْ ٍؼاکؽ جضویواجی ك داِكگآی، از ٍٕازی  ٓا ظؼح

  اكيٕیث زیـث ٍضیطةؼ  ٓا آفةا جٕزْ ةْ صسٌ ةاالی پـَاِغٓای پالؿحیکی جٕيیغی در کكٕر ك ادؼات ٍعؼب  رؿغ ٍیةْ ِؼؼ ،

 کآف ك ةازگؼدش ایُ پـَاِغٓا ٍحَؼکؽ قٕد.  ٓای راقدر زٍیّْ پالؿحیک ةایغ ةؼ  ٓا پژكٓف

  ةْ اکٕؿیـحٌ اؿث. ٍعايؿات ٍحؿغدی در ایُ  ٓا پالؿحیک، كركد ٍیکؼك ك ِإِ ٓا پالؿحیکٌٍٔ لؿًی در زٍیّْ  ٓای ِگؼاِییکی از

. جٕمیْ ةؼِغ ٍیرِر  "گیؼی اِغازقلوغاف ركش اؿحاِغارد "َٓگی از چايف كاصغی ةْ ِاـ  رؿغ ٍیاؿث اٍا ةْ ِؼؼ  قغق اِساـزٍیّْ 

 ٍیکؼكٓای آِايیؽ ؿازٍاف اؿحاِغارد ك جضویوات مّؿحی ایؼاف ةا َٓکاری ٍؼاکؽ داِكگآی ك مّؿحی، اؿحاِغارد ركش گؼدد ٍی

 را جغكیُ َِایغ. ٓا پالؿحیک ِإِك  ٓا پالؿحیک
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  زیادی در  ايحضنیالف لارغاٍؼكز پـَاِغ کكٕر اؿث. ظٕقتعحاِْ در صاؿ صاضؼ  ٓای چايفپـَاِغ یکی از  ًَیفیؼؾٍغیؼیث

صضٕر ایُ الؼاد در ؿاظحار  ٓای زٍیّْ$ةا گؼایف ٍغیؼیث پـَاِغ# كزٕد دارِغ. ةایغ  زیـث ٍضیطةٔغاقث ٍضیط ك  ٓای رقحْ

 ازحّاب گؼدد. ٍؼجتط فیؼٍغیؼیحی پـَاِغ ةْ الؼاد  ٓای پـثاز اؾعای  ٍغیؼیحی پـَاِغ در کكٕر از يضاظ هإِِی لؼآٌ گؼدد ك

  در ایُ زٍیّْ اؿث. آگاق قغف  جأدیؼگػارؾًَی، صضٕر ٍـئٕيیُ ازؼایی  ٓای َٓایفیکی از ًٍؽكٍات ادؼگػاری ؿَیّارٓا ك

ٍٕزٕد ةؼای زاٍؿْ ؾًَی از  ٓای كاهؿیثك قؼح ك ةیاف كضؿیث لؿًی ك  ظؼؼ ازیکٍـئٕيیُ ازؼایی از آظؼیُ دؿحاكردٓای ؾًَی 

، صَایث الؽایی ٌٓجتغیى َِایغ. یکی از ٍٕارد  الؽایی ٌٓؿَیّارٓای ؾًَی را ةْ ٍضًی زٔث َٓمکؼی ك  جٕاِغ ٍیظؼؼ دیگؼ، 

را  آ آفؾًَی ك داِكگآی ظارج َِٕدق ك  مؼلاًٍعايؿات را از صايث  جٕاِغ ٍیجضویواجی اؿث کْ  ٓای ظؼحٍـئٕيیُ ازؼایی از 

 کارةؼدی َِایغ.


