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چکیذٌ
دس دًيبي اهشٍص ٍ ثِ دليل افضايؾ سٍصافضٍى روؼيت ٍ ثبلتجغ افضايؾ فضايٌذُ ي ًيبص ّبي آدهي ثِ ٍيظُ افضايؾ دائويتمبضب ثشاي
آة ،ثْؼبصي ٍ اػتفبدُ هزذد اص پؼأثْب ثِ ػشػت ثصَست يه اثضاس هْن دس ثشًبهِ سيضي هٌبثغ آة ًِ ،فمظ دس هٌبعك خـه ثلىِ
دس هٌبعك هشعَة ًيض دس آهذُ اػتّ .ن اوٌَى دس ثؼيبسي اص وـَسّبي رْبى اػتفبدُ اص پؼأة ثِ ػٌَاى ٍصًِاي ثشاي هتؼبدل
ػبختي تَاصى هيبى ػشضِ ٍ تمبضبي آة هغشط هي ثبؿذ  .ثخصَف دس ثخؾ وـبٍسصي ،پؼأة فبضالثْبي وـبٍسصي ،صٌؼتي ٍ
ؿْشي هي تَاًذ ثؼٌَاى يه هٌجغ ثبلمَُ آة هَسد تَرِ ٍ هصشف لشاس گيشد ،تب ًِ تٌْب وؼشي اص هيضاى ووجَد آة وـبٍسصي وـَس
رجشاى ؿَد ،ثلىِ اص احشات ػَء تخليِ ثي سٍيِ پؼأثْب ٍ خؼبسات آًْب ثِ هٌبثغ وـبٍسصي ٍ هغيظ صيؼت ًيض رلَگيشي ثؼول آيذ.
وبسثشد فبضالة رْت آثيبسي هضاسع وـبٍسصي ًيبصهٌذ هغبلؼِ ٍ اًتخبة ػبهبًِ هٌبػت هي ثبؿذ .دس ايي همبلِ ضوي اؿبسُ ثِ
هـخصبت ولي اًَاع فبضالة ،سٍؿْب ٍ هشاعل تصفيِ ،ثِ تغليل دس هَسد هغذٍديت ّب ٍ ساّىبسّبي اػتفبدُ اص فبضالة رْت اهش
آثيبسي پشداختِ ؿذُ اػت.
ياصٌ َبی کلیذی :آثيبسي ،فبضالة ،هذيشيت هٌبثغ آة
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مقذمٍ
سؿذ سٍص افضٍى ؿْشًـيٌي ،افضايؾ روؼيت ٍ گؼتشؽ فؼبليت ّبي وـبٍسصي ٍ ّوضٌيي ووجَد آة ػجت تَرِ ثيـتش ثِ هٌبثغ
هختلف آة ثخصَف آثْبي صيشصهيٌي ؿذُ ٍ ثِ تجغ آى ،اػتفبدُ وٌتشل ًـذُ اص هٌبثغ هزوَس ،ووجَد ٍ ثغشاى آة سا دس ثؼيبسي اص
وـَسّبي خـه ٍ ًيوِ خـىي ًظيش ايشاى هَرت گشديذُ اػت .ايي هَضَع تأويذ فَق الؼبدُ ا ي ثشاي اػتفبدُ اص هٌبثغ آة غيش
هتؼبسفي ًظيش فبضالة هيٌوبيذ .هغبلؼِ ٍ ثشسػي اػٌبد ٍ ؿَاّذ ًـبى هيذّذ وِ اػتفبدُ هزذد اص فبضالة اص لذهت لبثل تَرِ
5000ػبلِ ثشخَسداس اػت آحبس ػيؼتوْبي روغ آٍسي فبضالة دس وبخْبي لذيوي هشثَط ثِ توذى دس صيي ٍ ّذايت فبضالثْب ثِ
عَهِ ؿْش ٍ هضاسع ايي هَضَع سا احجبت وشدُ اػت  .دس لشى ًَصدّن اػتفبدُ اص ػيؼتوْبي ثضسي فبضالة ثشاي تخليِ ثِ آثْبي
ػغغي ٍوبسثشد غيشهؼتمين آى دس تأهيي آة هٌزش ؿذ وِ ثِ دليل ػذم تصفيِ فبضالة ّوِ گيشي فبرؼِ آهيضي تَػظ اًتمبل
ثيوبسيْب پذيذ آيذ .اص اٍايل لشى  20وبسثشد هزذد فبضالة ثِ صَست ثشًبهِ سيضي ؿذُ دس ايبالت هتغذُ آهشيىب دس وبليفشًيب آغبص ؿذ
ٍ دس دٍ دِّ  1980 ٍ 1970خغشات ًبؿي اص اػتفبدُ اص فبضالة تصفيِ ؿذُ ثشاي هصبسف آثيبسي ٍ آؿبهيذى هَسد تغميك لشاس
گشفت ثگًَِ اي وِ هيتَاى گفت دسآخشيي سثغ لشى  20وبسثشد هزذد فبضالة ثِ ػٌَاى گضيٌِ اي دس تَػؼِهٌبثغ آة سػوبً تأييذ
گشديذ)1(.
ثؼلت افضايؾ دائوي تمبضب ثشاي آة ٍ وبسثشد ًبپبيذاس اص هٌبثغ آة دس دػتشع ٍ صشفِ رَيي دس ّضيٌِ ّبي گضاف اػتغصبل ٍ اًتمبل
آة ،الرشم اػتفبدُ اص فبضالة رْت آثيبسي اساضي وـبٍسصي ثبيؼتي دس دػتَس وبس توبم ػبصهبًْبي ريشثظ لشاس گيشد .اهشٍص ايي
هْن ًِ فمظ دس هٌبعك خـه وـَس ،ثلىِ دس هٌبعك هشعَة وـَس ًيض ًجبيذ ًبديذُ گشفتِ ؿَد .هصشف فبضالثْبي تصفيِ ؿذُ
ثشاي هصبسف غيش ؿشة ٍ ثْذاؿت هبًٌذ؛ وـبٍسصي ،خٌه وٌٌذُ ّبي صٌؼتي ٍ هـبثِ آى اهىبى ثبلمَُ اي سا ثشاي ثْشُ ثشداسي
هفيذ اص ايي هٌبثغ فشاّن هي وٌذ .اّويت ايي هَضَع اص آًزبيي ًبؿي هي ؿَد وِ اگشصِ عزن فبضالثْبي هَرَد دس همبيؼِ ثب
عزن ول آة آثيبسي هَسد ًيبص ػبليبًِ ّوبى هٌغمِ همذاس ووي سا ؿبهل هي ؿَد اهب اػتفبدُ اص فبضالثْب ػجت هي ؿَد وِ آثْبي

ثب ويفيت ثبالتش سا ثتَاى دس هصبسف ثب دسرِ اّويت ثيـتش ثىبس ثشد)2(.
اَمیت استفبدٌ مجذد اس فبضالة
-7کبَص فطبر بز مىببع آبی
ثشداؿت ثي سٍيِ اص هٌبثغ آثي خصَصب هٌبثغ آة صيشصهيٌي ػجت پبييي افتبدى ػغظ آة صيشصهيٌي ؿذُ اػت وِ ثِ تجغ آى
هـىالت ثؼيبسي سا اص لجيل ؿَسي خبنً ،ـؼت صهيي ٍ وبّؾ دثي پوپبط اص صبّْب سا ثِ دًجبل داؿتِ اػت .ثب اػتفبدُ اص فبضالة
ثِ ػٌَاى يه هٌجغ ربيگضيي هيتَاى اص هيضاى فـبس ثِ هٌبثغ آثي وبػت [.]8
-2رضذ تصبعذی جمعیت ي گزایص بٍ سًی فه آيریُبی جذیذ
ّوگبم ثب افضايؾ روؼيت ٍ گشايؾ ثِ ػَي في آٍسيْبي رذيذ ٍ ّويٌغَس ثِ وبس ثشدى سٍؿْبي هذسى وـبٍسصيً ،يبص ثِ آة سا
ثيـتش وشدُ اػت ٍ دس صٌيي ؿشايغي اػتفبدُ اص پؼبة ّب يىي اص ساّْبي هغوئي صشفِ رَيي دس هصشف آثْبي ثب ويفيت ثبالػت.
-8کبَص َشیىٍ آة ي کًد کطبيرسی
دس ثؼيبسي اص هَالغ تأهيي آة ثشاي وـبٍسصي هؼتلضم ّضيٌِ ّبي گضاف عفبسي صبّْب ٍ اًتمبل آة ٍ يب اعذاث ػذ ٍ ؿجىِ ّبي
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اًتمبل ٍتَصيغ صيشدػت آى هي ثبؿذ .دس صَستي وِ فبضالة خشٍري اص تصفيِ خبًِ ّب دس ػغظ صهيي لشاس داؿتِ ٍ ًيبصي ثِ هْبس
آى تَػظ ػذ ٍ يب ػبصُ ّبي هـبثِ ًوي ثبؿذّ .وضٌيي فبضالة ثذليل ٍرَد هَاد هغزي هَسد ًيبص گيبّبى ػجت عبصلخيضي
اساضي وـبٍسصي هي ؿَد وِ ايي خَد هصشف وَدّبي ؿيويبيي سا وِ يىي اص ػَاهل اصلي آلَدگي هغيظ صيؼت هي ثبؿٌذ ،وبّؾ
هي دّذ [.]9
-4افشایص حبصلخیشی خبک
ّوبًگًَِ وِ اؿبسُ ؿذ اػتفبدُ اص فبضالة ثِ ػجت داسا ثَدى هَاد هغزي اص لجيل اصت ،فؼفش ٍ پتبػين ثبػج عبصلخيضي خبن
ث ذٍى صشف ّضيٌِ اضبفي هي ؿَد .ايي ػَاهل خَد ػجت افضايؾ هغصَالت وـبٍسصي هي ؿَد [.]01

کبربزدَبی فبضالة:
فبضالثْب سا هيتَاى ثِ هٌظَسّبي صٌؼتي ،وـبٍسصي ،تفشيغي ٍ تغزيِ آثْبي صيشصهيٌي ،پشٍسؽ آثضيبى ٍ آؿبهيذى هَسد هصشف لشاس
داد .اهشٍصُ ثـش ديگش ثِ فبضالة تٌْب ثِ ػٌَاى صيضي وِ ثبيذ اص ارتوبػبت دٍس ًگِ داؿتِ ؿَد ًگبُ ًويىٌذ ،ثلىِ ثب تَرِ ثِ ووجَد
آة ثِ خصَف دس هٌبعك خـه ٍ ًيوِ خـه هزجَس ثِ اػتفبدُ هزذد اص ايي آثْب هيجبؿذ .اص هيبى هصبسف ػٌَاى ؿذُ ثشاي
فبضالة ؿبيذ وبسثشد آى دسوـبٍسصي اص اّويت ثيـتشي ثشخَداس ثبؿذ .لذيويتشيي وبسثشد فبضالة ثب پيـيٌِ صٌذ ّضاس ػبل دس
وـبٍسصي ٍ آثيبسي هضاسع ثَدُ اػت .اگشصِ تٌْب دس لشى اخيش ؿىل صغيظ ٍ ثْذاؿتي ثشاػبع اػتفبدُ اص فبضالة تصفيِ ؿذُ
هغشط گشديذٓ اػت اهب دس ػِ دِّ گزؿتِ اػتفبدُ اص فبضالة ثشاي آثيبسي هغصَالت ثَيظُ دس هٌبعك خـه وـَسّبي صٌؼتي دس
خبٍسهيبًِ ٍ دس وـَسّبي دس عبل تَػؼِ افضايؾ لبثل تَرْي داؿتِ اػت.
لغؼبً اص عشيك فبضالة ثشاي وـبٍسصي خَاّين تَاًؼت صهيٌْبي رذيذي صيش وـت ثجشين ٍ ثب تَليذ هغصَالت
وـبٍسصي وِ توبهبً رٌجِ غزايي داسًذ ،لؼوتي اص ًيبصّبي ارتوبػي سا ثشعشف ًوبيين .ويفيت پؼبثْبيي وِ ثشاي
تغزيِ آثْبي صيشصهيٌي ثِ وبس هي سًٍذ ثبيذ ثب تَرِ ثِ ضشٍست عفظ ويفيت آثْبي صيشصهيٌي تؼييي ؿًَذ تب اص
آلَدگي ػفشُ ّبي آثذاس صيشصهيٌي هوبًؼت وشدُ ٍ ثِ هَرت آى ثْذاؿت ايي گًَِ هٌبثغ آة سا ثِ هخبعشُ ًيٌذاصد .ثب تَرِ ثِ
هغبلت گفتِ ؿذُ فَق ،اص هْوتشيي وبسثشدّبي فبضالة هي تَاى ثِ هَاسد ريل اؿبسُ وشد)5( :
-1استفبدٌ اس فبضالة در کطبيرسی ي ضزایط کبربزد آن
اهشٍصُ ثب اػتفبدُ ثْيٌِ اص هٌبثغ آة ٍ ثبص صشخبًي آى ،ثؼيبسي اص وـَسّب ثب اسلبم ػشاًِ ووتش اص  800هتش هىؼت دسػبل ًيض ثشًبهِ
ّبي تَػؼِ هلي خَد سا ثِ پيؾ هي ثشًذ .اػتفبدُ اص پؼبة ّب دس وـبٍسصي ًجبيذ ثش هجٌبي يه لبػذُ ولي صَست گيشد ثلىِ ثبيذ
ثش اػبع هـخصبت آة ،خبن ٍ هغيظ اػتَاس ثبؿذ .ثب تَرِ ثِ هؼبئلي وِ دس اػتفبدُ هزذد اص فبضالة ثِ خصَف دس وـبٍسصي
ٍرَد داسد الصم اػت ثِ ًىبت ريل تَرِ ؿَد:
ضشٍست رذاػبصي فبضالة صٌؼتي ٍ خبًگياًتخبة صغيظ گيبُ ٍ تٌبٍة وـت دس وبسثشد فبضالة دس وـبٍسصيارتٌبة اص وـت ػجضيزبت ٍ هيَُ ربتي وِ ثِ صَست تبصُ هَسد هصشف لشاس هي گيشًذ.خَدداسي اص هصشف هؼتمين آة فبضالة دس هضسػِوبّؾ فلضات ػٌگييهجبسصُ ثب اًگل ّب ٍ لبسس ّب ٍ ػبيش اسگبًيؼن ّبي ثيوبسي صا ثِ ؿيَُ ّبي هىبًيىي ٍ ثيَلَطيىي ٍ ؿيويبيياعذاث اػتخشّبي سٍ ثبص رْت تبثؾ هؼتمين ًَس آفتبة ثِ ٍيظُ اؿؼِ هبٍسالجٌفؾ دس رْت ضذ ػفًَي ٍ اصثيي سفتي هيىشٍ اسگبًيؼن ّبي ثيوبسي صا
-رلَگيشي اص هؼذًي ؿذى ٍ تغييشات ؿيويبيي هَاد هَرَد دس فبضالة()5
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کیفیت فبضالة بزای آبیبری:
اص ًظش تبسيخي هؼيبس ويفيت فبضالة ثشاي اػتفبدُ دس آثيبسي اص صٌؼت آة التجبع ؿذُ اػت .اص هؼيبسّبي هيىشٍثيَلَطيىي دس
وبسثشد هزذد فبضالة دس آثيبسي  ،اسگبًيؼوْبي هذفَػي اػت ٍ هذتْبػت وِ اص ثبوتشيْبي وليفشم ثذيي هٌظَس اػتفبدُ هيـَد .
دس ارالػي وِ دس ػبل  1985دس اًگلجشي ثب عضَس هتخصصيي اص ػَي ثبًه رْبًي  ،ػبصهبى رْبًي ثْذاؿت ٍ هشوض ثيي الوللي
دفغ هَاد صايذ RCWDتـىيل ؿذ ثشاي اٍليي ثبس اػتبًذاسد صشيغي دس هَسد وشهْب اسائِ گشديذ(>1تخن ًوبتذ صًذُ دس ليتش) وِ
ثيبًگش دسرِ ثباليي اص عزف تخن وشهْبػت ٍ دس هَسد ويفشهْبي هذفَػي تؼذاد  1000ػذد وليفشم هذفَػي دس  100هيلي ليتش
اػالم ؿذُ اػت وِ ّذف آى تأهيي ػالهت هصشف وٌٌذگبى هيجبؿذ .رذٍل ()1سٌّوَدّبي پيـٌْبدي ويفيت هيىشٍثيَلَطيىي
ثشاي اػتفبدُ هزذد اص فبضالة دس وـبٍسصي سا ًـبى هيذّذ)1(.
جذيل( :)1رَىمًدَبی پیطىُبدی کیفیت میکزيبیًلًصیکی بزای استفبدٌ مجذد اس فبضالة در کطبيرسی
ًَع اػتفبدُ هزذد

ًوبتذّبي سٍدُ اي
هيبًگيي عؼبثي تؼذاد تخوْبي صًذُ دس ليتش

وليفشم هذفَػي
هيبًگيي ٌّذػي تؼذاد وليفشهْب دس  111هيلي
ليتش

آثيبسي ثب هغذٍديت ( )2آثيبسي دسختبى ،
هغصَالت صٌؼتي،ػلَفِ ،دسختبى هيَُ(، )3
هشاتغ()4
آثيبسي ثذٍى هغذٍديت ،آثيبسي هغصَالت
خَساوي ،هيبديي ٍسصؿي ٍ،پبسوْبي ػوَهي

≥0

وبسثشد ًذاسد

≥1

5≥1111

-1اػىبسيغ  ،وشهْبي لالثذاس  ،تشيىَصيغ
 -2عذالل تصفيِ ػجبستؼت اص ثشوْْبي ثيَْاصي ثب صهبى هبًذيه سٍص ٍ پغ اص آى ثشوِ اختيبسي ثب صهبى هبًذ  5سٍص
 -3آثيبسي ثبيذدٍ ّفتِ لجل اصصيذى هيَُ ّبهتَلف ؿَدٍّيش هيَُ اي ًجبيذ اص سٍي صهيي ثشداؿتِ ؿَد.
 -4آثيبسي ثبيذ دٍ ّفتِ لجل اص صشاي دام هتَلف ؿَد.
 -5اگش هغصَالت خَساوي خَة پختِ ٍ ػپغ هصشف ؿًَذ هيتَاى اص ؿذت ايي اػتبًذاسدّب وبػت.
 -6هوىي اػت ثشعؼت ؿشايظ ٍيظُ ثشاي پبسوْبي گشدؿگشي اػتبًذاسدّبي ؿذيذتشي ثِ وبس ثشد.

ريضُبی آبیبری بب پسبة فبضالة:
اػتفبدُ اص فبضالة تصفيِ ؿذُ دس آثيبسي ثِ 5سٍؽ صيش هي تَاًذ صَست پزيشد:
-1آثيبسي غشلبثي وِ تمشيجبً توبم ػغظ صهيي سا هشعَة هي ػبصد
-2آثيبسي ًـتي وِ تٌْب ثخـي اص صهيي هشعَة هي ؿَد
-3آثيبسي ثبساًي وِ هشعَة ؿذى خبن ّوبًٌذ هشعَة ؿذى دس احش ثبسًذگي اػت
-4آثيبسي صيشصهيٌي وِ ػغظ خبن تٌْب ووي هشعَة ؿذُ ٍلي خبن صيشيي اص آة اؿجبع هي ؿَد .
-5آثيبسي هَضؼي وِ ثشاي ّش گيبُ هيضاى هؼيٌي اػتفبدُ هي ؿَد.
دس رذٍل ( )2ػَاهل هَحش دس اًتخبة سٍؽ آثيبسي ٍالذاهبت خبف هَسد ًيبص ّش عبلت خالصِ ؿذُ اًذ.
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جذيل( :)2عًامل مًثز در اوتخبة ريش آبیبری
سٍؽ آثيبسي

ػَاهل هَحش دس اًتخبة سٍؽ

الذاهبت هَسد ًيبص

غشلبثي

ووتشيي ّضيٌِ سا داسد،تشاص ثٌذي دليك صهيي الصم
ًيؼت

عفبظت وبهل وبسگشاى هضسػِ،افشادي وِ
ثبهغصَالت ؿشٍ وبس داسًذ ٍهصشف وٌٌذگبى
هغصَالت

ًـتي

ّضيٌِ آى ون اػت،هوىي اػت ثِ تشاص ثٌذي
ًيبصثبؿذ

عفبظت وبهل وبسگشاى هضسػِ ٍاعتوبالًافشادي وِ
ثب هغصَالت ػش ٍوبس داسًذ
ٍهصشف وٌٌذگبى هغصَالت

ثبساًي

وبسآيي هتَػظ اػتفبدُ اص آة ،ػذم ًيبص ثِ
تشاصثٌذي

ثشخي اص هغصَالت ثَيظُ دسختبى
هيَُ ًجبيذ وـت ؿًَذ،عذالل فبصلِ اص هٌبصل
ٍربدُ ّب ثبيذ 111-511هتش ثبؿذ

صيشصهيٌي ٍ هَضؼي

ّضيٌِ آى صيبد اػت ٍوبسآيي ثبال دس اػتفبدُ اص آة
ٍتَليذ هغصَل

ضشٍست فيلتشاػيَى فبضالة رْت رلَگيشي اص
اًؼذاد هٌبفز لَلِ ّب

آثيبسي غشلبثي ووتشيي ّضيٌِ ػشهبيِ گزاسي سا داسد ٍهؼوَالً ثب ثيـتشيي هخبعشات ثْذاؿتي ّوشاّبػت.

دس آثيبسي صيش صهيٌي ،ضوي فشاّن ؿذى ثْتشيي ؿشايظ ثشاي عفظ ثْذاؿت،اصفبضالة ًيض ثِ ؿىل هَحشي اػتفبدُ ؿذُ ٍهغصَل
ثيـتشي ًيض تَليذ هي ؿَدٍاهب ايي سٍؽ پش ّضيٌِ ثَدُ ٍثشاي رلَگيشي اص اًؼذاد هٌبفز لَلِ ّبي پخؾ وٌٌذُ فبضالة ،ثِ تصفيِ
وبهلتشي ًيبص داسد .
دس پشٍطُ ّبي اػتفبدُ هزذد اص فبضالة دس وـبٍسصي ،ثب تَرِ ثِ ويفيت ٍ وويت فبضالة دس دػتشع ٍثشاػبع ًيبصّبي آثي
گيبّبىًَ،ع وـت هٌبػت تؼييي هي ؿَد ٍ سٍؽ صغيظ آثيبسي ًيض ثىبس گشفتِ هي ؿَد)3 ( .
 -2استفبدٌ اس پسبة َب در مىببع طبیعی
يىي اص ساّْبي اػتفبدُ اص پؼبثْبي ؿْشي ،اػتفبدُ اص آًْب دس هٌبثغ عجيؼي ثِ هٌظَس ثيبثبًضدايي ٍ تأهيي آة ػشصِ ّبي ثيبثبًي
وـت ؿذُ ،تخجيت ؿٌْبي سٍاى ،تأهيي آة هَسد ًيبص پبسوْبي ؿْشي ٍ رٌگلي دس عبؿيِ ؿْشّب ٍ افضايؾ فضبي ػجض ٍ وبّؾ
آلَدگي ّبػت .دس صَستي وِ سٍؽ هغوئٌي ثشاي تصفيِ فبضالة همذٍس ًجبؿذ ٍ اص عشف ديگش دس فبصلِ عذالل يه ويلَهتشي اص
ؿْش صهيٌْبي ثبيش ٍ غيش لبثل اػتفبدُ اي ثبؿذ ٍ ّذف تجذيل ايي صهيٌْب ثِ فضبي ػجض ٍ ثْجَد ٍضؼيت آة ٍ َّايي ٍ يب تخجيت
ؿٌْبي سٍاى ثبؿذ ،هي تَاى ثب پخؾ ػيالة ٍ رلَگيشي اص ٍسٍد افشاد ٍ داهْب دس ايي هٌبعك ،ايي صهيي ّب سا ثِ هٌغمِ اي ػجض ٍ
خشم تجذيل ًوَد.
 -3استفبدٌ اس فبضالة در پزيرش آبشیبن:
پشٍسؽ آثضيبى ثِ ػوليبت پشٍسؽ هبّي يب وـت گيبّبى آثضي هبًٌذ (اػفٌبد آثي  ،ؿبُ ثلَط آثي ٍ ًيلَفشآثي) اعالق هيـَد وِ دس
ثؼيبسي اص وـَسّبي دًيب ٍ ثِ ٍيظُ دس آػيب اص لذهت صيبدي ثشخَسداس اػت  .اهشٍصُ عذالل  2/3هبّي پشٍسؿي رْبى سا تٌْب دس
25 %ثشوِ ّبي پشٍؽ هبّي دًيب تَليذ هيىٌٌذ  .هتَػظ هغصَل ػبليبًِ دس ثشوِ ّبي پشٍسؽ هبّي دس صيي  3200ويلَگشم
دس ّىتبس اػت  .هبّي تَليذي دس ايي ثشوِ اسصاًتشيي هٌجغ پشٍتئيي عيَاًي ّؼتٌذ ّ .وضٌيي دس ػبلْبي اخيش ػوليبت پشٍسؽ
هبّي دس ثشوِ ّبي تىويلي تخجيت فبضالة ثِ صَست هَفميت آهيضي اًزبم ؿذُ اػت.
-4استفبدٌ مجذد اس فبضالة در تغذیٍ مصىًعی آبخًاوُب:
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دس هٌبعمي وِ ؿشايظ خبن ٍ ػفشُ ّبي آة صيشصهيٌي ثشاي تغزيِ هصٌَػي هٌبػت ثبؿذ ،ثب ٍاسدوشدى فبضالثي وِ تب عذي
تصفيِ ؿذُ ثبؿذ ٍ ًفَر ٍ ػجَس آى دس داخل ًبعيِ غيشاؿجبع تب سػيذى ثِ آثخَاى  ،فشآيٌذ تصفيِ وبهلتش هيـَد ٍ ،رسات هؼلك ،
هَاد تزضيِ پزيش ثيَلَطيىي  ،ثبوتشيْب ٍ ٍيشٍػْب ٍ ػبيش هيىشٍ اسگبًيؼوْب ثِ ًغَ هؤحش رذا هيـًَذ ّوضٌيي وبّؾ لبثل هالعظِ
اي دس غلظت فلضات ػٌگيي  ،اصت ٍ فؼفش اتفبق هيبفتذ .پغ اص ٍسٍد فبضالة ثِ داخل آثخَاى ٍ دس هؼيش آة  ،تصفيِ ثيـتشي دس
ثخؾ تشػيت فؼفبت ٍ رزة ػغغي هَاد آلي اًزبم هيـَد ايي فشآيٌذ سا اصغالعبً تصفيِ هي ًبهٌذ .
-5استفبدٌ مجذد اس فبضالة در ياحذَبی صىعتی
ّذف اػبػي اص پشٍطُ ّبي اػتفبدُ هزذد اص پؼبثْبي صٌؼتي صشفِ رَيي دس هصشف آة ٍ دس ًتيزِ وبّؾ فـبس ثش هٌبثغ آة
هٌغمِ اي اػت  .صٌبيغ ؿيويبيي ً ،فت  ،پتشٍؿيوي  ،وبغزػبصي ًؼبري ٍ فَالد دس صهشُ صٌبيؼي ّؼتٌذ وِ اهىبى ثبص صشخؾ
آة دس آًْب ٍرَد داسد  .دس عبل عبضش دس وـَس آلوبى صٌذيي هيليَى هتشهىؼت پؼبة تصفيِ ؿذُ صٌؼتي هزذداً دس صٌبيغ هَسد
اػتفبدُ لشاس هيگيشد .اص ػبل  1975دس آفشيمبي رٌَثي سٍصاًِ ّ 492ضاس هتشهىؼت فبضالة تصفيِ ؿذُ دس ًيشٍگبّْب ثِ ػٌَاى آة
خٌه وٌٌذُ هزذدا هصشف ؿذُ اػت .وِ سٍصاًِ  1هيليَى هتشهىؼت فبضالة سا تصفيِ هي وٌذً .يشٍگبُ  Bectonدس ؿْش لٌذى دس
هزبٍست تصفيِ خبًِ فبضالة ثؼيبس ثضسگي اعذاث ؿذُ اػت وِ آة ػيؼتوْبي خٌه وٌٌذُ آى ثِ ربي سٍدخبًِ تبيوض  ،اص پؼبة
تصفيِ دس ايي تصفيِ خبًِ تأهيي هيـَد .صٌبًضِ پؼبة تصفيِ ؿذُ صٌبيغ ثِ هصشف آثيبسي هضاسع ثشػذ الصهؼت ويفيت آى ثِ
ٍيظُ اصًظش تشويجبت ؿيويبيي ػوي ٍ ثِ ٍيظُ فلضات ػٌگيي وٌتشل ؿَد.
-6استفبدٌ مجذد اس فبضالة بزای آضبمیذن
ػَاهل اسصيبثي ويفيت آة آؿبهيذًي  ،ؿبهل تؼييي هيضاى ؿَسي خبن ً ،فَرپزيشي  ،دسصذ ػذين ًؼجت رزة ػذين وشثٌبت ،
ثيىشثٌبت  ،ػويتْبي يًَْبي ٍيظُ هبًٌذ ولش  ،ثش ٍ … فلضات ػٌگيي  ،اػيذيتِ  ،ول اهالط ٍ هؼبيل هتفشلِ هيجبؿذ .دس صهيٌِ
اػتفبدُ هزذد غيشهؼتمين ثِ ػٌَاى آة ؿشة  ،آة ثبصيبفتي ثبيذ هؼبدل يب ويفيتي ثْتش اص آثي ثبؿذ وِثِ سٍال هؼوَل اص هٌبثغ
هَرَد تأهيي ؿَد)6(.

وتیجٍ گیزی
ؿذت ووجَد آة دس صهبى عبل ٍ آيٌذُ ًِ تٌْب ًبؿي اص هغذٍديت هٌبثغ آثْبي تزذيذ ؿًَذُ اػت ثلىِ ثيـتش ثِ ػلت صٍال ويفي
آة دس ػِ ثخؾ وـبٍسصي ،صٌؼت ٍ هصشف خبًگي اػت ٍ احشات آلَدگي صيؼت هغيغي ثش هٌبثغ آثْبي ػغغي ٍ اخيشاً آثْبي
صيشصهيٌي ثيؾ اص پيؾ هي ثبؿذ .هغذٍديت ؿذيذ هٌبثغ آة ؿيشيي اص يه عشف ،ػذم تَرِ ثِ ضشٍستْبي ثْشُ ثشداسي صغيظ ٍ
عفبظت اص آى اص عشف ديگش ثِ تذسيذ ؿشايغي سا ثِ ٍرَد هي آٍسد وِ دس احش تخشيت ٍ صٍال ايي هٌبثغ ،دٍس ًوبي ايي هَّجت الْي
سا ثِ صَست يه ثغشاى رذي تذاػي هي وٌذ  .ساُ عل ّبي هختلفي هوىي اػت دس ايي صهيٌِ اسائِ گشدد وِ اص رولِ آًْب هي تَاى
ثِ هْبس آثْبي ػغغي ،افضايؾ ساًذهبى آثيبسي ،پخؾ ػيالة ٍ  ...اؿبسُ ًوَد ٍلي ثِ دليل ووجَد پتبًؼيل ًضٍالت دس وـَس ،اگش
توبم ساّىبسّبي اسائِ ؿذُ دس ثبال تغمك يبثذ ثبص ّن ثب ووجَد آة دس اهش تَليذ هَارِ خَاّين ثَد .ثٌبثشايي اػتفبدُ اص هٌبثغ آثي غيش
هتؼبسف اص لجيل فبضالثْب هي تَاًذ ثِ ػٌَاى يه هٌجغ رجشاى وٌٌذُ ًيبص آثي دس ًظش گشفتِ ؿَد .ثٌبثشايي ثب اػوبل يه هذيشيت
هٌبػت دس اػتفبدُ اص ايي هٌبثغ آثي رذيذ هيتَاى تب عذٍدي ثِ عل هؼبئل ٍ هـىالت فشا سٍي هٌبثغ آثي وـَس اهيذٍاس ثَد .هٌبثغ
آثي غيش هتؼبسف ،اص رخبيش لبثل تَرْي ّؼتٌذ وِ صهيٌِ اصلي دس تَػؼِ پبيذاس وـبٍسصي دس آػتبًِ ؿشٍع لشى رذيذ هي ثبؿٌذ.
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-2ػظيوي عؼيٌي،م .0881.لضٍم ٍ ثشسػي اهىبى اػتفبدُ اص فبضالة دس آثيبسي ،اٍليي وٌفشاًغ ثيي الوللي ثغشاى آة،
داًـگبُ صاثل.
-3ثْـتي،م  .وبٍُ وبس،ى .1382 .اػتفبدُ اص فبضالة تصفيِ ؿذُ ساّىبس تبهيي هٌبثغ آة ،ػَهيي ّوبيؾ داًؾ آهَختگبى
آثيبسي ،داًـگبُ هبصًذساى.
 -4ػليضادُ ،ا .گبصساى،ع . 1376.پيبهذّبي اػتفبدُ اص فبضالثْبي تصفيِ ؿذُ خبًگي دس آثيبسي صغٌذس لٌذ  .اًتـبسات داًـگبُ
فشدٍػي
- 6رؼفش صادُ عميمي ،ى . 1375 .تأحيش اػتفبدُ اص فبضالة ؿيشاص دس آثيبسي هغصَالت وـبٍسصي ثش افضايؾ غلظت فلضات ػٌگيي
دس خبن ٍ ثشخي هغصَالت ،هزوَػِ همبالت دٍهيي وٌگشُ هلي هؼبئل آة ٍ خبن وـَس
 -7ؿشيؼتي،م .اسصيبثي ويفيت ٍ اػتفبدُ اص آى دس آثيبسيً،ـشيِ آة ٍ هغيظ صيؼت ،ؿوبسُ 11
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