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 چکیدٌ :
تکٌَلَغی هی  هطتجظ ثباهطٍظُ هَاز آلَزُ کٌٌسُ عجیؼت اظ فبضالة ذبم گطفتِ تب ضبیؼبت ّؿتِ ای یکی اظ زغسغِ ّبی انلی خَاهغ ثكطی 

ٌٌدسُ هرتلیدی ثدِ    ذسهبتی هَاز آلَزُ کٍ  کكبٍضظی،ثِ گًَِ ای کِ افعایف ضٍظ افعٍى فؼبلیت ّبی ثكطی زض کلیِ ظهیٌِ ّبی نٌؼتی. ثبقس
تْسیس  ایي هؿبلِ ذَز ثیبًگط. گؿتطزُ ی آلَزگی ظیؿت هحیغی هی ثبقس گؿتطـ تکٌَلَغیکی اظػَاهل هْن ٍ . ضقس ٍکٌس عجیؼت ٍاضز هی

هٌدبثغ کویدبة   ّن چٌیي اثط خجطاى ًبپصیطی ضا ثط ایي کطُ ذبکی ٍ  ،یک ٍ ّطاًس هٌبثغ آلَزگی فطاٍاى . حیبت خبًساضاى اکَؾیؿتن ظهیي اؾت
ًیتی ٍ پتطٍقیوی اظ خولِ ایي هٌبثغ آلَزگی ّؿتٌس ٍ ًقف ثؿعایی زض آلَزگی هٌبثغ  آلَزگی ّبی نٌؼتی ٍ قیویبیی، .آى ثطخبی هی گصاضًس
زض اّویت اؾت کِ  هٌبثغ آثی ثؿیبض حبئعآلَزگی  ،ظآًدبیی کِ هب قسیسا ثب ثحطاى کن آثی هَاخِ ّؿتینایب هی کٌٌس. ایعجیؼی ٍ هحیظ ظیؿت 

ّن اکٌَى زض خَاهغ هرتلف . هی ثبقس  BODضًگ ٍ ،فلعات ؾٌگیي ،هَاز ؾویثَ،  قبهل ،هَضز ثطضؾی بیقؿوت اظ آلَزگی قبذم ّایي 
کدِ ندسهِ ای ثدطای هحدیظ     هیکطٍاضگبًیؿن ّبی هییس ٍکدبضثطزی  هی تَاى اظ تکٌَلَغی پبک ٍ  ،زض ضاؾتبی هجبضظُ ثب آلَزگی هٌبثغ عجیؼی

 ثْطُ گطفت.هٌبثغ عجیؼی ًساضًس  ظیؿت ٍ

 تکٌَلَغی پبک ،هیکطٍاضگبًیؿن، BOD ی قیویبیی،آلَزگی ّب هحیظ ظیؿت، ،اکَؾیؿتن :کلیدياژٌ

 
 

 َدف: مقدمٍ ي
ثب آغبظ قطى ثیؿت ٍ یکن تالـ ثطای زؾتیبثی ثِ ضقس اقتهبزی زض توبم کكَضّبی خْبى ثِ ٍیػُ زض کكَضّبی زض حبل تَؾؼِ ضٍ ثِ افعایف 

هؿبلِ ثحطاى هحیظ ظیؿت ضا ثِ یک ػبهدل تْسیدس کٌٌدسُ     ظیؿت کكَضّب تبثیط گصاقتِ ٍثَزُ اؾت ٍ ایي اهط ذَاؾتِ ٍ ًبذَاؾتِ ثط هحیظ 
ثطزاضی اظ عجیؼت ٍ هحیظ ظیؿت ثِ هؿؤلیت ذَز  یبثین کِ اًؿبًْب زض ثْطُ ثب ًگبّی ثِ ٍضؼیت فؼلی هحیظ ظیؿت، زض هی. تجسیل کطزُ اؾت

. شکطػَاهلی اظ خولِ ترطیت ٍ ًدبثَزی ضٍظ افدعٍى خٌگلْدب ٍ هطاتدغ،     (1393ثْدَ،)کیَاى اًس زض حیظ ٍ حطاؾت اظ آى ثِ زضؾتی ػول ًکطزُ
ِ  ًبثَزی گًَِ چٌدیي  ّوای ٍ قدیویبیی، ٍضٍز هدَاز ًیتدی ٍ     ّبی ًبزض گیبّی ٍ خبًَضی، آلَزگی آة، ذبک ٍ َّا، اؾتیبزُ اظ ؾالحْبی ّؿدت
ّب ٍ زضیبّب، آؾیت زیسى الیِ اظى، ثبضاًْبی اؾیسی، ههدط    ٍزذبًِّب ٍ هدتوغ ّبی نٌؼتی ثِ ض ّبی زیگط اظخولِ فبضالة کبضذبًِ آالیٌسُ

کٌٌسُ زیگط کِ گَیبی ایي ٍاقؼیت هْن اؾدت کدِ    ّب ػبهل آلَزُ ضٍیِ اظ ؾوَم زفغ آفبت ًجبتی ٍ زُ ضٍظ افعٍى ؾَذتْبی فؿیلی، اؾتیبزُ ثی
کِ ًتیدِ آى چیعی خع ثِ ذغط افتدبزى ؾدالهت ٍ حیدبت    ثكط زض زاز ٍ ؾتس ذَز ثب هحیظ ظیؿت، ضاُ ذغطًبک ٍ هْلکی ضا زض پیف گطفتِ 

ّن ظزى قطایظ ظًسگی  اهب ثِ ػلت ثط ،ّبی گطم نٌؼتی گطچِ فبقس هَاز قیویبیی ّؿتٌس پؿبة. (1391هثٌَی، ) اًؿبى ٍ زیگط هَخَزات ًرَاّس ثَز

اًسکی تأهل ٍ تیکط زض آهبضّدبیی کدِ ّودِ ضٍظُ زض هدَضز     ثب  .لَزگی کِ هؼطٍ  ثِ آلَزگی گطهبیی زض آة اؾت ضا ثِ ٍخَز هی آٍضًسًَػی آ ،آثعیبى

زاهٌدِ ّدبی    .ذَز ضا ثط لت پطتگبّی احؿبؼ کٌس کِ ؾبذتِ ٍ پطزاذتِ ذَز اٍؾت ،قَز، کبفی اؾت تب اًؿبى ٍضؼیت هحیظ ظیؿت ثیبى هی
آثبض ظیؿت هحیغی ٍیػُ ای ضا ثِ زًجبل کیییت کِ اًدبم گیطز، تَؾؼِ ثب ّط زضخِ ای اظ کویت ٍ ایي تْسیس اهطٍظُ ثِ حسی اؾت کِ ّط ًَع

ظیطا زذل ٍ تهط  اًؿبى زض هحیظ لعٍهب ثِ هؼٌبی ایدبز تغییطات زض قکل عجیؼی ٍ اٍلیِ هحیظ ظیؿت اؾت. تحقیقبت هرتلف ثبثدت   .زاضز
هحدیظ  تؼطیدف  زض  (.Charles F,1962) تبثیط ثؿعایی زض نیبًت ٍ حبفظت اظ آى زاضز ،زضک هیَْم هحیظ ظیؿت کطزُ اًس کِ قٌبؾبیی ٍ

َّا، خٌگل، کَُ، حقَق حیَاًبت ٍ پطًسگبى اضائِ هی قَز. ضاُ ّبی خلدَگیطی اظ آلدَزگی ّدَا، ضاُ    ، هیبّین گًَبگًَی اظ آى هثل آة، ظیؿت
 قدَز. الق هی تٍ هحیظ ظیؿت زض انغالح ثِ کلیِ ػَاهل تْسیس کٌٌسُ یب ثْجَز ثرف هحیظ ظًسگی ا ّبی هجبضظُ ثب ػَاهل هرطة عجیؼت

پیف تط ثِ ایي هؿبلِ اقبضُ قس کِ آلَزگی یکدی اظ هْوتدطیي ٍ    ٍ ًیع اظ آى هتبثط هی قَز هحیظ ظیؿت زض کلیِ فؼبلیت ّبی ثكط تبثیط زاضز
ّبی تحت ضٍز چطا کِ اظ اػوبق چٌس ّعاض هتطی ظهیي گطفتِ تب هؼبزى، آةحبزتطیي هؿبئل ًبقی اظ توسى اًؿبًی زض خْبى اهطٍظ ثِ قوبض هی



                                                                                 
 

2 
 

ديمیه َمایش ملی صیاوت از مىابع طبیعی ي 

 1394اسفىد  13ي  12محیط زیست، 

 داوشگاٌ محقق اردبیلی

. (1392ثركدی ذدبًیکی،   )الضضی، ثیَؾیط، تطٍپَؾیط ٍ حتی زض خَ ذبضخی ظهیي، چطذِ ّب ٍ ؾیؿتن حیبت ضا هَضز تْسیس قدطاض زازُ اؾدت  ا
افدعایف  ایي قطایظ ثب تَخِ ثِ  ّبی هرتلف قطاض زاضز ٍّبی ضٍظهطُ آزهی ّوَاضُ زض هؼطو آلَزگیظیؿت کًٌَی اًؿبى زض اثط فؼبلیتهحیظ
ایي ثبٍضًس کِ هی تَاى اثطات تکٌَلَغی ثط هحیظ ظیؿدت ضا زض   ثط ،کبضقٌبؾبى هحیظ ظیؿت ایی ثیكتط، هكَْزتط اؾت.گط ههط  ٍ خوؼیت

ضزُ ثٌسی ّبی هتیبٍتی زض ضاثغِ ثب هؿبئل هطثَط ثِ هٌبثغ عجیؼی ٍ هحیظ ظیؿت ٍخَز  ،ایي اؾبؼ ٍ ثط ِ زازتقؿین ثٌسی ّبی گًَبگَى اضائ
ب ٍ ثطًبهِ ّبی تَؾؼِ ای ثط هجٌبی گؿتطـ تکٌَلَغی زض خْبى اؾت. زض ایي ظهیٌِ هی تَاى ثِ تقؿین ثٌسی زاضز کِ ًبقی اظ اخطای عطح ّ

اؾبؼ ترطیت یب زگطگًَی کییی هٌبثغ عجیؼی ٍ تقؿین ثٌسی هكکالت هطثَط ثِ ًحدَُ   تقؿین ثٌسی ثط ،آة ٍ ذبک ،هطثَط ثِ آلَزگی َّا
 (. 1385ًبز،) ثطًبهِ ضیعی ٍ اخطای عطح ّب اقبضُ کطز

 

 صىعت ي محیط زیست ،تکىًلًژی

اهطٍظُ ضقس ٍ گؿتطـ تکٌَلَغی زض نٌؼت ثیف اظ زیگط ظهیٌِ ّبی اقتهبزی قبثل تبهل اؾت. زض ٍاقغ هی تَاى گیت کِ ّطگبُ تکٌَلَغی 
ثدعض  ندٌؼتی ثدِ    ایي ثِ هؼٌبی نسهِ ثِ هحیظ ظیؿت اؾت ٍ ٍخَز کبضذبًِ ّدبی  ، ٍ نٌؼت زض هحیظ ّبی ثكطی گؿتطـ زاقتِ ثبقٌس

هحل ّبی کَّؿتبًی ٍ یب هکبى ّبی ػلوی هٌدط ثِ ذؿبضات ظیؿت هحیغی غیدط قبثدل    ،هطاکع قْطی ،ٍیػُ زض هٌبعق حؿبؼ اکَلَغیکی
اظ ایي ضٍ ثؿیبضی اظ کبضقٌبؾبى ظیؿت هحیغی هؼتقسًس کِ ثبیس پطٍغُ ّبی نٌؼتی ثط اؾبؼ ًتبیح هغبلؼِ اضظیبثی ظیؿدت  . خجطاًی هی قًَس

قبثل پیف  اؾتَاض قَز ثِ ًحَی کِ ػَاقت ظیؿت هحیغی پطٍغُ ٍ چگًَگی آؾیت آى ثط هحل ٍ اعطا  ٍ ؾبیط تَؾؼِ ّبی هدبٍضهحیغی 
ثبیس یک  ،کبّف ّط گًَِ اثطات ؾَء نٌبیغ ثط ًَاحی ٍ ًیع ثطای هحبفظت اظ ثؼضی اظ ؾیؿتن ّبی پبیساض حیبت عجیؼی ثیٌی ثبقس. ثِ هٌظَض

 .(1389ضحیوی، ) هی اظ ًَاحی ػٌَاى قسُ قطاض گیطزهکبى نٌؼتی زض فبنلِ هكر

 

 ُانج صىایع بحران ساز تکىًلًژیک ي محیط زیست

ثِ زلیل ٍخَز تکٌَلَغی ثطتط زض نٌبیغ ٍ ضقس ٍ پیكطفت ػلوی کكدَضّب ٍ ثدِ تجدغ آى    اهطٍظُ کِ ػهط تکٌَلَغی ّبی هرتلف هی ثبقس ٍ 
ثِ ؾغح پبییٌی تٌعل یبفتِ ٍ اهیس ظًسگی افعایف پیساکطزُ اؾت ٍ زض هقبیؿِ ثب ّدط   هیط کَزکبى ًطخ هط  ٍ ،ثْجَز ٍضؼیت ثْساقتی خَاهغ

اهب ًجبیس فطاهَـ کطز کِ ثِ هدَاظات ایدي    ،ظهبى زیگطی اظ تبضید ثكط، هطزم ثِ عَض هتَؾظ ؾبلن تط ٍ اظ قطایظ تغصیِ ای ثْتطی ثطذَضزاضًس
ی ًیع قست گطفتِ اؾت. افعایف هیعاى آلَزگی، اؾتوطاض زض کبّف هٌدبثغ  ؾطػت تغییطات زض هحیظ ظیؿت خْبً، ضقس ؾطیغ ٍ ٍضؼیت ذَة

خبهؼدِ ی خْدبًی    ،ثبض زیگدط  ،اظ ًیوِ زٍم قطى ثیؿتنثؼس کِ  ٍُ افعایف ؾغح آة زضیبّب اظ خولِ ایي تغییطات اؾت ایي تغییطات هَخت قس
اهطٍظُ ثحطاى هحیظ ظیؿت زغسغِ ثؿیبضی اظ نبحت ًظطاى  آًدب کِ آؾیت ّبی فطاٍاًی ضا تدطثِ کٌس. تب قبّس ًگطاًی ّبی هرتلف ثبقس ٍ

ى کطُ ذبکی هی ثبقس. زض حبل حبضط ثطذی اظ گطٍُ ّبی اختوبػی ثِ ٍیػُ نبحجبى نٌبیغ فقظ ثدِ ذدَز ٍ هٌدبفغ    ازاض ٍ اًسیكوٌساى زٍؾت
غبفدل اظ ایدي کدِ     .یی ذَز ازاهِ هی زٌّدس اؾتیبزُ ٍ تدبٍظ قطاض زازُ ٍ ثِ ؾَزخَ آًی ذَز هی ًگطًس ٍ اکَؾیؿتن ّبی عجیؼی ضا هَضز ؾَء

 ٍ فؿبز ٍ تجبّی کكبًسُ هی قًَس ٍ ػَاقت ؾَء آى هتَخِ ًؿل ّبی آیٌسُ ذَاّس قدس  ،هٌبثغ عجیؼی ٍ شذبیط اًطغی زائوی ًیؿت ٍ ثِ ظٍال
اًؿبى زٍؾت زاض هحیظ ظیؿتی ثحث ثؿیبض هْن آلَزگی آة اهطٍظُ زغسغِ ی ّط . (1388 ،)هٌَضی ی قبى ضا ثِ هربعطُ ذَاّس اًساذتظًسگ

فلع کدبضی   ،هبقیي ؾبظی ،لَهیٌیَمآایي نٌبیغ قبهل کبضذبًِ ّبی ًَضز  .نٌبیغ فلعی ّؿتٌس ،اؾت ٍ یکی اظ هْوتطیي هٌبثغ آلَزُ کٌٌسُ آة
کدِ   چطا. تی اؾتهؽ ٍ زض ًْبیت تَلیس زؾتگبُ ّبی حطاضتی ٍ ثطٍز ،ضٍی ،کبضذبًدبت فلَتبؾیَى ؾطة، فَالز ؾبظی ،شٍة آّي ،ٍ آثکبضی

 اغلت پطٍؾِ ّبی تَلیس نٌبیغ فَق ثب آة ضاثغِ ای هؿتقین زاضز ٍ ایي ثرف اظ آلَزُ کٌٌسُ ّب یکی اظ هْوتطیي هٌبثغ آلَزُ کٌٌسُ آة ّبی
اؾت کِ هَخت ثِ ّن ذَضزى تؼبزل اکَلَغیک PH  ؾغحی ٍ ظیط ظهیٌی ثِ قوبض هی ضًٍس. ثرف ػوسُ آلَزگی ّبی نٌبیغ قبهل تغییطات

 ،ضٍی ،ؾطة ،ٍاًبزین ،ًیکل ،هحیظ آثی قسُ ٍ فؼل ٍ اًیؼبالت قیویبیی آة ضا ؾطػت هی ثركس ٍ ّوچٌیي ٍضٍز فلعات ؾٌگیي قبهل کطٍم
ّبی ّدَاظی هدی کبّدس. ایدي      هیکطٍاضگبًیؿنهیط آثعیبى هی قَز ٍ اظ قسضت ذَزپبالیی ٍ تهییِ آة تَؾظ  هؽ ٍ آّي کِ هَخت هط  ٍ

. (1392 ،ػبزلیثِ اًقطاو هی قدَز)  ضٍخولِ هبّیبًی  قَز کِ زض ضاؾتبی آى ًبثَزی خبًساضاى آثعی اظ خؼِ ای هیلِ ذَز ثبػث ایدبز فببهؿ
زضنس هَاز اؾترطاج قسُ اظ هؼبزى ثِ نَضت لدي ٍ هَاز هؼلق تَؾظ فبضالة ثِ هٌجدغ   90فلَتبؾیَى کِ  ی ًظیطآلَزگی فیعیکی زض نٌبیؼ
 قبثدل هكدبّسُ اؾدت.   اکَؾیؿتن هٌدبثغ آثدی    گیذیگی آثعیبى ٍ ثِ ّن ذَضز، ثَی ًبهغجَع ،ی آةٍ ثبػث تیطگ پصیطًسُ آة هٌتقل هی قَز
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فؿدیط ٍ ًیتدطات    ،ؾدیبًَض  ،فٌل ،فلَئَض ،حبنل ترلیِ تطکیجبت کلط سثیَلَغیک آة اظ اًَاع زیگط آلَزگی ّب اؾت کِ هیتَاً -آلَزگی قیویبیی
BOD " قَز ٍ اظ ؾَی زیگط آلَزگی ثیَلَغیک اؾت کِ هَخت افعایف هیعاىثبػث هؿوَهیت آة ٍ خلَگیطی اظ تهییِ آى ثبقس کِ 

1
 " 

ثدی  ّدبی   گبًیؿدن هیکدطٍ اض  ٍ زض ًتیدِ هحیظ ضا خْت ضقس هی کٌس تْسیس حیبت آثعیبى ضا، قسُ کِ ثب اظ ثیي ضفتي اکؿیػى هحلَل زض آة
بی آة اؾت کِ ثب اًساظُ گیطی ایدي آى هدی تدَاى    قبذهی اظ ًطخ ههط  اکؿیػى تَؾظ هیکطٍاضگبًیؿن ّ BODَّاظی هؿبػس هی کٌس. 

آلدَزگی قدیویبیی ػجدبضت اؾدت اظ ٍضٍز ًبذبلهدی ّدبی       کیییت آة ضا اظ ًظط هیعاى اکؿیػى ههط  قسُ هَضز ؾٌدف ٍ ثطضؾی قدطاضزاز.  
، هؼوَال اظ فبضدالة ّدبی ندٌؼتی   اظ ًظط آقبهیسى یب ههبض  زیگط ًبهٌبؾت کٌس. ایي ًَع آلَزگی  قیویبیی زض آة ثِ اًساظُ ّبیی کِ آة ضا

 احتوبال ذغطًبک تطیي ٍ هْن تطیي ًَع آلَزگی اؾت ،کكبٍضظی، تدبضی یب ؾبیط فؼبلیت ّبی اًؿبًی ٍاضز آة هی قَز. آلَزگی قیویبیی آة
CODثب افعایف قدبذم   ثِ ًحَی کِ ضا تقطیجب زض ثطذی هَاضز غیط هوکي یب ؾرت هی ؾبظز.تهییِ فطآیٌس  کِ

ی ظیؿدتی  تدعیدِ پدصیط   2
ایدي هؿدئلِ ذدَز    ، ثِ زلیل ههط  هَاز قیویبیی زض نٌبیغ قٌس ٍ ًَقبثِ ّبی غیط الکلی ٍ اضتجبط آى ثب فبضدالة پؿبثْب ضا کبّف هی زّس. 

آة اؾدت کدِ    کِ اکؿیػى هحلدَل زض  ایي اهط قطایظ ظیؿتی آثعیبى ضا اظ ثیي هی ثطز چطاٍ  هَخت ههط  اکؿیػى هحلَل زض آة هی قَز
 ،ٍضٍز چطثی ٍ ضٍغي هَخَز زض ندٌبیغ گَقدتی ثدِ هٌدبثغ آثدی      ،. ّوچٌیي افعایف کسٍضت هٌبثغ آثیهی کٌستبهیي  اى آثعی ضاضاحیبت خبًس

هَخت ثبالضفتي آلَزگی ٍ ضقس هیکطٍة ّبی ثیوبضی ظا زض هحیظ ّبی آثی هی قَز. نٌبیغ ًیت ٍ پتطٍقیوی اظ زیگط نٌبیغ آالیٌسُ ّؿتٌس 
پالؾتیک ؾدبظی ٍ ٍاحدسّبی تهدییِ ضٍغدي ٍ...      ،نٌبیغ الؾتیک ؾبظی ،کبضذبًِ ّبی پتطٍقیوی ،ٍ ایي نٌبیغ قبهل پبالیكگبُ ّبی ًیت

پیچیدسگی ّدبی ؾیؿدتن ّدبی      ،هطثَط ثِ ثرف نٌؼت ًیت ٍ پتطٍقیوی ثِ زلیل تَلیس فبضالة ثِ هقساض ثؿیبض ظیدبز توبهی نٌبیغ  . اؾت
پبیساضی آلَزگی ّبی ًیتی ٍ نسهبتی کِ ترلیِ فبضالة ٍاحسّبی نٌؼتی هعثدَض   گطاى ثَزى ّعیٌِ ؾبذت ٍ ًگْساضی آًْب ٍ ضوٌبً ،تهییِ

. تحقیقبت ثیبًگط ایي (1385ًبز،)جت قسُ کِ یکی اظ هْوتطیي هٌبثغ آلَزُ کٌٌسُ هحؿَة قًَسؾ ،ثِ هٌبثغ آثی ٍ هحیظ ظیؿت ٍاضز هی کٌس
الگَ ّبی تَؾؼِ ٍ ؾبذتبض اقتهبزی ثِ قست تحت تبثیط اًدطغی فؿدیلی اضظاى ٍ فدطاٍاى قطاضگطفتدِ     ، هؿبلِ هی ثبقٌس کِ قیَُ ّبی ظًسگی

لصا ، حس قبثل تَخْی افعایف یبفتِ اؾت تب ،اهطٍظُ ٍضؼیت آگبّی خبهؼِ ،ؾَی زیگط اظ. ایي ػبهل ذَز تَؾؼِ آیٌسُ ضا ًبپبیساض هی کٌس، اؾت
ثركدی  )ثدِ اثجدبت ضؾدیسُ اؾدت     ؾیبؾی ػوسُ هَضز قجَل قطاض گطفتِ ٍ ػٌَاى یک هؿبلِ اختوبػی ٍِ هكبّسُ هی قَز کِ هحیظ ظیؿت ث

پیكطفت قبثل تَخْی ثطذَضزاض ثَزُ اؾدت لدصا    هحیظ ظیؿت اظثب تَخِ ثِ ایٌکِ زاًؿتِ ّبی هب زضهَضز ػطنِ ّبی زاًف (. 1392ذبًیکی، 
ظهیٌِ ایدبز چْبضچَة قبًًَی ثطای هسیطیت هحیظ ظیؿت ثؼٌَاى هجٌبیی ًَیي ثطای حطکت ثِ ؾوت حل هكکالت ظیؿت هحیغدی فدطاّن   

ّب ٍ ثطًبهِ ضیدعی ّدبی اًددبم     زض پیف ثگیطین. عجق پػٍّف ؾٌدیسُ هؿیط ضا ثٌبثطایي ثبیس زضخؿتدَی ضاُ حل ّبی هؼقَل ٍ. آهسُ اؾت
ایطاى ؾجت قسُ کِ هكکالت ظیؿدت   اخطای پطٍغُ ّبی تَؾؼِ زض، هکبى یبثی، ػسم  ثطًبهِ ضیعی ّبی ظیؿت هحیغی زض عطح ضیعی ،قسُ

حؿدَة  تَؾؼِ یبفتدِ ه  یایطاى کكَض ،آى هطثَط ثِ قطایظ کًٌَی یؼٌی قطایغی کِ زض ایي زؾتبٍضزّب. آیس پسیس هحیغی هتؼسزی زض کكَض
ظهطُ کكدَضّبی ثدب ًدطخ     زض ٍکوجَز قسیس اؾت ٍ ؾطاًِ خٌگل زچبض فقط ایطاى اظ ًظط، ّن چٌیي ثب تَخِ ثِ آهبضّبی ثسؾت آهسُ، ًوی قَز

قطایظ ذكک  کكَض هب زض اظ %80قطایغی اؾت کِ  ایي زض کكَض هی ثبقس.غ اظ کل هطات 2/48آى هطاتغ فقیط ثبالی خٌگل ظزایی قطاض زاضز ٍ
 . (1388 ،)هٌَضی طو قطایظ ثیبیبًی قسى قطاض زاضززض هؼ ذكک قطاضگطفتِ اؾت ًٍیوِ  ٍ

 

 پاکتکىًلًژی 
تکٌَلَغی پبک ثِ هؼٌی تَلیس نٌؼتی تَام ثب حیظ هحیظ ظیؿت اؾت کِ زض پی آى هعایبی اؾتطاتػیک ٍ اقتهبزی ثطای نٌؼت هدی ثبقدس.   

گبهی هَثط زض ضاؾتبی حیظ هٌبثغ عجیؼی هی ثبقس. زض ػیي حبل، هْن ایدي اؾدت   تکٌَلَغی پبک ثب ّس  ٍ قؼبض تَلیس ثْتط ٍ آلَزگی کوتط، 
تَکلی ٍ اهیطؾدلیوبًی،  زؾدت یدبثین)   کِ ثب خبیگعیٌی ضٍـ ٍ تکٌیک ّبی خسیس ٍ ثب ثیٌف حیظ هحیظ ظیؿت ثِ تَلیس ثْتط ثب آلَزگی کوتط

زغسغِ ّبی ثكط اهطٍظی هحؿَة هی قدَز چدطا کدِ ایدي هٌدبثغ       زض ؾبل ّبی اذیط اؾتیبزُ اظ هٌبثغ اًطغی کِ قبثل تدسیس ثبقس اظ(. 1389
کطزُ اؾت.ایطاى  ایي هٌبثغ  ضقس ٍ تَؾؼِ تکٌَلَغی، ثكط ضا قبزض ثِ هْبضهی ثبقٌس،زضػیي حبل  ًیعػالٍُ ثط ایٌکِ قبثل تدسیسًس ثؿیبض هتٌَع 

                                                           
1- Biological Oxygen Demand  

2- Chemical Oxygen Demand 
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یلی ٍ تدسیسًبپصیط ًظیط ًیت ٍ گدبظ اؾدت ٍ اظ ؾدَی    ؾطظهیي تجلَض اًطغی ّب اؾت، چطا کِ اظ یک ؾَ زاضای هٌبثغ گؿتطزُ ؾَذت ّبی فؿ
هدیالزی ًؿدجت ثدِ     1960هحیظ ظیؿت کطُ ظهیي زض ؾدبلْبی  هی ثبقس.َ زض ظهیٌِ اًطغی ّبی تدسیسپصیط ٍ ًزیگط زاضای پتبًؿیل فطاٍاًی 

یٌسُ ّبی حبنل اظ پیكدطفت ندٌبیغ   اهطٍظ ثؿیبض ؾبلن تط ثَزُ اؾت. هتأؾیبًِ ثب پیكطفت ؾطیغ ػلَم ٍ تکٌَلَغی، ثكط تَخْی ثِ ػَاقت آال
ثب افعایف ضٍظافعٍى خوؼیت خْبى ٍ هحسٍز ثَزى هٌبثغ اًطغی، اکثط کكَضّب ثب هكدکل تدبهیي    ثِ ٍیػُ تَلیس کٌٌسُ ّبی اًطغی ًساقتِ اؾت.

 ثیكدتط هدَضز   هحیظ ظیؿت ظگبضی ثبالتط ثباًطغی ضٍثِ ضٍ ّؿتٌس. زضایي ثیي ثطذی اظ اًَاع اًطغی ثِ ػلت ّعیٌِ کوتط، ؾَْلت زؾتطؾی، ؾب
ذَضقیس، اًطغی ثبز، اًطغی آة، اًطغی ظهیي گطهبیی ٍ اًطغی حبنل ًَض حبنل اظ اًطغی، اًطغی . اظ هیبى هٌبثغ هرتلف قطاض هی گیطًسثطضؾی 

ٍ ذدساضحوی،  فیلدی  قودی، ػلدی هحودس     )اظ خصض ٍ هس، هٌبثؼی ّؿتٌس کِ ّوَاضُ هَضز تَخِ هترههیي ٍ خَاهغ ثیي الوللی قطاض گطفتِ اًدس 
ذَضقیس یک هٌجغ پبیبى ًبپصیط اًطغی اؾت کِ هی تَاًس زض آیٌسُ ای ًعزیک، خبیگعیي هٌبؾجی ثطای ؾَذت ّبی فؿیلی ثبقدس ٍ زض   .(1392

نَضت اؾتیبزُ کطزى زضؾت ٍ ثْیٌِ اظ اًطغی ذَضقیس هی تَاى اظ ایي اًطغی ثِ عَض غیط هؿتقین زض ػلَم هرتلیی حتی زض ظهیٌِ تَلیس ثطق 
هی تَاى اًطغی ظهیي گطهبیی ضا ًؿجت ثِ ؾبیط اًطغی ّدب کدن آالیٌدسُ تدط     قسُ ثطزُ  اًطغی ّبی ًبم ، اظهیبىٍ ًیطٍی الکتطیکی ثْطُ گطفت

فَایدس اؾدتیبزُ اظ فٌدبٍضی زض     ،آًچِ هْن اؾتزاًؿت. اًطغی ظهیي گطهبیی اهطٍظُ یکی اظ تویعتطیي اًطغی ّبی هَضزاؾتیبزُ زض خْبى اؾت.
ایي زض حبلی اؾت کِ اهطٍظُ حیظ هحیظ ظیؿدت ثدسٍى آى کدِ فؼبلیدت     . ضقس نٌؼت ٍ اختوبع هی ثبقس کِ غیط قبثل اًکبض اؾت ضًٍس ضٍ ثِ

ّن چٌیي ثْجَز هحیظ ظیؿت ثِ ّوطاُ ثْجدَز تَاًدبیی ّدب ٍ ذالقیدت ّدبی تکٌَلَغیدک اهدطی ضدطٍضی          ّبی تکٌَلَغیک کبّف یبثس ٍ
ثْجَز خبیگبُ  ،آؾبیف ،کِ زض خؿتدَی ضفبُاؾت اهطٍظُ هس ًظط ّوِ کؿبًی  ،ت تکٌَلَغی پبکزض ٍاقغ هی تَاى گی .(1393)احوسپَض، اؾت

هحیظ ظیؿت تویعتط ّؿتٌس. اظ ایي ضٍ ثبیس گیت هیَْم تکٌَلَغی پبک ثبیس زض آیٌدسُ ًدِ چٌدساى زٍض زض    ّن چٌیي فیعیکی ٍ ضٍاًی اًؿبى ٍ 
ثدب   زٍؾدت زاض هحدیظ ظیؿدت   یکی اظ هْوتطیي خٌجِ ّبی تکٌَلَغی پبک ّوبى تَلیدس  . (1386،قطیؼتی ًیبؾط) ّوِ کبضذبًِ ّب فطاگیط قَز

ّدط چدِ ضقدس ٍ     هؿدلوبً . َّا ٍ ذبک اؾدت  ،ٍ ثسٍى آلَزگی اظ ًظط نسا ٍ نَت ٍ آالیٌسُ ّبی آة ،هحیظ ظیؿت تویعتط ،هحل کبض تویعتط
ٍ تَلیسـ ًیع ثِ تٌبؾت آى تویع تط ثَز ،تَؾؼِ اقتهبزی یک کكَض ثبالتط ثبقس هحدیظ ظیؿدت ٍاضز هدی     ُ ٍ آؾیت کوتطی ثِ هٌبثغ عجیؼدی 

ّبی هییس ثطای ایدبز تَلیدسات هییدس ٍ کدبضثطزی زض     هیکطٍاضگبًیؿناؾتیبزُ اظ ّوچٌیي ،کٌس. ّوچٌیي اؾتیبزُ کوتط اظ ؾَذت ّبی فؿیلی
پدبک ثدِ هطاتدت     ثرف فٌبٍضی پبک خبی هی گیطًس. ّوبى گًَِ کِ هكرم اؾت ّعیٌِ ّبی ؾطهبیِ گصاضی ثِ هٌظَض کبضثطز تکٌَلدَغی 

 (.1392هعیٌبًیبى، ػلَی ػلی آثبزی ٍ کوتط اظ ّعیٌِ ّبیی اؾت کِ زض اثط آلَزگی ثِ هحیظ ظیؿت ٍاضز هی قَز)

 

 بحث ي وتیجٍ گیری :
یؼٌدی گْدَاضُ اًؿدبى    ضؾیسُ اؾت ضقس ٍ ًوَ ثِ زاًین هحیظ ظیؿت ٍ عجیؼت، هحلی اؾت کِ اًؿبى زض آى هتَلس قسُ ٍ  ّوبى عَض کِ هی
ای ثب آى ضاثغِ ثطقطاض کٌس کِ ضوي ثِ کدبض گیدطی هَاّدت عجیؼدی، زض حیدظ ؾدالهت ٍ        قَز. ثسیي ؾجت، اًؿبى ثبیس ثِ گًَِ هحؿَة هی

فلصا ایي اًؿبى اؾت کدِ ثبیدس    .ّوگی ؾبذتِ زؾت ثكط ٍ حبنل یبفتِ ّبی شٌّی اٍ هی ثبقس ،کِ تکٌَلَغی ّب پبیساضی آى ًیع ثکَقس چطا
ٍ زٍؾت زاض هحیظ ظیؿدت  گًَِ ای تٌظین کٌس کِ ثِ اذتطاػبت ذَز ضا  تَلیسات ٍ حدق  ثبقدس.  زض ضاؾدتبی حیبتدت ٍ حطاؾدت اظ آى     ثدَزُ 
ثطزاضی اظ آى ثِ نَضت انَلی ٍ ػبزالًِ ثبقس؛ ثِ عدَضی کدِ    هٌسی اظ هحیظ ظیؿت، اذتهبل ثِ یک ًؿل ًساضز. اظ ایي ضٍ، ثبیس ثْطُ ثْطُ

ؾبظی، ترطیت ٍ  ّن ًؿل حبضط ٍ ّن ًؿلْبی آیٌسُ ثتَاًٌس زض پٌبُ آى ظًسگی ؾبلوی زاقتِ ثبقٌس. ثٌبثطایي، ؾَء اؾتیبزُ اظ ایي حق کِ آلَزُ

 .یػُ ًؿلْبی آیٌسُ تؼطو هی کٌس، هوٌَع اؾتقَز ٍ زض ًتیدِ ثِ حق زیگطاى ثِ ٍبثَزی هحیظ ظیؿت ضا هٌدط هی ً

 

 :مىابع
. هؼطفی اًَاع اًطغی ّبی تدسیس پصیط ٍ ثطضؾی هعایبی اؾتیبزُ اظ آى، قكویي ّوبیف ػلوی ترههی اًطغی ّدبی  1393احوسپَض،اهیي،  -

 ى.تدسیس پصیط، پبک ٍ کبضآهس، تْطا
 .320)اًتكبضات زاًكگبُ پیبم ًَض(ثٌْبهی ،ل آلَزگی هحیظ ظیؿت . 1392، ؽ، بًیکیثركی ذ -
، اٍلیي ّوبیف هلدی تحقیقدبت هٌدبثغ    چکیسُ هقبلِ ثطضؾی ضٍـ ّبی زفغ پؿوبًسّبی ٍیػُ زض گیالى. 1389. ح، اهیطؾلیوبًی. ة، تَکلی -

 .1389هْط 29ٍ28،عجیؼی ایطاى زض اؾتبى کطزؾتبى
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 1394اسفىد  13ي  12محیط زیست، 

 داوشگاٌ محقق اردبیلی

زضفطایٌس هسیطیت پؿدوبًس   Bioremediation ٍPhytoremediationاؾتیبزُ اظ فٌبٍضی ّبی ًَیي ٍ ضٍـ ّبی . 1389، ؼ، ضحیوی -
 .1389هْط 29ٍ28ى،اٍلیي ّوبیف هلی تحقیقبت هٌبثغ عجیؼی ایطاى زض اؾتبى کطزؾتب. ٍحص  آلَزگی ّبی هحیظ ظیؿت

 .4،قوبض1390ُفٌبٍضی ًبًَ،ؾبل زّن ،تیط هبُ هبٌّبهِ ،،6خلس .فٌبٍضی ًبًَ،1386قطیؼتی ًیبؾط، ح، -
ؾدَهیي کٌیدطاًؽ   ،ػضَ ّیبت ػلوی زاًكگبُ ػلَم کكبٍضظی ٍ هٌبثغ عجیؼی گطگبى  ، هسیطیت هحیظ ظیؿت ٍ قیالت . 1392، ا، ػبزلی -

 .آثبى زضزاًكگبُ تْطاى 8ٍ7، هلی ثطًبهِ ضیعی ٍ هسیطیت هحیظ ظیؿت
 
اٍلدیي ّودبیف هلدی اًدطغی     . ثْطُ گیطی اظ اًطغی پبک )ظهیي گطهبیی( زض ثطاثط اًطغیْبی آلَزُ، 1392ػلَی ػلی آثبزی  م.هعیٌبًیبى،ت،  -

 .2-5.ل، ّوساى، قطکت ّن اًسیكبى هحیظ ظیؿت فطزاّبی ًَ ٍ پبک
اًتربة ثْتطیي ضٍـ شذیطُ ؾبظی اًطغی پبک ثب اؾتیبزُ اظ فطایٌدس تحلیدل ؾلؿدلِ    .1392 ی،ذساضحوی، ،ـ.ػلی هحوس فیلی  ح. قوی،م. -

 .6-8ت،ل، ّوساى، قطکت ّن اًسیكبى هحیظ ظیؿاٍلیي ّوبیف هلی اًطغی ّبی ًَ ٍ پبکهطاتجی، 
ِ  . 1391، هثٌَی، م - عجیؼدت ثدِ    ترطیت هحیظ ظیؿت ٍ تؿلظ تکٌَلَغی ثب پیكطفت ّبی نٌؼتی ٍ کبّف اػتقبز اًؿبى ػهط ندٌؼت ثد

ِ  زٍهیي کٌیطاًؽ ثطًبهِ ضیعی ٍ هسیطیت هحیظ ظیؿدت ،ػٌَاى هٌكبء ظًسگی )زاًكیبض گطٍُ عطاحی هحیظ ظیؿت زاًكگبُ تْطاى(  ))کسهقبلد

ESPME02_071 . 
 زاًكدگبُ -ٍاحس ػلَم ٍ تحقیقدبت  ،ّیئت ػلوی زاًكکسُ هحیظ ظیؿت ٍاًطغی اثطات ظیؿت هحیغی پطٍغُ ّبی تَؾؼِ. 1388، م، هٌَضی -

 .283-291.ل1388پبییع ،،خلس زٍم،چبح اٍل  آظاز اؾالهی
.تَؾؼِ تکٌَلَغی ٍ اثطات آى ثطهحیظ ظیؿت ، کبضقٌبؼ هحیظ ظیؿت زض اتطیف ،فهدلٌبهِ تَؾدؼِ تکٌَلدَغی ،ؾدبل چْدبضم      1385ًبز،ض، -

 .1385ثْبضٍتبثؿتبى 36 -44،ل37،قوبضُ 
-Charles F.Gritzner1962.Lombrg ,Bjorn.’The Skeptical Enviromentalist;Measuring the Real State of 

the World.New York;Cambridge  Univerdity Press,2001.Translated By ;Dr.Farshad Keivan Behjou 

Scientific member University of MohagheghArdabili. 


