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 پيشگفتبر  

ّوتب کِ تَفیق تحقق آسصٍی دیشیٌِ سا جبهِ عول پَؿبًذ تب اثشی دس  ػتبیؾ ایضد پبک ٍ یکتبی ثی

پظٍّبى ٍ جَیٌذگبى علَم ؿیالتی  ؿیالت ثِ داًؾكٌعت ّب دس  الیِ  صیؼتصهیٌِ اثشات ٍ کبسثشد 

هجزٍل  الیِ  صیؼتلیف ٍ تشجوِ أّبی هفیذی دس صهیٌِ ت ّبی اخیش کَؿؾ تقذین ًوبین. دس ػبل

سا دس علَم  ّب  الیِ  صیؼتّبی هختلف عولکشد ٍ کبسثشد  کِ جٌجِ ای عِخالء هجوَلیکي  ،ؿذُ اػت

دس ایي کِ افضایؾ تَلیذ اػت  پشٍسی،  آثضیّوَاسُ خبلی ثَد. یکی اص اّذاف  ،ؿیالت ثشسػی ًوبیذ

پشٍسؽ اًجَُ ٍ هتشاکن جبیگضیي  ،کِ دس اکثش کـَسّب هَجت ؿذُ اػتخلَف، کوجَد هٌبثع آثی 

دس تَلیذ هتشاکن، هَجَدات آثضی ّوَاسُ دس هعشم  .هتشاکن ٍ غیش هتشاکن گشددّبی ًیوِ  سٍؽ

ّبی صیؼتی ٍ  ایجبد ثیوبسی، آلَدگی ػجتٍ ایي هؼئلِ  داسًذصا ٍ ثیوبسی قشاس  ؿشایط تٌؾ

 ضشسّبی اقتلبدی ثِ پشٍسؽ دٌّذگبى گشدیذُ اػت.  هَجتهتعبقت آى 

تبثیش آًْب دس تَلیذ  ثخلَفکٌٌذ  هی ایفبءٍسؿی ای دس اػتخشّبی پش ّب ًقؾ عوذُهیکشٍاسگبًیؼن

ّبی آثی، دس هحیطض اّویت اػت. ئآثضیبى، اكالح صیؼتی، کیفیت آة، کٌتشل ثیوبسی حب ثیـتش

 چؼجٌذ ٍ هیهَاد هعذًی ٍ فلضات هَجَد دس هحیط  هبًٌذّبی هیکشٍثی ثِ هَاد جبهذ ػلَل

ٍ پلیوشّبی خبسج  هی کٌٌذجیت ؿذُ سؿذ ّبی تث . ػلَلکٌٌذ هی آغبصٍاکٌؾ ّبی هعذًی ؿذى سا 

-هیکشٍاسگبًیؼن کٌٌذ. ثبؿٌذ، تَلیذ هیدسّن اص جٌغ فیجش هی یثِ ؿکل هبتشیکؼثیـتش ػلَلی کِ 

گًَبگَى عَاهل  ثشاثشدس  الیِ  صیؼتهحیط ػطحی ٍ دسًٍی دس ، (ثیَفیلن) الیِ  صیؼت ّبی دسٍى

 ،ّبهیکشٍاسگبًیؼنایي . ؿًَذ حفبظت هیعَاهل آلی ٍ هعذًی  ػبیش، اکؼیظى هحلَل ٍ pH بًٌذه

دٌّذ کِ ثب  اًجبم هی كَستیهَاد هعذًی تَلیذ هی کٌٌذ ٍ ٍاکٌؾ ّبی جبًـیٌی ایي هَاد سا ثِ 

 ّب  الیِ  صیؼت ثیـتشثبؿذ.  ّبی ؿیویبیی قبثل پیـگَیی ًوی فشضیبت تشهَدیٌبهیک ثش پبیِ ٍاکٌؾ

 .آًْب )پلیوشّبی خبسج ػلَلی( ّؼتٌذ یّب  فشآٍسدُ ب ٍی اسگبًیؼن ّّب  ػلَلحبٍی 

ثِ هحیط سقبثتی ػَیی دّذ ٍ اص سا افضایؾ هی  الیِ  صیؼتافضایؾ هیضاى هَاد غزایی، اهکبى ایجبد 

هحیط ثیَفیلن ثب ٍجَد چٌذیي گًَِ هیکشٍثی،  داسد. استجبط ؿَد،  هیتـکیل ثیَفیلن  ػجتکِ 

ی یکؼبى یب هختلف، ّب  هیکشٍاسگبًیؼنػبصد.  فشاّن هی ّب  هیکشٍاسگبًیؼنؿشایط هٌبػجی ثشای ایي 

تَدُ ؿذى اص هحیط ٍ ٍسٍد ثِ سّب ثِ ، گشایؾ ّب ٍ پشٍتَصٍئشّب ّب، آهیت ّب، جلجک هبًٌذ ثبکتشی

دٌّذُ ّبی الکتشًٍی سا اکؼیذ  ،، جوعیت هیکشٍثیسػیذُثیَفیلوی تَدُ ثیَفیلوی داسًذ. دس یک 



دٌّذ. اًتقبل  ؿًَذ ٍ پتبًؼیل احیبء سا کبّؾ هی ّبی الکتشًٍی هی کبّؾ گیشًذُ هَجت کٌٌذ، هی

 .گیشد ّبی هَئیٌِ خبكی اًجبم هی اص طشیق لَلِ الیِ  صیؼتپبییٌی  ّبی ثخؾهَاد غزایی ثِ 

اًتقبل هَاد ثب اًتـبس ٍ سػٌذ  ّبی کبپیالسی ثِ ػطح ثیَفیلن هی ضبیعبت ػلَلی اص طشیق لَلِ

ّب ثِ داخل  الجتِ اًتـبس تؼْیل ؿذُ ثشای اًتقبل هَلکَل .ؿَد  هیتش  کوک آة آػبى ِغیشفعبل یب ث

. هضیت عوذُ ّؼتٌذّبی ثیوبسیضا  ، قبدس ثِ کٌتشل ثبکتشیّب  الیِ  صیؼت. ٍجَد داسد ًیض الیِ  صیؼت

ًبهؼبعذ اػت. ثْجَد  یی هَثش دس ؿشایط هحیطّب  هیکشٍاسگبًیؼن، حفبظت الیِ  صیؼتتـکیل 

ٍ سؿذ هبّی  ءػجت افضایؾ ًشخ ثقب الیِ  صیؼتفیت آة ٍ دس دػتشع ثَدى هَاد هغزی اص طشیق کی

 هی گشدد.  پشٍسی  آثضیدس 

ٍ  ثٌذی، هکبًیؼن اثش خلَكیبت، هشاحل تکبهل، تقؼین، ّب الیِ ثِ ؿٌبخت صیؼتدس ایي کتبة، 

ؿٌبػی،  دس كٌعت، کـبٍسصی، خذهبت، ثَم ّب  الیِ  صیؼتکبسثشد  آًْب ٍ ًیضاثشگزاس ثش  عَاهل

ی ثیَلَطیک، ثْذاؿت هَاد غزایی ٍ  ّب  فشآٍسدُّب، فشآٍسی،  ، ثْذاؿت ٍ ثیوبسیپشٍسی  آثضی

ٍ   الیِ  صیؼتّبی  ، تٌظین هحیطی ٍ طًتیکی دس تـکیل الیِّب  هیکشٍاسگبًیؼنّبی استجبطی  سٍؽ

ّبی علَم پبیِ،  ثشای ػطَح هختلف سؿتِ اثشایي . گشدد هیاثشات صیبى ثبس ٍ ػَدهٌذ آى اؿبسُ 

ثذیْی اػت کتبة حبضش خبلی اص ًقق ًیؼت،  اػت.علَم ؿیالتی ٍ علَم کـبٍسصی قبثل اػتفبدُ 

 . ّبی ػبصًذُ خَیؾ دسیغ ًَسصًذ داًؾ پظٍّبى اص ساٌّوبئی سٍد، هیلزا اًتظبس 

ًن دکتش سٍحب کؼشی اػتبد اسجوٌذ ػشکبس خبصحوبت كویوبًِ اص  داًن هیدس خبتوِ الصم 

جٌبة ٍ ًیض  علوی کتبة سا تقجل ًوَدًذ ٍیشاػتبسیصحوت ثب ٍجَد هـغلِ کبسی، کشهبًـبّی کِ 

پشٍسی آثْبی  پظٍّـکذُ آثضیٍقت سیبػت پَس ) جٌبة آقبی دکتش خبًی، آقبی دکتش پَسکبظوی

قبیبى دکتش ّبی آثضیبى ػتبد هَػؼِ )جٌبة آ (، داٍساى هحتشم دس ثخؾ ثْذاؿت ٍ ثیوبسیداخلی

اًذسکبساى اًتـبس ایي اثش دس هذیشیت اطالعبت ٍ  ٍ دػت رسیِ صّشا، دکتش هْشاثی ٍ دکتش كذسیبى(

 علی تـکش ٍ قذسداًی ًوبین.  اًذام آل ػشکبسخبًن گلاستجبطبت علوی ثَیظُ 
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