آبان 1396
تٛخی ٝالتلادی دس تش٘أٞ ٝای ایٕٙی  ٚتٟذاؿت حشف ٝای:
ٔٙاتغ ٔاِی اختلاف یافت ٝتٛػط ػاصٔاٖ ٞای خذٔاتی  ٚتِٛیذی دس خلٛف ٔؼایُ
ایٕٙی  ٚتٟذاؿت حشف ٝای تٚ ٝیظ ٜدس وـٛس ٞای دس حاَ تٛػؼ ٝتؼیاس ٔحذٚد اػت .اص
ایٗ س ٚتشای تخلیق ٔٙاتغ ٔاِی دس٘ظش ٌشفت ٝؿذٔ ،ٜذیشاٖ ٘یاص ت ٝاطالػاتی دس خلٛف

خالك ٝاخثاس لطة:

ػٕیت دی اوؼیٗ ٞا

 -تذٚیٗ اِٛٚیت ٞای پظٞٚـی ٔشوض تحمیمات

تشویثاتی تا ػاختاس تمشیثا ٔـات ٝو ٝت ٝػٛٙاٖ تشویثات پایذاس دس ٔحیط

تٟذاؿت  ٚایٕٙی ؿغّی

ٞای تیِٛٛطیه ٔ ٚحیط صیؼت ؿٙاخت ٝؿذ ٜا٘ذ .ایٗ تشویثات ٌشٞٚی اص

_http://ohsrc.umsha.ac.ir/uploads/199
2191_65_11.pdf

اسصؽ ٘ؼثی التلادی طشح ٔذاخالت ایٕٙی  ٚتٟذاؿت حشف ٝای اسائ ٝؿذ ٜداس٘ذ .سٚؽ

خالك ٝاخثاس ایٕٙی  ٚتٟذاؿت حشف ٝای

ٔحذٚدی تشسػی اثشتخـی ٔذاخالت تٟذاؿت حشف ٝای تا دس ٘ظش ٌشفتٗ ٔٙاتغ كشف
ؿذٔ ٜذ ٘ظش لشاس ٌشفت ٝاػت .ا٘تخاب ٘ٛع سٚؽ اسصیاتی التلادی داسای إٞیت صیادی
اػت .تشایٗ اػاع چٟاس ٘ٛع سٚؽ اسصیاتی التلادی تشٔثٙای ٔؼیاس ٞای تؼییٗ ٘تایح
وّیذی ٔذاخالت تٛكی ٝؿذ ٜاػت:
)Cost-effectiveness analysis (CEA
)Cost–benefit analysis (CBA
)Cost-utility analysis (CUA
)Cost-minimization analysis (CMA

 -ا٘تـاس وتاب تدضی ٚ ٝتحّیُ حٛادث

ػّٕىشد ٔی تٛا٘ذ صٔی ٝٙػاص تِٛیذ  ٚاسائ ٝدادٞ ٜای الصْ خٟت ا٘داْ فشایٙذ تٛخیٝ

 -ا٘تـاس وتاب دسن ٔ ٚذیشیت سیؼه ایٕٙی

احتشاق وٛسٞ ٜای ػیٕاٖ ،واسخا٘ٞ ٝای تِٛیذ چٛج  ٚواغز ،واسخا٘ٞ ٝای
تِٛیذ آفت وؾ ٞا ،كٙایغ فّضات ،صغاَ ػٕٞ ٚ ًٙچیٗ ٚػایُ ٘مّیٝ

تیٕاسِٛٔ،ف :دوتشاػٕاػیُ صاسػی ،ا٘تـاسات

دیضِی .ػطٛح تاالیی اص ٔٛاخ ٟٝتا دی اوؼیٗ ٞا دس ٔیاٖ واسوٙاٖ واسخا٘ٝ

فذن ایؼاتیغ

ٞای تِٛیذ وٙٙذ ٜػٕ ْٛافت وؾ ٌضاسؽ ؿذ ٜاػت .أشٚص ٜایٗ تشویثات

ٔؼشفی ٘شْ افضاس ػاْ(ػالٔت  ٚایٕٙی ٔٛاد)www.hse.umsha.ac.ir

تا غّظت ٞای ٔتغیشی دس تافت ٞای تذٖ ا٘ؼاٖ یافت ٔی ؿ٘ٛذ ،ت ٝطٛسیىٝ
غّظت ٞای تاالیی اص آٟ٘ا دس تذٖ افشادی و ٝدس ٔحیط ٞای كٙؼتی ص٘ذٌی
ٔی وٙٙذ ٌضاسؽ ؿذ ٜاػتٔ .طاِؼات دس ٔٙاطك كٙؼتی آٔشیىا ٘ـاٖ
ٔیذٞذ غّظت ایٗ تشویثات دس ػاَ  1920تؼیاس پاییٗ تٛد ٜأا تا ػاَ 19۷0
افضایؾ چـٍٕیشی داؿت ٝاػت .اثشات ػٕی دی اوؼیٗ ٞا تش حیٛا٘ات

تش٘أٞ ٝای آتی لطة:
-

ؿأُ :ػٙذسْ واٞؾ ٚصٖ و ٝػذتاً ؿأُ واٞؾ چشتی  ٚتافت ٔاٞیچٔ ٝی

تٟی ٝتا٘ه اطالػات خأغ واسؿٙاػاٖHSE

ؿٛد  ٚتا ٔشي ت ٝپیـشفت خٛد ادأٔ ٝی دٞذ ،اثشات تش ػیؼتٓ ایٕٙی ٚ

وـٛس

خ ٖٛػاص ،ػیؼتٓ ٌٛاسؽ ،اثشات وثذی  ٚوّیٛی ،اثشات تش دػتٍا ٜتِٛیذ

سا ٜا٘ذاصی ػشٚیغ ٞای  Webinarتشای
دا٘ؾ آٔٛختٍاٖ تٟذاؿت حشف ٝای

التلادی ٔذاخالت وٙتشِی تلٛست خأغ تش ٘ ٚظاْ یافت ٝتشٌشدد.

دوتش ػّی آتادی

آتؾ فـاٖ ٞا تٟٙا ساٚ ٜسد ایٗ تشویثات تٔ ٝحیط صیؼت تٛد ٜاػت .أا دس

ٔحٕذی ،ا٘تـاسات حه

ٔطاِؼ ٝلشاس ٔی ٌیشد  ٚؿاخق ٞا  ٚسٚؽ ٞای اسصیاتی آٖ دس حاَ تٟی ٚ ٝتذٚیٗ ٔی
تاؿذ .تٛػؼ ٝسٚؽ ٞا ٔ ٚؼیاسٞای ػٙدؾ ػٛأُ ٔحیطی ت ٝخلٛف دس ػطح آػایؾ ٚ

٘مط ٝرٚب آٖ  ۵۷۷فاسٟ٘ایت ٔی تاؿذ .دس ٌزؿت ٝفشایٙذ ٞای طثیؼی ٘ظیش

ٔٙاتغ تِٛیذ ایٗ تشویثات ػٕی ؿٙاخت ٝؿذ ٜا٘ذ٘ :ظیش صتاِ ٝػٛصٞاٙٔ ،اتغ

دیذٌاٍ٘ ٚ ٜشؽ واسفشٔایاٖ سا اص ٍ٘اٞ ٜضی ٝٙای ت ٝایٗ ٘ٛع ٔذاخالت تٍ٘ ٝا ٜػشٔایٝ

دس ػ ٝػطح ػالٔت  ٚ Healthآػایؾ  ٚ Comfortػّٕىشد ٛٔ Performanceسد

)ٔ (Tetrachlorodibenzo-p-dioxinی تاؿذٚ .صٖ ِٔٛىِٛی آٖ ٚ 322

كٙؼتیِٛٔ ،ف :دوتش ایشج ٔحٕذفاْ ٟٔٙذع حیذس

س٘ٚذ تلٛیة  ٚاخشای ٔذاخالت تٟذاؿتی  ٚایٕٙی دس ٔحیط واس سا تؼٟیُ ٕ٘ٛدٚ ٜ

ػٛأُ ٔحیطی اص خّٕ ٝكذا  ،سٚؿٙایی  ٚدٔای ٛٞا  ٚویفیت ٛٞا تش ؿاغّیٗ دس ٔٛاخٟٝ

ػیا٘ٛس لٛی تش تٛد ٚ ٜاثشات ػشطاٖ صایی تاالیی داسد .آیٗ تشویثات داسای

ػاَ ٞای اخیش حٛادث كٙؼتی  ٚفؼاِیت ٞای ا٘ؼا٘ی ت ٝػٛٙاٖ ٔ ٟٓتشیٗ

آؿٙایی ٔتخللیٗ تٟذاؿت ؿغّی تا ٔذَ ٞای تٛخی ٝالتلادی فٛق اِزوش ٔی تٛا٘ذ

ٌزاسی تغییش دٞذ .أشٚص ٜدس د٘یا دس حٛص ٜتحمیمات تٟذاؿت ؿغّی  ٚایٕٙی ٘یض تاثیش

)ٞbiphenylsؼتٙذ .اثش ػٕی دی اوؼیٗ ٞا تش تذٖ ا٘ؼاٖ دٞ ٜضاس تشاتش اص
 ۷3ایضٔٚش ٞؼتٙذ و ٝدس ٔیاٖ آٟ٘ا ػٕی تشیٗ ٘ٛع TCDD

ٞای اسصیاتی التلادی ٔی تٛا٘ذ ایٗ اطالػات سا اص طشیك ٔمایؼٞ ٝضی ٝٙا٘داْ ؿذٚ ٜ

٘تایح حاكُ ؿذ ٜاص آٖ اسائٕ٘ ٝایذ .تا ایٗ حاَ دس ػطح د٘یا تٟٙا دس ٔت ٖٛػّٕی

تشویثات تی فٙیُ ٞای پّی وّشی(Polychlorinated ٝٙ
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ٔثُ ،اثشات سفتاسی-ػلثی ٚ ،ػشطاٖ صایی .أشٚص ٜساٞىاسٞای پیؾ ٌیشی
اص تِٛیذ ایٗ تشویثات دس فشایٙذ ٞای كٙؼتی اص طشیك وٙتشَ فشایٙذ احتشاق
 ٚوٙتشَ ا٘تـاس دی اوؼیٗ ٞا اص طشیك تلفیٌ ٝاص دٚدوؾٞا ٔٛسد تٛخٝ
تؼیاسی لشاس ٌفت ٝاػت.
ٟٔٙذع ػّی پٛسٔحٕذی

