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 (ثٙبْ ذسا)

 زا٘كٍبٜ ػّْٛ دعقىي ٚ ذسٔبر ثٟساقشي زضٔب٘ي آشضثبيدبٖ غطثي

 ٔؼبٚ٘ز أٛض ثٟساقشي

 (برًبهِ كٌترل كيفي آة آشبهيذًي)
 

 
 :گردآٍري ٍ تذٍيي                     

 هٌْذض هحوذرضب آرهيَى

 استبىكبرشٌبض هسئَل بْذاشت هحيط 
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 :ثط٘بٔٝ وٙشطَ ويفي آة آقبٔيس٘ي

 :ٔمسٔٝ 

 .«ٚ اهلل ا٘عَ ٔٗ اِؿٕبء ٔبء فبحيب ثٝ االضو ثؼس ٔٛسٟب اٖ في شِه اليٝ ِمْٛ يؿٕؼٖٛ»

 65ؾٛضٜ ٔجبضوٝ ٘حُ ـ آيٝ 

ٚ ذساٚ٘س اظ آؾٕبٖ ٞب ثبضاٖ ضا فطؾشبز سب ظٔيٙي ضا دؽ اظ ٔطي ظ٘سٜ ٌطزا٘س ٚ اِجشٝ زض ايٗ وبض آيبسي اؾز »

. وٝ ؾرٗ حك ضا ٔي قٙٛ٘س ثطاي آ٘بٖ

إٞيز آة زض .آة يىي اظ ٘ؼٕبر ثعضي دطٚضزٌبض اؾز وٝ ٔٙكب حيبر ٚؾطآغبظ ظ٘سٌي ٔٛخٛزار ظ٘سٜ اؾز    

ٔب٘غٛض وٝ ٔيسا٘يٓ ظ٘سٌي ٜ.ظ٘سٌي ثكط ثٝ ا٘ساظٜ اي اؾز وٝ ثيبٖ ٚسٛخيٝ وبُٔ آٖ ثٝ زقٛاضي ٔيؿط ٔي ٌطزز

ٚاٞس ٘كبٖ ٔيسٞس حسٚز زٚ ؾْٛ ـ .لغطٜ لغطٜ آٖ خبضيؿز ثسٖٚ آة ٕٔىٗ ٘يؿز ٚ حيبر سٕبْ ٔٛخٛزار زض

زضنس لبثُ /. 2زضنس آٖ آة قيطيٗ ثٛزٜ ٚ اظ آٖ ٔمساض ٞٓ سٟٙب  2وطٜ ظٔيٗ ضا آة دٛقب٘سٜ اؾز وٝ سٟٙب 

 0زؾشطؾي ٔيجبقس ٚ ٔبثمي زضيرچبِٟبي لغجي ٚ ؾفطٜ ٞبي ظيطظٔيٙي شذيطٜ ٔيجبقس 

ٔهطف  يبفشٝ اؾز ٚٔٙبثغ آة ٔٛخٛز لبثُ ٚضقس خٕؼيز ، ٔهطف آة افعيفٔطٚظٜ ثب ديكطفز ظ٘سٌي نٙؼشي ا     

زضوكٛض ٔب٘يع ٔؿئّٝ وٕجٛز آة اظ ٌصقشٝ ٞبي .،زضٔؼطو اؾشفبزٜ ثيف اظ حس ٚحشي آِٛزٌي لطاضٌطفشٝ اؾز

ثؿيبض زٚض ٚخٛز زاقشٝ ٚحشي زضثطذي اظ ٔٙبعك ٔب٘غ ضقس ٚديكطفز وكبٚضظي ،نٙؼشي ٚحشي اخشٕبػي قسٜ 

 .اؾز

 :ٕٞيز ٔٛضٛعا   

وبٞف ؾطا٘ٝ شذيطٜ ٔٙبثغ آثي ٚ افعايف آِٛزٌي ٞبي فيعيىي ، قٕيبيي ٚ  أطٚظٜ ثب افعايف خٕؼيز ،   

ثغٛضيىٝ زضزٚٔيٗ اخالؼ  0ثحطاٖ آة ثؼٙٛاٖ يىي اظ ٔؼضالر ثعضي خٟب٘ي ٔغطح قسٜ اؾز  ٔيىطٚثي آة

ديبْ انّي ايٗ ٌطزٕٞبيي ضطٚضر ٔسيطيز ذطزٔٙسا٘ٝ سط آة انالح   ) 2000   ٔبضؼ   الٞٝ ّٞٙس(٘ي آة  خٟب

ٚ سحَٛ ثٙيبزي آٖ ، ٔكبضوز ٕٞبًٞٙ ثركٟبي شيٙفغ خبٔؼٝ زضٔسيطيز آة ٚ ٌؿشطـ ٕٞىبضيٟبي ثيٗ 

، حفبظز اظ ٔٙبثغ آة ثٝ  ثٙبثط ايٗ ثبسٛخٝ ثٝ وٕجٛز ضٚظ افعٖٚ آة 0إِّّي زضخٟز حُ ثحطاٖ آة ذٛاٞس ثٛز 

آؾيت ضؾب٘سٖ ثٝ ؾالٔز ا٘ؿبٖ ضطٚضر زاضز اظ عطفي ثيكشطيٗ  آة ٚ خٌّٛيطي اظي اظ آِٛزٌي ٘ظٛض ديكٍيطْ

ٔٛاضز ثيٕبضي ٞبي ٚاٌيطزاض ضا ثيٕبضيٟبي ٔٙشمّٝ اظ آة سكىيُ ٔيسٞس ثغٛضيىٝ عجك آٔبضؾبظٔبٖ ثٟساقز 

٘فط ثؼّز ٔهطف آة آِٛزٜ شوط ٌطزيسٜ وٝ ايٗ ٔيعاٖ زض 1600ٔطي ٚ ٔيط ضٚظا٘ٝ  1992خٟب٘ي زضؾبَ 

زض ايٗ قطايظ ٚ ثسِيُ ضقس ثي ضٚيٝ .٘فط ضؾيسٜ اؾز 25000ثٝ سؼساز  1980ؾبَ  وكٛضٞبي خٟبٖ ؾْٛ زض

زؾشطؾي ثٝ آة آقبٔيس٘ي ؾبِٓ يىي اظ ٟٕٔشطيٗ اٞسافي اؾز وٝ ٔيشٛا٘س  خٕؼيز ٚسٛؾؼٝ ضٚظ ثٝ ضٚظ نٙبيغ

ظ ٕٞچٙيٗ خٟز زؾشطؾي ثٝ ايٗ ٔٛضٛع وٙشطَ ويفيز آة ا 0يطززض ضاؾشبي ؾيبؾشٟبي ٚظاضر ثٟساقز لطاض ن

 زض آة ٔٙبثغ ٔسيطيز قٛزوٝ ٔي ٔالحظٝ سطسيت ثسيٗ 0ٔٙبثغ سب ٔهطف أطي ٟٔٓ ٚ اخشٙبة ٘بدصيط ٔيجبقس 
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 نٛضر ثٝ اذيط ؾٙٛار زض ٚ ٞب ضٚزذب٘ٝ ٚ لٙٛار ثطاي ٔحّي عٛض ثٝ ثبظ زيط اظ ايطاٖ

(Governance    (Local ٞبي دطٚغٜ اظ ثطزاضي ثٟطٜ ٚ آة ا٘شمبَ ٚ قٟطي قطة آة أٛض زض 

(National governance)اظ آة ٔٙبثغ ٔسيطيز ٔرشّف ٔؿبيُ ضٚ، ٕٞيٗ اظ .اؾز ٌطفشٝ نٛضر ثعضي 

 آثٟبي ثطاي آة سرهيم ضيعي ثط٘بٔٝ اي، ٔٙغمٝ ثٙسي ٘ٛثز ّٔي، يب ٔحّي ويفي، وٕي ٚ حفبظز خّٕٝ

اي  ٔٙغمٝ يب ٚ ّٔي، ؾغح زض يب ٔحّي وٓ احدبْ زض يب ٚ ٌؿشطزٜ نٛضر ثٝ نٙؼز، ٚ ٚقطة وكبٚضظي

 زاضز، ٌصقشٝ ايطاٖ سبضيد زض ضيكٝ ٔٛاضز ايٗ وٝ آ٘دب اظ ٚ .اؾز آٚضزٜ ٚخٛز ثٝ ضا ذبني ٞبي ديچيسٌي

 زضآٔسٜ ٔسيطيز ٚاػٕبَ سىّيف سؼييٗ ثطاي زِٚز ٞبي چبِف اظ يىي نٛضر ثٝ آٖ، ثٝ يىذبضچٝ ٍ٘طـ

 نسٞب ٔيّيٖٛ ثطاي ضا آثي ٚ ثٟساقشي ذسٔبر اضائٝ ، 1980 زٞٝ عَٛ زض إِّّي ثيٗ ٕٞبًٞٙ سالقٟبي.اؾز

 ثٟساقشي سطٚيح انَٛ إِّّي ثيٗ زٞٝ سؼييٗ سالقٟب ايٗ سطيٗ قبذم .اؾز زاقشٝ ثس٘جبَ فميط، ٔطزْ اظ ٘فط

 اسربش ضا سهٕيٓ ؾبَ ايٗ زض ٔشحس ُّٔ ؾبظٔبٖ آة وٙفطا٘ؽ .ثٛز 1981 ؾبَ زض آقبٔيس٘ي آة سبٔيٗ ٚ

 : « ٞط زض ٚ ثٛزٜ ثطذٛضزاض الشهبزي ٚ اخشٕبػي قطايظ ٞطٌٛ٘ٝ اظ ثبيس ٔطزْ وٙفطا٘ؽ ٕٞٝ ٘شيدٝ زض .ٕ٘ٛز

 ٔٙبؾت ويفيشي ثب ٚ ٔمساض زض ضا آقبٔيس٘ي آة ثٝ زؾشطؾي حك ثبقٙس، وٝ سٛؾؼٝ اظ اظؾغحي ثٛز ػجبضر

 سطٚيح ٚ ٔغٕئٗ آقبٔيس٘ي آة آٚضزٖ فطاٞٓ زٞٝ، ايٗ ثطلطاضي اظ ثبقٙسٞسف زاقشٝ ذٛز اؾبؾي ثب٘يبظٞبي

 اظ ؾبِٓ آقبٔيس٘ي آة ثٝ زؾشطؾي .ثٛز 1990 ؾبَ سب دٛقف سحز ضٚؾشبٞبي قٟطٞب ٚ زض ثٟساقشي انَٛ

ٚ ٔكىالر ثٟساقشي ضا  ثيٕبضيٟب اظ زضنس 80فبضالة  ثٟساقشي غيط زفغ ٚ آة وٕجٛز ا٘ؿبٟ٘بؾز اِٚيٝ حمٛق

 .قبُٔ ٔي ٌطزز
 

 

:  ثيبٖ ٔؿبِٝ

زضٌٛقٝ ٚوٙبض خٟبٖ ٚوكٛضٔب ٘يبظ ثٝ آة ضٚظثٝ ضٚظ افعايف ٔي يبثس ايٗ ٔٛضٛع ٘ٝ فمظ ثٝ ذبعطافعايف      

خٕؼيز ، ثّىٝ ثطاي ؾبيط ٔهبضف ثٟساقشي ٘ظيط اؾشحٕبْ ،قؿشكٛ،نٙبيغ ٚوكبٚضظي ٘يع ٔحشبج آة 

ٔٛخٛز ثٛزٜ ٚثطػىؽ  زضٔٙبعمي اظوكٛض آة فطاٚاٖ.ٔيعاٖ آة زض٘مبط ٔرشّف وكٛض سفبٚر فطاٚا٘ي زاضز.ٔيجبقس

اظ ٘ىشٝ ٘ظط ويفيز ،آة سغييطار ٔشفبٚسي زاضز . زضٔٙبعك ذكه ٚوٛيطي زچبض وٕجٛز ٚٔؿئّٝ سبٔيٗ آة ٔيجبقٙس

ٕٞچٙيٗ . زض ثؼضي ٘مبط ثب ويفيز قيٕيبيي ٔغّٛثشط ٚزض٘مبط زيٍط ثبغّظز يٛ٘ي ثيكشط ي ٔٛاخٝ ٔيجبقٙس

أطٚظٜ . ض ٘شيدٝ ٘يبظٞبي آٟ٘ب ثٝ آة ٔشفبٚر ذٛاٞس ثٛزدطاوٙسٌي خٕؼيز زض٘مبط ٔرشّف وكٛض ٔشفبٚر اؾز ٚز

سٕسٖ ، سغييطاسي ضا زض ويفيز آثٟب ثبػث ٌطزيسٜ اؾز چٝ اظ عطيك قٟط٘كيٙي ٚضقس ثي ضٚيٝ خٕؼيز ٚچٝ اظ 

عطيك ايدبز آِٛزٌيٟبي ٘بقي اظ نٙؼز ٚاؾشفبزٜ اظ ٔٛاز قيٕيبيي ٚؾْٕٛ زض وكبٚضظي سغييطاسي زض ويفيز ٔٙبثغ 

ايٗ آثٟب ، زيٍط ثٝ ٕٞبٖ ٌٛ٘ٝ وٝ لجال ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ اؾز ٕ٘ي سٛا٘ٙس . ٘ي ثٛخٛز آٔسٜ اؾزآة آقبٔيس

ثٙبثطايٗ ٘ٝ سٟٙب . اظ عطفي أطٚظٜ ٘يبظ ثٝ آة ثب ويفيز ثبال ثيكشط ٚثيكشط ٔي ٌطزز. ٔٛضز ثٟطٜ ثطزاضي لطاض ويط٘س
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ثّىٝ ثبيس ( ٘بعمي وٝ ثٝ قسر آِٛزٜ قسٜ ا٘س ثرهٛل زض ْ)حفبظز اظ ايٗ ٔٙبثغ ، وبضي اؾز ثؿيبض ضطٚضي 

زض ٔسيطيز ثط٘بٔٝ ويفيز آة، ٞٓ ثٝ . السأبر الظْ ثطاي ٔٙبثؼي وٝ ٞٙٛظ زچبض آِٛزٌي ٘كسٜ ا٘س ا٘دبْ ٌيطز

زا٘ؿشٗ اعالػبر زض ظٔيٙٝ ويفيز آثٟبي ٔٛخٛز، ٘يبظ اؾز ٚٞٓ ٔيجبيؿز ضٚ٘س سبثيط فؼبِيز ثكط ضٚي ويفيز آة 

چٙيٗ قيٜٛ اي فمظ زض .ر ثط٘بٔٝ ضيعي ثطاي سؼييٗ ٘حٜٛ ثٟطٜ ثطزاضي ،ٔٛضز سٛخٝ لطاض ٌيطزٚسسٚيٗ ضٛاثظ، خٝ

ؾبيٝ زا٘ؿشٗ اعالػبر وبفي زض ٔسر ظٔبٖ عٛال٘ي زض ظٔيٙٝ ويفيز آة ٚاؾشفبزٜ اظ سدبضة ٚاعالػبر ٌصقشٝ اظ 

يدبز قسٜ ثطدبيٝ ٚاؾبؼ ثؼالٜٚ اخطاي لٛا٘يٗ ٚٔمطضار ا. ويفيز آٟ٘ب ثطاي ٔهبضف ٔرشّف سحمك ديسا ٔي وٙس

 .ٕٞيٗ اعالػبر اؾشٛاض اؾز ٚزض ايٙدب اؾز وٝ ا٘ساظٜ ٌيطي ويفيز آة آقبٔيس٘ي ضطٚضر ديسا ٔي وٙس

 : هٌببع آة

ز زض ؾيبضٜ ظٔيٗ زض زضنس اظ آة ٞبي ٔٛخٛ 2/97حدٓ   اظ ٘ظط ٔمساض. ٔٙبثغ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثطاي سأٔيٗ آة ٚخٛز زاضز

زضنس اظ آة ٞب ثٝ قىُ ضٚزذب٘ٝ ٞب، يرچبَ ٞب، آة ٔٛخٛز زض  8/2ا٘س ٚ فمظ اليب٘ٛؼ ٞب ٚ زضيبٞب ا٘جبقشٝ قسٜ 

 .اسٕؿفط، آة ٔٛخٛز زض ذبن ٞب ٚ ؾفطٜ ٞبي آة ظيطظٔيٙي ٔي ثبقٙس

 

وطٜ ظٔيٗ ( ثٝ خع آة اليب٘ٛؼ ٞب ٚ زضيبٞب)سطويت زضنس ٔٙبثغ آة  1ـ 1خسَٚ 
  

 درصذ هٌبع آة

 2/15 يخچبل ّب

 62 سفرُ ّبي زيرزهيٌي

 9 دريبچِ ّبي شيرييآة 

 8 آة دريبچِ ّبي شَر هبًذاة ّب

 5 آة درٍى خبك

 1 اتوسفر

 1 رٍدّب

 

 :آة آشبهيذًي   

آة ٌٛاضايي اؾز ،وٝ ػٛأُ فيعيىي ،قيٕيبيي ٚثيِٛٛغيىي آٖ زضحس اؾشب٘ساضزٞبي ٔهٛة ثبقس ٚ ٔهطف    

 .آٖ ػبضضٝ ؾٛئي زضوٛسبٜ ٔسر يبزض زضاظ ٔسر زضا٘ؿبٖ ايدبز ٘ىٙس

 : آلَدگي آة آشبهيذًي   

ػجبضسؿز اظ سغييط ذٛال فيعيىي ،قيٕيبيي ٚ ثيِٛٛغيىي آة ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ آٖ ضا ثطاي ٔهطف ا٘ؿبٖ ظيبٖ آٚض 

 .ؾبظز
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 :يوبريْبي هٌتقلِ از آةة

ٔٙبثغ ٚٔربظٖ آة .ايٗ ثيٕبضيٟب ثٛؾيّٝ ثبوشطيٟبي ثيٕبضيعا ، ٚيطٚؾٟب ،دطٚسٛظئطٞب ٚوطٟٔب زض ا٘ؿبٖ ايدبز ٔي قٛ٘س   

اظ خّٕٝ ضٚزذب٘ٝ ٞب ٚوب٘بَ آثٟب ، زضيبچٝ ٞبٚؾسٞب ثٛيػٜ زضٔٙبعك ٌطٔؿيط، ٔحّي ٔٙبؾت ثطاي ا٘شكبض ايٍٙٛ٘ٝ 

ي ضقس ٔيعثبٟ٘بي ٚاؾظ اٍّٟ٘ب ٔب٘ٙس حّعٟٚ٘ب ، ٔبٞيٟب ٌٚيبٞبٖ ايٗ ٘ٛع ٔربظٖ آة ظٔيٙٝ ضا ثطا. ثيٕبضيٟب ٔي ثبقٙس

ػّيطغٓ وٛقف ٔؿئِٛيٗ ثطاي ثٟؿبظي .آثعي ٚ٘بلّيٗ ثيٕبضيٟبٔب٘ٙس دكٝ ٞب ٚؾبيط حكطار ٌع٘سٜ فطاٞٓ ٔيؿبظ٘س

ٔٙبثغ آة ثرهٛل زض ٔٙبعك ٌطٔؿيط، ايٗ ثيٕبضيٟب ٕٔىٗ اؾز ايدبز قٛ٘س،زض٘شيدٝ لجُ اظ ثطعطف ؾبذشٗ 

آٟ٘ب ثسٞٙس سب اضائٝ آة ثبيس ثٝ ٚضؼيز ثٟساقشي ٔحيظ ظيؿز ٚٔطزْ ضؾيسٌي قسٜ ٚآٔٛظقٟبي الظْ ثٝ آِٛزٌي 

. اظآِٛزٌي آّة خٌّٛيطي قٛز

ٚثب ، حهجٝ يب سيفٛئيس ، قجٝ حهجٝ يب دبضاسيفٛئيس ، اؾٟبَ ثبؾيّي يب : ثيٕبضيٟبي ثبوشطيبيي قبُٔ ( اِف   

يطٚؼ زيؿب٘شطي ثبؾيّي، اؾٟبَ ٔؿبفطيٗ ، ِذشٛؾخ

. آٔيجيبظ يب اؾٟبَ آٔيجي ، غيبضزيبظيؽ ، ثبال٘شيسيبظيؽ ٔيجبقس: ثيٕبضيٟبي دطٚسٛظئطي قبُٔ (ة  

. ٌبؾشطٚآ٘شطيز ٚيطٚؾي ، دِٛيٛٔيّيز ، ٞذبسيز : ثيٕبضيٟبي ٚيطٚؾي قبُٔ (ح    

 :آشبهيذًي آة خصَصيبت

 اؾشب٘ساضزٞبي ثب ثبيؿشي ٚ ضؾٙس ٔي ٘ظط ثٝ ضطٚضي قطة آة سهفيٝ فطآيٙس زض وٝ ٞبيي ٚيػٌي قٙبؾبيي

 : ػجبضسٙس ثبقٙس زاقشٝ ٔغبثمز ٔٛخٛز

 اشبهيذًي آة فيسيکي ّبي ٍيصگي 

 ٔؼّك خبٔسار )اِف

 وسٚضر )ة

 ضً٘ )ج

 ثٛ ٚ عؼٓ )ز

 زٔب )ٚ

 آشبهيذًي آة شيويبيي ّبي ٍيصگي  

 ٔحَّٛ خبٔسار وُ )اِف

 لّيبئيز )ة

 ؾرشي )ج

 فّعار )ز

 آِي ٔٛاز )ٚ

 ٔغصي ٔٛاز )ٜ
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 : آشبهيذًي آة بيَلَشيکي ّبي ٍيصگي

 ثبؾيّي ذٛ٘ي-4 ؾٟبَا-3 حهجٝ-2 ٚثب-1 :ثبوشطيٟب )اِف

 ٞذبسيز-2 اعفبَ فّح-1 :ٚيطٚؾٟب )ة

 غيبضزيبظيؽ-3 سٛوؿٛدالؾٕٛظيؽ-2 آٔيجيبظيؽ-1 : ٞب يبذشٝ سه )ج

      اٖ           ٖ ٕٞيِٙٛذيؽ -5 وطٔه يب اوؿيٛض -4 سطيىٛؾفبَ -3 لالثساض ٞبي وطْ -2 آؾىبضيؽ -1:  اٍّ٘ي ٞبي وطْ )ز   

 قيؿشٛظٚٔبٕٞبسٛثيْٛ -9 سٙيباويٙٛوه -8  سٙيبؾبغيٙبسب – 7

 

 :آبْبي قببل دسترض  شبهل  

 :سطحي  آبْبي -1

 :زاضاي ذهٛنيبر ثكطح ظيط ٔي ثبقس

 ph   ٔي ثبقس 6-7ايٗ آثٟب زض حسٚز 

 ٞؿشٙس ظالَ 

 وٙس ٔي فطق ٔرشّف ٘مبط زض آثٟب ايٗ زض ٔٛخٛز آِي ٔٛاز 

 ٞؿشٙس ٞب ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ ثٝ آِٛزٜ ٔؼٕٛال 

 ثبقس ظيبز اؾز ٕٔىٗ آثٟب ايٗ ٘يشطار ٚ فُٙ آٔٛ٘يبن، ٔمساض 

 ثبقس ؾٍٙيٗ فّعار ٚ زسطخٙز،٘فز،ضٚغٗ حبٚي اؾز ٕٔىٗ 

 .ٞؿشٙس فؿفبر ٚ ٘يشطار حبٚي وكبٚضظي اظ ٘بقي ؾغحي آثٟبي ٔؼٕٛال 
 

 :زيرزهيٌي آبْبي -2

 :ٔي ثبقس زاضاي ذهٛنيبر ثكطح ظيط

 ثبقس ظيبز آثٟب ايٗ زض اؾز ٕٔىٗ وطثٗ اوؿيس زي 

 ph  ٔي ثبقس 6/9 -7/9ايٗ آثٟب زض حسٚز 

 اؾز وٓ ثؿيبض آثٟب ايٗ زض ٔؼّك ٔٛاز 

 ثبقٙس قٗ شضار زاضاي اؾز ٕٔىٗ آثٟب ايٗ 

 اؾز وٓ آثٟب ايٗ زض آِي ٔٛاز ٔؼٕٛال 

 زض اي لٟٜٛ ظضز شضار اوؿيساؾيٖٛ اثط زض وٝ ٞؿشٙس ٔحَّٛ ٍٔٙٙع ٌبٞي ٚ ٔحَّٛ آٞٗ حبٚي آثٟب ايٗ 

 قٛز ٔي ظبٞط آٟ٘ب

 ثبقٙس ٔي ظيبز أالح حبٚي آثٟب ايٗ ٔؼٕٛال 

 )ٔٛلز ؾرشي ثيكشط( ثبقٙس ٔي ؾرشي حبٚي ٔؼٕٛال 

 .اؾز ظيبز ثؿيبض ؾسيٓ ٚ وّط يٖٛ غّظز قٛض آثٟبي زض 



8 
 

: بِ هَاد شيويبيي آة ًبشي از آلَدگيخطرّبي 

زفغ آفبر ٚ وٛزٞبي قيٕيبيي سدبضي ٚ اؾشفبزٜ اظ ؾْٕٛ  ،أطٚظٜ ثٝ ػّز ٌؿشطـ ٚاحسٞبي نٙؼشي    

 .ٖ آِٛزٌي قيٕيبيي آثٟب افعٚزٜ قسٜ اؾز اوكبٚضظي ثط ٔيعزض

ٔٛازي ٕٞچٖٛ اضؾٙيه ، ؾطة ، وطْ ، ؾّيْٙٛ ، وبزٔيْٛ ، خيٜٛ ، ؾيب٘ٛض ، ٔٛاز ضازيٛ اوشيٛ ، ٍٔٙٙع ، ضٚي ،    

ٔٛاز دبن وٙٙسٜ ، ٔٛاز فّٙي ٚ غيطٜ ٔي سٛا٘س زض آة ثهٛضر ٔحَّٛ ٚ يب ٔؼّك اضبفٝ قٛز ٚ ثبػث فّٛئٛض ، 

ٌطزز ، وٝ زض ٟ٘بيز ٚاضز ظ٘ديطٜ غصايي ا٘ؿبٖ قسٜ ٚ ػٛالت ٘بٔغّٛة ثٟساقشي ثط ة آِٛزٌي قيٕيبيي آ

 .ؾالٔشي ا٘ؿبٟ٘ب ايدبز ٕ٘بيس

 :آة هصرف

 :وطز ثٙسي سمؿيٓ شيُ قطح ثٝ سٛاٖ ٔي ضا آٟ٘ب وٝ ضؾس ٔي ٔرشّفي ٔهبضف ثٝ قٟطٞب زض آة

 ذبٍ٘ي ٔهطف

 ػٕٛٔي ٔهطف

 نٙؼشي ٚ سدبضي ٔهطف

 ؾجع فضبي زض آة ٔهطف

 ٘كب٘ي آسف زض آة ٔهطف

 آة سّفبر

 :سراًِ هصرف آة 

ايٗ ضلٓ زض  ، ٔي ثبقسِيشط265قجب٘ٝ ضٚظ حسالُ  عَٛزضزض وكٛض ايطاٖ ٔيعاٖ ٔهطف ؾطا٘ٝ آة  

ِيشط ثطؾس ٚ  80ٜ ِيشط اؾز ٚ ثط اؾبؼ اػالْ ؾبظٔبٖ ُّٔ ثبيس ؾطا٘ٝ ة 150سب  120 وكٛضٞبي اضٚدبيي

ثطاؾبؼ اػالْ ثب٘ه خٟب٘ي اٍِٛي ٔهطف  . وكٛض ٔب يىي اظ وكٛضٞبي دط ٔهطف آة قطة زض خٟبٖ اؾز

ٔشط  100ٔشط ٔىؼت ٚ ثطاي ثٟساقز زض ظ٘سٌي ثٝ اظاي ٞط ٘فط  1ؾبَ  آة آقبٔيس٘ي ثطاي يه ٘فط زض

زض حبِي وٝ زض ايطاٖ ايٗ ضلٓ ثٝ زِيُ اؾشفبزٜ ٘بزضؾز اظ آة آقبٔيس٘ي ثطاي  ْ قسٜ اؾز،ٔىؼت اػال

اظ  سط زضنس ثيف 80سب  70اسٛٔجيُ، اؾشحٕبْ، آثيبضي ثبغچٝ ٞب، ِجبؾكٛيي ٚ ظطفكٛيي حسٚز  قؿشكٛي

ٔشطٔىؼت ثطاي ٞط ٘فط زض ؾبَ اؾز  580ٔيبٍ٘يٗ آة ٔهطفي ؾطا٘ٝ خٟبٖ حسٚز  .اٍِٛي خٟب٘ي آٖ اؾز

اظ حس  ٔشطٔىؼت اؾز وٝ ايٗ أط ثيبٍ٘ط اسالف ٔٙبثغ آة ٚ اؾطاف ثيف 1300ضلٓ زض ايطاٖ حسٚز  وٝ ايٗ

ٔشط  142ٔمساض ٔهطف ؾطا٘ٝ آة ِِٛٝ وكي آقبٔيس٘ي زض قٟطٞبي ايطاٖ زض حسٚز  .ٔٙبثغ حيبسي اؾز

 ٔشطٔىؼت زض108)ؾبَ اؾز وٝ اظ ٔهطف ؾطا٘ٝ ثطذي وكٛضٞبي اضٚدبيي دطآة ٔب٘ٙس اسطيف  ٔىؼت زض

عجك ٌعاضقبر ٚظاضر ٘يطٚ، ٔيعاٖ ٞسض ضفز آة زض .ثيكشط اؾز( ٔشطٔىؼت زضؾب105َ)ٚ ثّػيه ( ؾبَ

زضنس ٌعاضـ قسٜ اؾز وٝ  12سب  9وٝ ايٗ ٔمساض اسالف زض ز٘يب  زضنس اؾز زض حبِي 30سب  28ايطاٖ 

 .اؾز  ثطزاقز ٞبي غيطٔدبظ اظ قجىٝ آثطؾب٘ي ٚ فطؾٛزٌي سبؾيؿبر آة ي اظ ػٛأُ انّي آٖيه
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ِيشط ثطاي يه ٘فطزض ضٚظ  150اؾشب٘ساضز ٔهطف آة آقبٔيس٘ي ثطاؾبؼ        

ِيشط  8ِيشط ٘ظبفز ذب٘ٝ ٚ آثيبضي ثبغچٝ 45ـ اؾشحٕبْ 

ِيشط  5/6ِيشط وِٛط ٚ سٟٛيٝ  29ـ زؾشكٛيي 

ِيشط  5/8ِيشط آقبٔيس٘ي ٚ غيطٜ  19ـ ِجبؾكٛيي 

ِيشط  16ِيشط ظطفكٛيي  18ـ درز ٚ دع 

اِجشٝ زض ٔٙبعك ضٚؾشبيي ٔمساض .ِيشط زض ضٚظ اؾز 185ؾطا٘ٝ ٔهطف آة زض اؾشبٖ آشضثبيدبٖ غطثي 

ٔي سٛا٘س زض ايٗ أط ٔٛثط  اعالع ضؾب٘ي ٚ آٌبٜ ؾبظي ٔطزْ .ٔشٛؾظ ٔهطف ؾطا٘ٝ آة دبييٗ سط ٔي ثبقس

. ٔطزْ ضاٜ نحيح ٔهطف وطزٖ آة ضا فطا ثٍيط٘س ٚالغ قٛز سب

 ؾطا٘ٝ ٔهطف ذبٍ٘ي آة زض ايطاٖ ٚ ؾبيط وكٛضٞب اي خسَٚ ٔمبيؿٝ

 وكٛض

  ؾطا٘ٝ ٔهطف

ِيشط ٘فط زض )

 (ضٚظ

 وكٛض

  ؾطا٘ٝ ٔهطف

 (ِيشط ٘فط زض ضٚظ)

  150 اٍّ٘ؿشبٖ  265  ايطاٖ 

  150 ٔدبضؾشبٖ  90  ٔبِعي 

  155 اؾشطاِيب  100  ٔىعيه 

  170 ؾٛئس  110  ثّػيه 

  180 وٛيز  110   سٛ٘ؽ

  240 آٔطيىب   115 چيٗ 

  140 لجطؼ   125 ّٞٙس 

  135 ػطثؿشبٖ   130 يٛ٘بٖ 

  130 إِٓبٖ 
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 :هرٍري بر هطبلعبت اًجبم گرفتِ هرتبط

ثٝ ٔٙظٛض ثٟطٜ ٔٙسي اظ ٘شبيح ٔغبِؼبر ٚ دػٚٞكٟبي ٔطسجظ ثب ثٟساقز آة وٝ سٛؾظ ٔحمميٗ زا٘كٍبٟٞبي      

وّيس ٚاغٜ ثب  magiran.ir   ٚSIDػّْٛ دعقىي ٚ ثب٘ىٟبي اعالػبسي ٔرشّف ثطضؾي ٚ زضزٚ ثب٘ه اعالػبر 

ٔمبِٝ زض ذهٛل  12-ٔمبِٝ زض ذهٛل ويفيز آة قطة  11) ٔمبِٝ زض اضسجبط ثب ثٟساقز آة  47ثٟساقز آة 

 اؾززضج ٌطزيسٜ (ٜ زض ذهٛل ثٟساقز آة زٔمبِٝ زض ذهٛل ضاٞىبضٞبي اضائٝ ـ 24 –ثيٕبضيٟبي ٔٙشمّٝ اظ آة 

ٚ دػٚٞكٟبي ا٘دبْ ٌطفشٝ ٔطسجظ  ٘شبيح ثطذي اظ ٔغبِؼبر دؽ اظ ٔغبِؼٝ ٚ ثطضؾي سؼسازي اظ ٔمبالر ٔصوٛض وٝ

 :اضائٝ ٔي ٌطززٔمبِٝ ثٝ قطح ظيط  3ٔكشُٕ ثط 

 (1387)راّبردي ًَيي در كٌترل كيفيت آة آشبهيذًي  HACCPاربرد سيستن ك -1

فبعٕٝ فشحي  -خؼفطلّي ايّجيٍي -ٔحٕس خٛازٔحٕسي -فالح حيسضٔبٜ: ٘ٛيؿٙسٌبٖ

 :ٚ ٘شبيح حبنّٝ HACCPٔعايبي ؾيؿشٓ 

٘ظيط خٕغ آٚضي ٚثطضؾي ) ثطثؿيبضي اظٔحسٚزيز ٞبي ؾٙشي زؾشيبثي ثٝ آة آقبٔيس٘ي ؾبِٓايٗ ؾيؿشٓ ( 1

. فبئك آيس( ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٔيىطثي ٚقيٕيبيي ،ٞعيٙٝ،ظٔبٖ،ٔحسٚزيشٟب ٚثبظضؾي ٔمغؼي ٚغيطٜ

لجال حشي ثسٖٚ آ٘ىٝ )اظلبثّيز ثباليي ثطاي قٙبؾبيي ذغطاسي وٝ افطاز ثٝ عطظ ٔٙغمي ا٘شظبض ثطٚظ آٖ ضا زاض٘س( 2

. ثطذٛضزاض اؾز ( چٙيٗ اقشجبٞبسي ضخ زازٜ ثبقس

لبزض ثٝ ؾبظٌبضي ثبسغييطار ايدبزقسٜ زضعَٛ فطايٙسٞبي سهفيٝ اظلجيُ ديكطفز زضعطاحي سدٟيعار،ثٟجٛز ( 3

. ضٚقٟبي سهفيٝ ٚسٛؾؼٝ فٗ آٚضيٟبي ٔطسجظ ٔي ثبقس

زٞبي سهفيٝ وٕه ذٛاٞس وطز ٚسٛخٝ ثٝ ٔسيطيز يب ٞسفٍيطي ٔٙبثغ ٚأىب٘بر زضثحطا٘ي سطيٗ ثركٟبي فطايٗ( 4

. ذبني ثٝ ٕٞبٍٞٙي ٔيبٖ ٔٙبثغ ٚأىب٘بر ٚ٘مبط ثؿيبض ثحطا٘ي فطايٙسٞبي آة آقبٔيس٘ي زاضز

. ٔؿشٙسار ٔٛخٛز، فؼبِيز ٞبي ثبظضضؾي ضاثطاي ٘بظطيٗ سؿٟيُ ٔي وٙس( 5

ؾجت ثٟجٛز ٚاضسمبء أٙيز آة آقبٔيس٘ي ٔي ثبقس ٔٛخت افعايف اػشٕبز ٔهطف  HACCPٕٞچٙبٖ وٝ ( 6

. وٙٙسٌبٖ ثٝ ٔؿئِٛيٗ سبٔيٗ آة آقبٔيس٘ي ٔي ٌطزز

ازغبْ ٕ٘ٛز ٚثب اضايٝ ضٕٞٙٛزٞبي  9000ايٗ ؾيؿشٓ ضا ٔي سٛاٖ زض ؾيؿشٓ ٞبي ٔسيطيز ويفيز اظلجيُ ايعٚ ( 7

. ٘ساضز ٞب ثٟطٜ خؿزٔٙبؾت ،اظ ٔفْٟٛ آٖ ثطاي سىٕيُ ايٗ ٌٛ٘ٝ اؾشب
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زضنٙؼز فطاٚضي غصايي ثٝ ايٗ ػّز ثٛز وٝ وٙشطَ ٞبي ٔٛثط  HACCPاظ آ٘دب وٝ ٞسف اظسسٚيٗ ؾيؿشٓ 

سضٕيٗ ثٟشطي ثطاي ايٕٙي غصا فطاٞٓ ٕ٘بيس ٚفطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ قطايظ وٙشطَ ، ٚػّٕي ٕٞطاٜ ثب ٔؿشٙس ؾبظي قطايظ 

قس ثسيٗ ِحبػ ايٗ ؾيؿشٓ زضعي چٙس زٞٝ ثٝ ٔطاحُ زضعَٛ فطايٙس ٔي سٛا٘س وبضآسط اظوٙشطَ ٔحهَٛ ٟ٘بيي ثب

سىبّٔي ذٛز ضؾيسٜ ٚٔي سٛا٘س ٕٞچٖٛ ثط٘بٔٝ ٞبي ايٕٙي غصا زضفطايٙسٞبي سبٔيٗ آة آقبٔيس٘ي ؾبِٓ ثٝ عٛض 

ثي سطزيس ٔعايبي لبثُ ٔكبٞسٜ ايٗ ؾيؿشٓ ٔي سٛا٘س زضوبٞف چبِف ٞبي ٔطثٛط ثٝ .ٔٛثط ثٝ وبضٌطفشٝ قٛز

. ـ ثيٕبضيٟبي ٔٙشمّٝ سٛؾظ آة آقبٔيس٘ي ٘مف اضظ٘سٜ اي ايفب ٕ٘بيسويفيز آة آقبٔيس٘ي ٚوبٜ

 

 (تٌگٌبّب،تْذيذّب،فرصت ّب)  1385بررسي كيفيت هيکرٍبي آة شرة رٍستبيي كشَر در سبل -2      

 1387ؾبَ  65٘ٛيؿٙسٜ ٔديس لٙبزي    ٔحٕسضضب ٔحجي         ٘كطيٝ آة ٚفبضالة قٕبضٜ 

 :ًتبيج ٍ بحث 

قبذم ٞبي ٔٙشؿت ثٝ ويفيز ٔيىطٚثي آة حبنُ اظ ا٘دبْ آظٖٔٛ ٞبي قٙبؾبيي ٚ سؼييٗ ٔمساض  

٘كبٖ  1385 -1384 -1383اقطقيب وّي ٌطٔبدبي، ؾٙدف وسٚضر ٚ وّط ثبلي ٔب٘سٜ زض عَٛ ؾبِٟبي /ثبوشطي

     زثٝ ذٛثي ٔكٟٛ 1383٘ؿجز ثٝ ؾبَ  1385ٔي زٞس ثٟجٛز ٚ اضسمبي قبذم ٞب ي ثٟساقز آة زض ؾبَ 

ٚ فمساٖ  96/6ٔي ثبقس ثب ا٘حطاف ٔؼيبض زض ٔيبٍ٘يٗ وكٛضي قبذم ويفيز ٔيىطٚثي آة قطة ضٚؾشبيي 

ٚ قبذم ٔغّٛثيز وسٚضر اظ زيسٌبٜ  20/6زضنس ثب ا٘حطاف ٔؼيبض  07/93ثبوشطي قبذم اقطقيب وّي ٌطٔبدبي 

ؾٝ قبذم ٞبي ّٔي ثسؾز آٔسٜ زض ٔمبي(  NTU 5وٕشط اظ ) ٚ اظ ٘ظط ٔمجِٛيز ػٕٛٔي ٚ اؾشب٘ساضز ثٟساقشي 

ثب ضٕٞٙٛز ٞبي ؾبظٔبٖ ثٟساقز خٟب٘ي ثطاي اضظيبثي ويفيز ٔيىطٚثي ٞط چٙس ثيبٍ٘ط آٖ اؾز وٝ زض ٔميبؼ 

ّٔي ، ويفيز ٔيىطٚثي آة قطة ضٚؾشبيي وكٛض زض ٚضؼيز ػبِي لطاض زاضز أب ٌؿشطٜ ثٝ ٘ؿجز فبحف ٔمبزيط 

ٚضي ثسؾز آٔسٜ ٌٛيبي ايٗ ٚالؼيز اؾز وٝ ٚضؼيز ػبِي حسالُ ٚ حساوثط قبذم ٞبي يبز قسٜ ٔيبٍ٘يٗ وف

زض سٕبٔي ضٚؾشبيي وكٛض ثط لطاض ٘جٛزٜ ٚ زض دبضٜ اي اظ اؾشبٟ٘ب ، ويفيز ٔيىطٚثي آة ثٝ ؾغٛح ذٛة ٚ ٔشٛؾظ 

  .٘عَٚ ديسا ٔي وٙس
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 (1378-1379)بٌذرعببض  شْر كلرببقيوبًذُ در شبکِ آبرسبًى هيساى بررسى  -2

  ٔط٘سي ضبض  - حؿٙى ٔيطحؿبْا  -ظازٜ ٔحٕسى ٔػٌبٖ

 :٘شبيح حبنّٝ          

  .اؾز يكشطةوّط اضٕحالَ عجؼبً ثبقس، ثيكشط ٔربظٖ اظ ثطزاضى ٕ٘ٛ٘ٝ ي فبنّٝ چٝ ٞط 

 اى ا٘ساظٜ سب ٚ ٔب٘سٜ ثبلى آة ضز سطى عٛال٘ى ظٔبٖ ثطاى آٖ ثبليٕب٘سٜ ٚ اؾز سط ثبثز ؾطز ٞبى آة زض وّط 

 .ٕ٘بيس ٔى خجطاٖ ضا ٌٙسظزايى ؾطػز

 ثطاثطاثط ؾٝ زضخٝ 30 زٔبى زض ثبثز اؾيسى زضخٝ زض .ٞؿشٙس ثطاثط فبوشٛضٞب سٕبْ وٝ قطايغى زض وّطظ٘ى، 

  .اؾز زضخٝ 4 زض آٖ

 PHٔؼٕٛال ثب افعايف  -H2S, Mn2+, Fe2+, CN چٖٛ  سطويجبسى ثطاى وّط وٙٙسٌى ذبنيز اوؿيس 

 . افعايف ٔي يبثس

 HOCL  ٖثٝ حسالُ ظٔبt  ٝوٕشطي ٘ؿجز ثCLO-  ٘يبظ زاضز سب ػُٕ وكشٗ وّيفطْ قطٚع وٙس أب دؽ اظ

 .زليمٝ لسضر ٔيىطٚة وكي ايٗ زٚ ثٟٓ ٘عزيه ٔي ٌطزز 20ٌصقز ظٔبٖ 

سٛنيٝ ٔي ٌطزز اظ وّطيٙبسٛض اسٛٔبسيه وٝ زض اثط زضخٝ حطاضر ٚ وٙشطَ سعضيمي زض فهَٛ ؾطز ٚ ٌطْ  

 .زثهٛضر يىٙٛاذز ػُٕ ٔي ٌطزز اؾشفبزٜ ٌطز

ٔيّيٍطْ زض ِيشط ٚ وّط ذطٚخي اظ ٔربظٖ وّط ظ٘ي  2/1٘شبيح حبنّٝ ثبثز وطز وٝ وّط سعضيمي اظ سهفيٝ ذب٘ٝ  

 .ٔيّيٍطْ زض ِيشط ثٛزٜ سب ٔكىُ ثبال ثٛزٖ وّط زض قجىٝ سٛظيغ ٔطسفغ ٌطزز 9/0

ٚ غّظز سطويجبر ثب سٛخٝ ثٝ ثبال ثٛزٖ وّط زض قجىٝ سٛظيغ ديكٟٙبز ٔي ٌطزز ٔغبِؼبسي زض اضسجبط ثب ٚخٛز  

 .خب٘جي ٌٙسظزايي زض آة آقبٔيس٘ي قٟط ثٙسض ػجبؼ نٛضر ٌيطز
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 :آة كٌترل كيفي اريخچِت

 اؾشفبزٜ ٚلبثُ ٔٛخٛز آة ٔمساض وٝ ايٗ ثب .ا٘س ٌطفشٝ قىُ آة ٔٙبثغ ٔدبٚضر زض ٕٞٛاضٜ لسيٕي ٞبي سٕسٖ        

 ٚخٛز ايٗ ثب .اؾز ٘ساقشٝ ٚخٛز آة ويفيز اظ خبٔؼي ٚ زضؾز سؼطيف أب ، اؾز ثٛزٜ ٔب ٘يبوبٖ انّي زغسغٝ

 اظ ثٛ ٚ عؼٓ ٚ ٔؼّك شضار ٚظزٚزٖ آة سهفيٝ ثطاي ٌصقشٝ ػهط ا٘ؿبٟ٘بي سالـ اظ حىبيز ثؿيبضي سبضيري ٔٙبثغ

 ٕ٘ي چكبيي ٚ ثٛيبيي ثيٙبيي، حٛاؼ يبفشٙسوٝ زؾز ٘شيدٝ ايٗ ثٝ ا٘ؿبٟ٘ب وٝ وكيس عَٛ لطٟ٘ب أب .زاضز آٖ

 ثٝ آة ثٛي ٚ عؼٓ ثٟجٛز خٟز ٔرشّف اظضٚقٟبي اؾشفبزٜ .ثبقٙس آة ويفيز سكريم ٞبي ٔالن سٟٙب سٛا٘ٙس

  .ٌطزز ٔي ثط ٔيالز اظ لجُ ؾب4000َ

 ٔٙبؾت عؼٓ ثب آة ثٝ زؾشيبثي خٟز ظيؿشٝ، ٔي ٔيالز اظ لجُ 354 سب 460 ؾبَ زض وٝ يٛ٘ب٘ي زا٘كٕٙس ، ثمطاط 

 ظزٚزٖ ثبػث آٖ قسٜ خٛقيسٜ آة زازٖ ػجٛض ثب وٝ ٕ٘ٛز اذشطاع اي دبضچٝ فيّشط ثٛز، ٔي ؾبِٓ آة اٚ ثبٚض ثٝ وٝ

                                       ِيٟٛٚ٘ٛن فبٖ آ٘ش1676ٖٛؾبَ زض .قس ٔي آة اظ ٔٙبؾت ٘ب ثٛي ٚ عؼٓ ػبُٔ شضار

 Anton Van Leeuwenhoek  ٗز٘يبي زا٘كٕٙساٖ اذشطاع ايٗ ثب . ٕ٘ٛز اذشطاع ضا ٔيىطٚؾىٛح اِٚي 

 ايٗ ثٝ ٚ ٕ٘ٛز٘س ٔكبٞسٜ قٛز ٔي سّمي آقبٔيسٖ لبثُ ٚ ؾبِٓ وبٔال ظٔبٖ آٖ سب وٝ ضا آة ٞبي آِٛزٌي اظ خسيسي

 .قس٘س وكف ٞب ٔيىطٚاضٌب٘يؿٓ سطسيت

 زوشط ٌّيؿياٖ دعقه ظٔبٖ ايٗ زض .قس قبيغ ِٙسٖ قٟط زض ٔرشّفي ثيٕبضيٟبي ، ٔيالزي ٘ٛظزٞٓ لطٖ اٚاؾظ زض

 ايٗ وٝ وطز ثبثز اٚ .ؾزا يبفشٝ ٌؿشطـ آِٛزٜ آة عطيك اظ ٚثب ثيٕبضي وٝ وطز وكف John Snow  اؾٙٛ خبٖ

 خبِت ٘ىشٝ .اؾز وطزٜ ديسا قيٛع  ثٛز قسٜ آِٛزٜ فبضالة سٛؾظ وٝ آة چبٜ يه عطيك اظ ِٙسٖ قٟط زض ثيٕبضي

 ..ثٛز قٟط ٔطزْ اؾشمجبَ ٔٛضز آٖ ٔٙبؾت ثؿيبض ثٛي ٚ عؼٓ ثسِيُ چبٜ ايٗ آة وٝ اؾز ايٗ سٛخٝ

 وّط اظ اٚ.قس قٙبذشٝ اؾٙٛ خبٖ زوشط سٛؾظ ثبض اِٚيٗ ، آة سهفيٝ زض اضظقٕٙس قيٕيبيي ٔبزٜ يه ػٙٛاٖ ثٝ وّط 

 زِٚز ، وّط ٘ٙسٌين ػفٛ٘ي ضس لسضر قسٖ ٔكرم ثب . ٕ٘ٛز اؾشفبزٜ آة زض ٚثب ٔيىطة ثطزٖ اظثيٗ خٟز

 ثيٕبضي اثط زض ٚٔيط ٔطي قسيس وبٞف ثبػث ٕٞچٙيٗ الساْ ايٗ .ٕ٘ٛز ػٕٛٔي قطة آة وّطظ٘ي ثٝ قطٚع ثطيشب٘يب

 خٟز وّط اظ آٔطيىب ؾطسبؾط ؾذؽ ٚ يٛخطؾيٖ قٟط زض ، ثطيشب٘يب زض وّطظ٘ي ػُٕ ٔٛفميز اظ دؽ .ٌطزيس سيفٛئيس

 ضفشٗ ثيٗ اظ ٔٛخت قٙي فيّشطٞبي اظ اؾشفبزٜ ثب ٔطاٜٜ آة وّطظ٘ي .ٌطزيس اؾشفبزٜ قطة آة وطزٖ ػفٛ٘ي ضس

 قٟطي آة سهفيٝ زض اي وٙٙسٜ سؼيٗ ٘مف وّطظ٘ي أطٚظٜ .قس ؾٟبَاٚ سيفٛئيس ، ٚثب لجيُ اظ ثيٕبضيٟب اظ ثؿيبضي

 ثب .وٙٙس ٔي اؾشفبزٜ آة وطزٖ ػفٛ٘ي ضس خٟز وّط اظ قٟطي آة ٞبي ا٘ٝخ سهفيٝ اظ % 12 حسٚز .وٙس ٔي ايفب

 آة .ا٘س قسٜ آٟ٘ب خب٘جي ػٛاضو ٚ آة زض وّط اظ آٔسٜ ثٛخٛز ٔكشمبر ٔشٛخٝ اذيط اِٟبيؼزض زا٘كٕٙساٖ حبَ ايٗ

 ٔحمميٗ سٛخٝ ِصا .وٙس ٔي ايفبز اؾبؾي ٘مف آؾٓ ٘ظيط سٙفؿي زؾشٍبٜ ٞبي ثيٕبضي حطيهرزض زاض وّط

 . اؾز قسٜ خّت آة وطزٖ ػفٛ٘ي ضس ضٚقٟبي ؾبيط اظ اؾشفبزٜ ثٝ ا٘كٕٙساٖزٚ
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 :ررسي برًبهِ كٌترل كيفي در ايراىة

ثٟساقز ٔحيظ ٚظاضر ثٟساضي سأؾيؽ ٌطزيس ٚ يىي اظ اٞساف آٖ اخطاي ازاض٠ وُ ٟٔٙسؾي  1322زض ؾبَ 

 1342عطحٟبي سٛظيغ آة ؾبِٓ ثطاي قٟطٞب ٚ ضٚؾشبٞبي وكٛض ثٛز وٝ ٔٛفميشٟبي ظيبزي ثسؾز آٚضز ٚ زض ؾبَ 

ثٝ ٔٙظٛض سأٔيٗ ٚ سطثيز ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي زٚض٠ ٟٔٙسؾي ثٟساقز زض زا٘كىسٜ فٙي ٚ ثٟؿبظي ٔحيظ زض ثٟساضي 

.. ٜ وبض ٕ٘ٛزقطٚع ة

ثسيٟي اؾز وٝ سب سبضيد فٛق ثٟساقز ٔحيظ زض ؾغح ٚظاضسرب٘ٝ سحز ػٙٛاٖ ٔسيطيز ثٟساقز ٔحيظ فؼبِيز 

ا٘دبْ ٚظيفٝ  P.H.Cثب ايدبز ؾيؿشٓ ٞبي قجىٝ ثٟساقشي زضٔب٘ي ثٝ ػٙٛاٖ يىي اظ انَٛ  1367ٔيٕٙٛز ٚ ؾبَ 

 .ضر خٟبز ؾبظ٘سٌي ٚاٌصاض ٌطزيسثٝ ٚظا 67ٔي ٕ٘بيس ٚ ٔؿئِٛيز آثطؾب٘ي ضٚؾشب ٞب ٘يع اظ ؾبَ 

الشهبزي،  لبٖ٘ٛ ثط٘بٔٝ ؾْٛ سٛؾؼٝ 4ثٝ اؾشٙبز ٔبزٜ  1381قطوز ٟٔٙسؾي آة ٚ فبضالة وكٛض زض ؾبَ  

آة ٚ فبضالة زض ٞيئز  ٞبي لبٖ٘ٛ سكىيُ قطوز( 17)اخشٕبػي ٚ فطٍٞٙي وكٛض ٚ زض خٟز سحمك ٔفبز ٔبزٜ 

ٚظاضر ٘يطٚ زض أٛض آة ٚ فبضالة  ٞبي سهسي ي فؼبِيزٞسف اظ سكىيُ قطوز، ؾبٔب٘سٜ.زِٚز ٔهٛة ٌطزيس 

ٚضي ٚ اؾشفبزٜ ٔغّٛة  ضاٞجطي، افعايف ثبظزٞي ٚ ثٟطٜ قبُٔ ٔسيطيز نحيح، ٘ظبضر ٚ اضظيبثي ػّٕىطز، ٞسايز ٚ

ٞبي ٚظاضر ٘يطٚ ٚ ٕٞچٙيٗ وبضٌعاضي ٚظاضر ٘يطٚ ثطاي  زض چبضچٛة ؾيبؾز ٞبي ظيطٔدٕٛػٝ اظ أىب٘بر قطوز

 ْ.ٞب سسٚيٗ ٌطزيس ٚ سسٚيٗ ثط٘بٔٝ اٜ ا٘دبْ ٘ظبضر

ٔيّيبضز ٔشطٔىؼت اظ  130زضنس ٔشٛؾظ خٟب٘ي آٖ اؾز ٚ ثيف اظ  25٘بثغ آة سدسيس قٛ٘سٜ زض ايطاٖ ٞٓ اوٖٙٛ 

 ..ٔٙبثغ آثي ٔٛخٛز وكٛض سدسيس قٛ٘سٜ اؾز

  (زضنس زضٔٙبعك 71زضنس زض ٔٙبعك ضٚؾشبيي ٚ  28) ٘فط  75149669خٕؼيشي حسٚز زاضاي قٛض ايطاٖ ن

زضنس ضٚؾشبٞب سحز دٛقف   76زضنس قٟطٞبي وكٛض اظ ذسٔبر قطوز آة قٟطي ثٟطٜ ٔٙس ثٛزٜ ٚ 99ثٛزٜ وٝ 

 .ذسٔبر قطوز آة ٚفبضالة ضٚؾشبيي ٔي ثبقٙس 
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 :اؾشبٖ آشضثبيدبٖ غطثي  زاضاي دبيب٘ٝ ٞبي ٔطظي ثكطح ظيط ٔي ثبقس

 (90٘فط ٚضٚزي زض ؾبَ  729998ثب )          (            ٔبوٛ ) دبيب٘ٝ ٔطظي ثبظضٌبٖ 

  (90٘فط ٚضٚزي زض ؾبَ  290442ثب )     (                   اضٚٔيٝ ) دبيب٘ٝ ٔطظي ؾطٚ 

 (90٘فط ٚضٚزي زض ؾبَ  215087ثب )      (            ديطا٘كٟط) دبيب٘ٝ ٔطظي سٕطچيٗ

 (90ؾبَ  ٘فط ٚضٚزي زض 80613ثب )        (      دّسقز) دبيب٘ٝ ٔطظي نٙٓ ثالغي 

 (90٘فط ٚضٚزي زض ؾبَ  54355ثب )       (                ذٛي ) دبيب٘ٝ ٔطظي ضاظي 

 (90٘فط ٚضٚزي زض ؾبَ  18127ثب (            )ؾّٕبؼ)ايؿشٍبٜ ضاٜ آٞٗ لطٜ سذٝ 

 

ٔهطف ثٝ ػٟسٜ ٚظاضر ثٟساقز ٔحُ  وٙشطَ ويفيز آة آقبٔيس٘ي ػٕٛٔي اظ ٘مغٝ آثٍيط سب)) عجك لبٖ٘ٛ  .

وٝ زض ايٗ ضاؾشب ثغٛض ٔطست زض سؼبُٔ ٚ ٕٞبٍٞٙي ٔسٚاْ ثب قطوز ٞبي آة  ((،زضٔبٖ ٚآٔٛظـ دعقىي ٔيجبقس 

 .ٔي ثبقس ٚفبضالة قٟطي ٚ ضٚؾشبيي

: يفيت آة آشبهيذًيكّذف از كٌترل 

: اٞساف ظيط ضا ثطاي وٙشطَ ويفي آة آقبٔيس٘ي ثبيس زض ٘ظط ٌطفز 

. آة آقبٔيس٘ي ٚ٘ٝ سغييط زض ويفيز ئٛلغ ٞط ٜ وكف ة- -1

. سكريم ثٕٛلغ ٞط ٌٛ٘ٝ سغييط زض ويفيز آة آقبٔيس٘ي  -2

. سكريم آثٟبيي وٝ زض ؾيؿشٓ آثطؾب٘ي اظ ويفيز اؾشب٘ساضز ٔٛضز ٘ظط ثطذٛضزاض ٞؿشٙس -3

. ثرهٛل زضٔٛالغ اديسٔي ( زضنٛضر ٚخٛز)سكريم ٘مبط ثبٔٙبعك آِٛزٜ   -4

. ز٘ي افعٚزٜ ٔيكٛ٘سسؼييٗ زأٙٝ سبثيط آثٟبي آِٛزٜ اي وٝ ثٝ ٔٙبثغ آة آقبٔي -5

. سؼييٗ ٔيعاٖ آِٛزٌي زض آة -6

. اضظيبثي ٔيعاٖ سبثيط السأبسي وٝ زض خٟز ثٟجٛز ويفيز ا٘دبْ ٔيٍيطز -7

. زؾشٛضاِؼُٕ يب اؾشب٘ساضز ثطاي آة ثبٔهبضف ٔرشّف ثٟساقشي سٟيٝ  -8

. ضٛاثظ ٚٔمطاضر زضظٔيٙٝ ويفيز ٚوٕيز آة آقبٔيس٘ي ٞيٝر -9

. يبديكٍيطي اظ آِٛزٌي آة آقبٔيس٘يالسأبر وٙشطِي ثطاي ضفغ -10

. السأبر ٞكساض زٞٙسٜ زض ٔٛالغ ضطٚضي-11

 

ٔهطف ثٝ ػٟسٜ ٚظاضر ثٟساقز ٔحُ  وٙشطَ ويفيز آة آقبٔيس٘ي ػٕٛٔي اظ ٘مغٝ آثٍيط سب)) عجك لبٖ٘ٛ               

: ٔيٍيطز وٝ زضايٗ ضاؾشب السأبر ظيط سٛؾظ ثٟساقز ٔحيظ ا٘دبْ(( ،زضٔبٖ ٚآٔٛظـ دعقىي ٔيجبقس 
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ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ٔيىطٚثي اظ آة آقبٔيس٘ي قجىٝ ٞبي ِِٛٝ وكي، ٔٙبثغ ، ٔربظٖ شذيطٜ آة قٟطٞب ٚسهفيٝ ذب٘ٝ  -

. ٞبي آة

. ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ٔيىطٚثي اظ ٔٙبثغ ،ٔربظٖ ٚقجىٝ ٞبي ِِٛٝ وكي آة آقبٔيس٘ي ضٚؾشبٞبي سبثؼٝ قٟطؾشبٖ  -

ايي ثغٛضيىٝ ٔيعاٖ وّط ثبليٕب٘سٜ ، زضوّيٝ ٘مبط قجىٝ زض وٙشطَ ٚؾٙدف وّط ثبليٕب٘سٜ زض ٔٙبعك قٟطي ٚضٚؾز-

. حس اؾشب٘ساضز ثبقس

. ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي قيٕيبيي اظوّيٝ ٔٙبثغ آة ٚقجىٝ ٞبي ِِٛٝ وكي آة قٟطي -

. ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي قيٕيبيي اظوّيٝ ٔٙبثغ آة ٚقجىٝ ٞبي ِِٛٝ وكي آة ضٚؾشبيي -

. يٝ ضٚؾشبئيبٖ اظ عطيك ثٟٛضظاٖآٔٛظـ ضٚقٟبي ؾبزٜ ٌٙسظزايي آة آقبٔيس٘ي ثٝ وُ -

. ٘ظبضر ٚوٙشطَ ثٟساقشي آة آقبٔيس٘ي ٚآة ٔهطفي وبضذب٘ٝ ٞبي يرؿبظي -

دبضوٟب ، سطٔيٙبِٟب ، ٌٛضؾشبٟ٘ب ، ثّٛاضٞب ،ذيبثبٟ٘ب ٚؾبيط أبوٗ : وٙشطَ ٚديٍيطي خٟز ٘هت ػالئٓ ٞكساض زٞٙسٜ زض -

ٚديٍيطي خٟز سبٔيٗ آة ؾبِٓ ٚثٟساقشي  ٔكبثٝ ثٕٙظٛض ػسْ اؾشفبزٜ اظآة فضبي ؾجع خٟز ٔهبضف قطة

. زضٔىبٟ٘بي ٔصوٛض

. وٙشطَ ثٟساقشي آثرٛضيٟبي زاذُ قٟط،ذيبثبٟ٘ب ،ٔؼبثط ػٕٛٔي ٚٔؿيط ضاٟٞب -

. وٙشطَ ثٟساقشي خبيٍبٟٞب ٚٔطاوع فطٚـ يد زضوّيٝ ٘مبط قٟط -

. وٙشطَ ويفي آة لٙٛار ،چكٕٝ ٞبٚؾبيطٔٙبثغ آة ٔؿيطضاٟٞب  -

. يس٘ي زضسطٔيٙبِٟب ٚدبيب٘ٝ ٞب وٙشطَ ويفي آة آقبْ -

. وٙشطَ ثٟساقشي اؾشرطٞبي قٙب اظ ٘ظط ثٟساقز ٔحيظ ٚوٙشطَ ويفي آة ٔٛضز ٔهطف زض اؾشرطٞب -

. زض خٟز ضػبيز انَٛ ٚٔٛاظيٗ ثٟساقز ٔحيظ ( آثٍطْ)وٙشطَ ثٟساقشي آثٟبي ٔؼس٘ي  -

. ٚوشطيًٙ ٞٛاديٕبيي ٚ ثٛفٝ لغبض ٞبوٙشطَ ثٟساقشي آة زضضؾشٛضاٖ  -

 ٘شطَ ويفي آة ٔٛضز اؾشفبزٜ زا٘ف آٔٛظاٖ زضٔساضؼن-

 :فعبليت ّب      

  سٟيٝ ثط٘بٔٝ ػّٕيبسي-1

اخطاي زؾشٛضاِؼُٕ ٞب ٚ اؾشب٘ساضز ٞبي ٔطسجظ ٚ اثالغي  -2

٘ظبضر ثط وٙشطَ ويفي آة ٚ ٚضؼيز ٔٙبثغ ٚ ٔربظٖ ٚ قجىٝ ٞبي آثطؾب٘ي  -3

٘بٔغّٛة وٙشطَ ويفي اظ عطيك اضٌبٖ ٞبي ٔطثٛعٝ اضؾبَ ٘شبيح ثٝ ٔطاوع سبثؼٝ ٚ ديٍيطي ٔٛاضز  -4
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خّت ٕٞىبضي اضٌبٖ ٞبي ٔطسجظ  -5

...[ دٛؾشط ٚ , دٕفّز ) ثط٘بٔٝ ضيعي ٚ اخطاي زٚضٜ ٞبي آٔٛظقي ٚ سٟيٝ ثؿشٝ ٞبي آٔٛظقي  -6

ديٍيطي سبٔيٗ ٘يبظٞب زض ضاؾشبي ثط٘بٔٝ ثٟساقز آة ٚ فبضالة  -7

قٍبٜ ٔيىطٚثيِٛٛغي آة ديٍيطي، سبٔيٗ ٚ سدٟيع ٘يبظٞبي آظٔبي -8

ٔكبضوز ٚ ٕٞىبضي زض ٔجبضظٜ ثب اديسٔي ٞب  -9

٘ظبضر ثط ٚضؼيز ثٟساقشي ٔٙبثغ آثي غيط قجىٝ ٚ ذهٛني  -10

٘ظبضر ثط ٚضؼيز ثٟساقشي وبضذب٘دبر سِٛيس يد  -11

ديٍيطي سبٔيٗ آة ؾبِٓ زض ٔٛالغ ثطٚظ وٓ آثي زض ٔٙبعك زاضاي ٔكىُ وٓ آثي  -12

ض ٚضؼيز ثٟساقشي آة ا٘جبضٞب ٚ ٘حٜٛ آثٍيطي آٖ ٚ ٘ظبضر ٔؿشٕط ثط وٙشطَ ويفي آٖ ديٍيطي ٚ ٘ظبضر ة -13

سسٚيٗ ٚ سٙظيٓ ٚ ديٍيطي اخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ثبوشطيِٛٛغي ٚ قيٕيبيي آة ٚ ا٘ؼىبؼ ٘شبيح ثٝ اضٌبٖ  -14

ٞبي ٔطثٛعٝ 

اضٌبٖ      وبؼ آٔبض ٚ ٘شبيح وّطؾٙدي ثٝ ديٍيطي ٚ اخطاي ٘حٜٛ وّطؾٙدي زض ٔطاوع ٚ ذب٘ٝ ٞبي ثٟساقز ٚ ا٘غ -15

ٞبي ٔطثٛعٝ 

ٔطاوع سهفيٝ آة ٚ ذٛزضٚٞبي حُٕ يد  –سب٘ىطٞبي آثطؾب٘ي  –نسٚض ٔدٛظ ثٟساقشي آة ا٘جبض  -16

ثط٘بٔٝ ضيعي ثٕٙظٛض ا٘دبْ ثبظزيسٞبي ٔكشطن ثب اضٌبٖ ٞبي ٔطثٛعٝ  -17

اخغ لضبيي ديٍيطي ٔؼطفي ٔشرّفيٗ زفغ غيط ثٟساقشي فبضالة ٞب ثٝ ٔط -18

٘ظبضر ثط فؼبِيز آظٔبيكٍبٜ ثبوشطيِٛٛغي آة -19

ضؾيسٌي ثٝ قىبيبر ٔطزٔي -20

ديٍيطي ثٝ ٔٙظٛض خٕغ آٚضي اعالػبر ٔطثٛعٝ ثٝ ٔٙبثغ ٚ ٔربظٖ آة زض قٟط ٚ ضٚؾشب  -21

ٔكبضوز زض اخطاي ثط٘بٔٝ ٞبي سحميمبسي ٚ ثط٘بٔٝ ٞبي دعقىي اخشٕبػي  -22

  ٔبض ٔطثٛعٝ ٚ فيسثه ٚ سٟيٝ قبذم ٞبي ٔطثٛعٝخٕغ آٚضي ٚ سدعيٝ ٚ سحّيُ آ -23

ثٟساقشي زضٔعاضع ؾجعي ٚ نيفي خبر اظ٘ظط آثيبضي ٔحهٛالر ثب فبضالة ذبْ ٚ دؿبة ٚ سكسيس ٔطالجشٟبي   -24

 ايدبز ٕٞبٍٞٙي الظْ ثب خٟبز وكبٚضظي

اػعاْ اويخ ٞبي وٙشطَ ثٟساقشي زض ٔٛالغ ٚلٛع ثاليبي عجيؼي ثٛيػٜ ؾيُ ثٝ ٔٙبعك آؾيت زيسٜ ٚ وٙشطَ  -25
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          EOCويفي ٔؿشٕط آة آقبٔيس٘ي ٚ زفغ فبضالة سب ضفغ وبُٔ ثحطاٖ زض ٔحُ ، ٚ اػالْ ثٝ ٔٛلغ ٌعاضـ ثٝ 

 (ؾشبز فٛضيز ٞبي ؾالٔز ٔحيظ وكٛض) 

 ي ازٚاضي اظ قٟطؾشبٖ ٞبي ٔطظي ثٝ ٔٙظٛض اعٕيٙبٖ اظ حؿبؾيز ٔطالجز ثيٕبضيا٘دبْ ثبظزيس ٞب   -26     

سؼييٗ سيٓ ٞبي ثطضؾي عغيبٖ ثيٕبضي ٚ ثطلطاضي وكيه زض ؾبػبر غيط ازاضي ثٕٙظٛض ٔساذّٝ    ؾطيغ زض   -27    

 خٟز وٙشطَ ثيٕبضي

 :ٔٙبثغ ٚ ٔبءذص

زض ثط٘بٔٝ قطة اة ا٘شكبضار ٔطوع ؾالٔز  HACCEPضاٟٞبي وبضثطز ؾيؿشٓ سدعيٝ ٚ سحّيُ ذغط  -1

 ٔحيظ ٚ وبض

 ثركٙبٔٝ ٞب ٚ زؾشٛضاِؼُٕ ٞبي نبزضٜ اظ ٔطوع ؾالٔز ٔحيظ ٚ وبض زض ذهٛل ثٟساقز آة اقبٔيس٘ي -2

 ٚ ٚيػٌيٟبي آة اقبٔيس٘ي ازاضٜ اؾشب٘ساضز ٚ سحميمبر نٙؼشي ايطاٖ  1011ٚ  1053اؾشب٘ساضزٞبي  -3

 ايٕٙي خٟب٘ي آة زوشط ٔحٕسضضب ذب٘ي -4

 ثط٘بٔٝ ضيعي اضغطاضي سبؾيؿبر آة زوشط أيط حؿيٗ ٔحٛي -5

 ويفيز اة اقبٔيس٘ي سطخٕٝ زوشط خؼفط ظازٜ -6
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