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 هحیط کبسؿٌبػی پیَػتِ هٌْذػی ثْذاؿت هخبطجبى:       کلیبت ػن ؿٌبػی هحیط ػٌَاى دسع :

 ٍاحذ ًظشی 2(   ؼذادٍاحذ:)یب ػْن اػتبد اص ٍاحذت

 2-4ؿٌجِ ػبػت  :ػبػت پبػخگَیی ثِ ػَاالت فشاگیش 

 دکتش هجتجی لیوَیی هذسع: 10 - 12 ؿٌجِ ػِ  1395-96ًیوؼبل اٍل ع: صهبى اسائِ دس

 ؿیوی ػوَهی ، ایوٌی ، کبسثشد هَاد ؿیویبیی ٍ ػوَم  :دسع ٍ پیؾ ًیبص

 

ٍ کبسثشد ػن ؿٌبػی دس سؿتِ ثْذاؿت هحیط ٍ افضایؾ  اكَلآؿٌبیی داًـجَیبى ثب  ّذف کلی دسع :

، جبثجبیی آًْب  ػشًَؿت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی اص جولِ ػوَم آفت کؾ دس هحیط آگبّی آًْب دس هَسد

 ٍ تبثیشات صیبًجبسؿبى ثش ػالهت اًؼبى ٍ هحیط صیؼت

  

 ّذاف کلی جلؼبت : )جْت ّش جلؼِ یک ّذف(ا

  تؼبسیف کلی ؿبهل تؼشیف ػن ؿٌبػی، ػن، هؼوَهیت، هحیط ٍ اًَاع هؼوَهیت  -1

ؿبخِ ّبی هختلف ػن ؿٌبػی ، تؼشیف ػن ؿٌبػی هحیط    -2  
  تبسیخچِ ػن ؿٌبػی -3

ع ػَاهل صیبى آٍسؿیویبیی اًَا -4  
تبثیش آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی ثش اکَػیؼتن ، هؼشفی اکَتَکؼیکَلَطی ٍ استجبطب ت ثیي سؿتِ ػن  -5

  ؿٌبػی هحیط  ثب سؿتِ ّبی ػلوی دیگش
اسصیبثی خطشػویت آالیٌذُ  آصهبیـبت ػن ؿٌبػی گضًَثیَتیک ّب ثش سٍی حیَاًبت آصهبیـگبّی ٍ -6

          ىّبی ؿیویبیی ثشای اًؼب
ٍ  ، تبثیشات هحیطی ػوَم آفت کؾ ػشًَؿت افت کؾ ّب دس هحیط ، طجقِ ثٌذی ػوَم آفت کؾ -7

   ػوَم اسگبًَ کلشُ
  ػوَم اسگبًَفؼفشُ ٍ تبثیشات صیؼت هحیطی آًْب -8

ًظبست ٍکٌتشل هیضاى هَاد ؿیویبیی   ،اسصیبثی خطشػویت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی ثشای اًؼبى -9

ًوًَِ گیشی اص هحیط ،  -   یط  ٍ سٍؿْبی کٌتشل هیضاى هَاد ؿیویبیی آالیٌذُ دس هحیط آالیٌذُ دس هح

جضیِ هَاد ؿیویبییت هختلف سٍؿْبی  

ػشًَؿت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی دس هحیط غیش صًذُ ؿبهل اًتـبس ، جزة ٍ آصاد ؿذى هَاد  -10

  دس آة ٍ خبک آًْبتجضیِ  ؿیویبیی دس هحیط  ٍ
  ّبی ؿیویبیی دس هحیط  صًذُػشًَؿت آالیٌذُ  -11

ٍ آصهبیـبت صیؼت ػٌجیآصهبیؾ ػویت هضهي   آصهبیؾ ػویت حبد ،  -12   
 تبثیشات هحیطی هَاد صائذ صساػی ثش ػالهت اًؼبى ٍ هحیط صیؼت -13

 ػشًَؿت ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ دس هحیط ٍ تبثشات آًْب ثش ػبهت اًؼبى ٍ هحیط صیؼت. -14

قِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی ثیفیٌیل ّبی پلی کلشُ. تَصیغ ، هتبثَلیؼن ٍ دفغ ػبختوبى ؿیویبیی ، طج  -15



 ثیفٌیل ّبی کلشُ دس حیَاًبت آصهبیـگبّی. صیبى ّبی ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ ثش ػالهت اًؼبى

 Risk assessment       اسصیبثی خطش    -16

 

 

 
 

 اّذاف ٍیظُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّش جلؼِ:
 

 ف کلی ؿبهل تؼشیف ػن ؿٌبػی، ػن، هؼوَهیت، هحیط ٍ اًَاع هؼوَهیتتؼبسی ّذف کلی جلؼِ اٍل:

 اّذاف ٍیظُ جلؼِ اٍل:

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 هحیط  ٍػن ؿٌبػی سا تؼشیف کٌذ. ،هؼوَهیت ،ػن - 1-1

 اًَاع هؼوَهیت سا ًبم ثجشد. - 1-2

 داسٍ ٍػن سا ؿشح دّذ ،ساثطِ ثیي غزا -1-3
 

 ػن ؿٌبػی ، تؼشیف ػن ؿٌبػی هحیط ؿبخِ ّبی هختلف :دٍم ّذف کلی جلؼِ

 :دٍماّذاف ٍیظُ جلؼِ 

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 ؿبخِ ّبی هختلف ػن ؿٌبػی سا تَضیح دّذ ٍ کبسثشد ّش یک اص آًْب سا ثِ تفکیک ثیبى ًوبیذ. -2-1

  ػن ؿٌبػی هحیط سا تؼشیف ًوبیذ ٍاّویت ٍ کبسثشد آًشا دس ثْذاؿت هحیط  ثیبى کٌذ. -2-2
 

 تبسیخچِ ػن ؿٌبػی :ػَم کلی جلؼِّذف 
 ػَم: اّذاف ٍیظُ جلؼِ

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

قذیوی تشیي دػتکبسی ّبی ثـش دس طجیؼت ٍتَلیذ آالیٌذُ ّبیی ًظیش دی اکؼیذ کشثي ٍ غیشُ    -3-1

 سا تَضیح دّذ. 

 دّذ.  هَاسد اػتفبدُ اص هَاد ؿیویبیی دس یًَبى ثبػتبى سا دستَلیذات صساػی ؿشح -3-2

هَاسد اػتفبدُ اص هَاد ؿیویبیی تَػط سٍهیبى ٍچیٌی ّب سا دس ػْذ ثبػتبى دس دفغ آفبت صساػی  -3-3

 ٍ ثْذاؿتی ؿشح دّذ.  

 ًقؾ فضایٌذُ آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی سا دس دٍسُ اًقالة كٌؼتی تَضیح دّذ.  -3-4

 قشى ثیؼتن ؿشح دّذ. آلَدگی هحیط صیؼت ثِ اًَاع ػوَم آفت کؾ ًظیش دد ت سا دس آغبص  -3-5
 

 اًَاع ػَاهل صیبى آٍسؿیویبیی :چْبسم ّذف کلی جلؼِ
 چْبسم: اّذاف ٍیظُ جلؼِ

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 اّویت دی اکؼیذ ػَلفَس سا ثؼٌَاى یک آالیٌذُ َّا ثیبى کٌذ.     -4-1

 هٌـب تَلیذ دی اکؼیذ ػَلفَسسا ثیبى کٌذ.          -4-2

 یذ ػَلفَسسا دس هٌبطق هختلف ثیبى کٌذ.   اًتـبس دی اکؼ -4-3



 ػویت دی اکؼیذ ػَلفَس سا ثشای اًؼبى ثیبى کٌذ.                -4-4

 اّویت اکؼیذ ّبی ًیتشٍطى ٍ ًیتشات سا ثؼٌَاى یک آالیٌذُ َّا ثیب ى کٌذ.       -4-5

اص اصدیبد هیضاى  تبثیش اػیذ ًیتشیک ٍ ًیتشات سا ثش اکَػیؼتن تَضیح دّذ ٍ صیبًْبی ًبؿی -4-6

 ًیتشات د ساکَػیؼتن سا ثیبى کٌذ.  

 هٌبثغ تَلیذ اکؼیذ ّبی ًیتشٍطى ٍ ًیتشات سا رکش ًوبیذ.   -4-7

 ػویت اکؼیذ ّبی ًیتشٍطى هَجَد دس َّا سا ثشای اًؼبى ثیبى ًوبیذ.    -4-8

 دّذ. تبثیش اصدیبد هلشف کَدّبی ًیتشات دس صهیٌْبی صساػی سا ثش اکَػیؼتن تَضیح  -4-9
 

تبثیش آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی ثش اکَػیؼتن ، هؼشفی اکَتَکؼیکَلَطی ٍ استجبطب  :پٌجن ّذف کلی جلؼِ

 ت ثیي سؿتِ ػن ؿٌبػی هحیط  ثب سؿتِ ّبی ػلوی دیگش
 پٌجن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 هحیط  ٍ اکَػیؼتن سا تؼشیف کٌذ. -5-1

 غزایی ٍ جشیبى اًشطی دس اکَػیؼتن سا تـشیح ًوبیذ.صًجیشُ غزایی، ؿجکِ  - -5-2

 ػشًَؿت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی سا دس هحیط صیؼت ٍ اکَػیؼتن ثب ّوذیگش هقبیؼِ کٌذ. -5-3

 اکَتَکؼیکَلَطی سا تؼشیف کٌذ. -5-4

 ػلن ػن ؿٌبػی هحیطی سا ثِ ػٌَاى یک ػلن چٌذ سؿتِ ای تَضیح دّذ. -5-5

 ی سا ثب سؿتِ ّبی ػلوی هشتجط تَضیح دّذ.استجبطبت ػن ؿٌبػی هحیط -5-6
 

 اسصیبثی  آصهبیـبت ػن ؿٌبػی گضًَثیَتیک ّب ثش سٍی حیَاًبت آصهبیـگبّی ٍ :ؿـن ّذف کلی جلؼِ

   خطشػویت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی ثشای اًؼبى
 ؿـن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ   
 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ  

 گضًَثیَتیک سا تؼشیف ًوبیذ.   -6-1

 ّذف اص آصهبیؾ گضًَثیَتیک ّب سا ثش سٍی حیَاًبت آصهبیـگبّی تَضیح دّذ.       -6-2 

 سٍؿْبی آصهبیؾ سا ؿشح دّذ. -6-3 

 6-4-  LD50  ٍ   LC50   سا تؼشیف کٌذ ٍ آفت کؾ ّب سا ثش اػبع هیضاى ػویت ثشای پؼتبًذاساى

 طجقِ ثٌذی کٌذ.

 

، طجقِ ثٌذی ػوَم آفت کؾ ، تبثیشات هحیطی  ػشًَؿت افت کؾ ّب دس هحیط :ّفتن ّذف کلی جلؼِ

 ػوَم آفت کؾ ٍ ػوَم اسگبًَ کلشُ

 ّفتن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ
 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 ساُ ّبی ٍسٍد ػوَم آفت کؾ سا ثِ هٌبثغ خبک ، آة ٍ َّا ؿشح دّذ. -7-1

 اًتقبل ، پبیذاسی ٍ تجوغ دس خبک سا ؿشح دّذ. -7-2

 وَم آفت کؾ سا ثِ صًجیشُ غذایی ؿشح دّذ.ٍسٍد ثبقیوبًذُ ػ -7-3

 خَاف فیضیکی ٍ ؿیویبیی ػوَم اسگبًَکلشُ سا ثیبى کٌذ ٍصیش گشٍُ ّبی آًشا هـخق ًوبیذ.      - -7-4



 هؼبیت ٍ تبثیشات ػَء صیؼت هحیطی ػوَم اسگبًَ کلشُ سا تـشیح ًوبیذ.    -7-5

خلَكیبت فیضیکی ٍ ؿیویبیی ٍتبثیشات ػوَم ددت، آلذسیي، دیلذسیي ٍ ّپتبکلش سا اص لحبظ  -7-6

 صیؼت هحیطی ثب ّوذیگش هقبیؼِ ًوبیذ.     

 ػشًَؿت حـشُ کؾ ددت سا دس هحیط تَضیح دّذ.  -7-7

 ػویت ٍپبیذاسی ددت سا دس هٌبثغ آة ٍ خبک ٍ ثبفت ّبی گیبّی ٍجبًَسی ثیبى ًوبیذ.   -7-8

زایی ٍ تجوغ دس اکَػیؼتن سا تَضیح ٍسٍد ددت سا ثِ صًجیشُ غزایی، ؿجکِ غزایی، ػطَح غ -7-9

  دّذ.
 

 ػوَم اسگبًَفؼفشُ ٍ تبثیشات صیؼت هحیطی آًْب :ّـتن ّذف کلی جلؼِ

 ّـتن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ
 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

ػوَم اسگبًَفؼفشُ سا اص لحبظ ػبختوبى ؿیویبیی ثب ػوَم اسگبًَکلشُ هقبیؼِ کٌذ ٍ ثتَاًذ  -8-1

 شٍُ اص ػوَم سا سػن ًوبیذ. فشهَل ػوَهی ایي گ

 ثب هـبّذُ فشهَل ػبختوبًی یک حـشُ کؾ گشٍُ ؿیویبیی آًشا تـخیق دّذ.    -8-2

 هضایبی ػوَم اسگبًَفؼفشُ ٍتجضیِ آًْب سا دس هحیط ثب ػوَم اسگبًَکلشُ هقبیؼِ کٌذ.  -8-3

 ؿشح دّذ. تٌَع ػبختوبًی ٍ خَاف ثیَلَطیک صیشگشٍُ ّبی هختلف ػوَم اسگبًَفؼفشُ سا -8-4
 

اسصیبثی خطشػویت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی ثشای اًؼبى،  ًظبست ٍکٌتشل هیضاى   :ًْن ّذف کلی جلؼِ

ًوًَِ  -هَاد ؿیویبیی آالیٌذُ دس هحیط  ٍ سٍؿْبی کٌتشل هیضاى هَاد ؿیویبیی آالیٌذُ دس هحیط    

 گیشی اص هحیط ، سٍؿْبی هختلف تجضیِ هَاد ؿیویبیی

 ًْن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ
 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

سٍؿْبی اسصیبثی خطش ػویت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی سا دس آصهبیـگبُ تَضیح دّذ ٍ خطشػویت  -9-1

 دس فیلذ سا پیؾ ثیٌی ًوبیذ.

ػبصهبًْبی ثیي الوللی ٍ هحلی سا کِ ػْذُ داس کٌتشل هیضاى آالیٌذُ ّبی هحیطی ّؼتٌذ،   -9-2

 یح دّذ.            لیؼت کٌذ ًٍحَُ ًظبستـبى سا تَض

ضشٍست هطبلؼبت پظٍّـی ثِ هٌظَس ًظبست ثش آالیٌذُ ّب  ٍسٍؿْبی ًوًَِ گیشی اص هحیط سا  -9-3

 تَضیح دّذ.

اثضاس ٍ سٍؿْبی جذا ػبصی ٍ تجضیِ هَاد ؿیویبیی سا دس هطبلؼِ آالیٌذُ ّب ی هحیط ًظیش   -9-4

 سا ؿشح دّذ ٍثب ّن هقبیؼِ کٌذ.      HPLCگبصکشٍهبتَگشافی ٍ  
 

ػشًَؿت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی دس هحیط غیش صًذُ ؿبهل اًتـبس ، جزة ٍ آصاد   :دّن ّذف کلی جلؼِ  

 دس آة ٍ خبک آًْبتجضیِ  ؿذى هَاد ؿیویبیی دس هحیط  ٍ
 دّن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

دس قؼوتْبی هختلف هحیط غیش صًذُ ًظیش خبک، آة صیش صهیٌی ، آة اًتـبس هَاد ؿیویبیی سا   -10-1

 ّبی ػطحی ٍ َّا تَضیح دّذ.   

پذیذُ جزة ؿذى هَلکَل ّبی تشکیجبت ؿیویبیی ثِ رسات خبک ٍ آصاد ؿذى آًْب  سا  تَضیح  -10-2



 دّذ.  

  PH  ػَاهل هَثش ًظیش -10-3  

                   ؿیویبیی اص خبک  سا تَضیح دّذ. خبک دس جزة ٍ آصاد ؿذى هَلکَلْبی تشکیجبت -4 -10

       ػلل ٍسٍد آالیٌذُ ّب ؿیویبیی سا ثِ آثْبی ػطحی تَضیح دّذ. -10-5

تجضیِ تشکیجبت ؿیویبیی آالیٌذُ هحیط سا ثَػیلِ ػَاهل هحیطی ٍ هیکشثی تَضیح دّذ ٍ آًْب  -10-6 

 سا ثب رکش هثبل ثب ّوذیگش هقبیؼِ ًوبیذ.   
 

 ػشًَؿت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی دس هحیط  صًذُ  :یبصدّن ی جلؼِّذف کل
 یبصدّن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 هتبثَلیضُ ؿذى هَاد ؿیویبیی دس ثذى هَجَدات صًذُ سا ثب ثیبى آًضین ّبیی کِ دس آى -11-1

        دخبلت داسًذ ،تَضیح دّذ.                                         

تجوغ،  تغییش ؿکل ٍ تجضیِ صیؼتی هَاد ؿیویبیی سا دس هحیط صًذُ تؼشیف کٌذ ٍ تبثیشات   -11-2

 ًبهطلَة ًبؿی اص آًْب سا اص لحبظ صیؼت هحیطی تَضیح دّذ.  

 

 آصهبیؾ ػویت حبد ، آصهبیؾ ػویت هضهي  ٍ آصهبیـبت صیؼت ػٌجی  :دٍاصدّن ّذف کلی جلؼِ

 دٍاصدّن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ
 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 هؼوَهیت حبد ٍ ػَاسم هضهي ًبؿی اص آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی سا تَضیح دّذ.      -12-1

 آصهبیـبتی سا کِ ثشای هطبلؼِ ػَاسم حبد ٍهضهي ثکبس هیشٍد ؿشح دّذ. -12-2

آة ًبؿی اص ؿکؼتِ ؿذى آًْب دس خبک ، سػَثبت ٍ   Residue   ثبقیوبًذُ ػوَم آفت کؾ -12-3

 تَضیح دّذ.

ًبؿی اص هتبثَلیؼن آًْب سا دس ثبفت ّبی گیبّی ًظیش   Residueثبقیوبًذُ ػوَم آفت کؾ    -12-4

 هحلَالت کـبٍسصی ٍ ثبغجبًی س ا تَضیح دّذ.

ًبؿی اص هتبثَلیؼن آًْب سا دس ثبفت ّبی حیَاًی ًظیش   Residueثبقیوبًذُ ػوَم آفت کؾ    -12-5

 یبى ٍ هحلَالت لجٌی سا تَضیح دّذ.گَؿت دام ، پشًذگبى ، آثض

 

آصهبیـبت صیؼت ػٌجی سا ثشای تؼییي هیضاى ػویت االیٌذُ ّبی ؿیویبیی ثشای جبًَساى  -11-6

 هختلف تَضیح دّذ.
 

 تبثیشات هحیطی هَاد صائذ صساػی ثش ػالهت اًؼبى ٍ هحیط صیؼت  :ػیضدّن ّذف کلی جلؼِ

 ػیضدّن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ
 :دس ثبؿذدس پبیبى داًـجَ قب

 ًقؾ فضَالت دام ّبی کَچک ٍ ثضسگ سا ثِ ػٌَاى آالیٌذُ صهیي ّبی صساػی ٍ هشاتغ سا ثذاًذ. -13-1

 تبثیشات هحیطی ًیتشات هَجَد دس فضَالت داهی سا ؿشح دّذ. -13-2 

 تبثیشات هحیطی فلضات ػٌگیي هَجَد دس فضَالت داهی سا ؿشح دّذ.  -13-3

اسگبًیضم ّب ٍ داهپضؿکی هَسد هلشف ٍ هتبثَلیت ّبی ًْبیی آًْب سا  ثش تبثیشثبقیوبًذُ داسٍّبی   -13-4



 هیکشٍاسگبًیضم ّبی خبک سا ؿشح دّذ.

 تبثیش ثبقیوبًذُ یک داسٍی داهپضؿکی هَجَد دس فضَالت داهی سا ثِ ػٌَاى هثبل ثیبى کٌذ. -5 -13
 

آًْب ثش ػبهت اًؼبى ٍ ػشًَؿت ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ دس هحیط ٍ تبثشات چْبسدّن:  ّذف کلی جلؼِ

 هحیط صیؼت.

 چْبسدّن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 کبسثشد ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ سا دس كٌؼت تَضیح دّذ. -14-1

 خطشات ٍ هیضاى ػویت ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ سا ثشای اًؼبى ؿشح دّذ. -14-2

 خلَكیبت ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ سا ؿشح دّذ. -14-3

بی پلی کلشُ سا دسخبک ٍ اًتقبل آى ثِ آة ، ثبفت ّبی گیبّی ٍ حیَاًی سا پبیذاسی ثیفٌیل ّ -14-4

 ؿشح دّذ.

ًقؾ ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ سا دس ػشکَة ػیؼتن ایوٌی جبًَساى ٍ ثشٍص ثیوبسی ّب سا ثب رکش  -14-5

 هثبل ؿشح دّذ.
 

گزاسی ثیفیٌیل ّبی پلی کلشُ. تَصیغ ، ػبختوبى ؿیویبیی ، طجقِ ثٌذی ٍ ًبهپبًضدّن :  ّذف کلی جلؼِ

هتبثَلیؼن ٍ دفغ ثیفٌیل ّبی کلشُ دس حیَاًبت آصهبیـگبّی. صیبى ّبی ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ ثش 

 ػالهت اًؼبى

 پبًضدّن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ
 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

  آًْب سا سػن کٌذ. ػبختوبى ؿیویبیی ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ سا ؿشح دّذ ٍ فشهَل ػبختوبًی -15-1

 ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ سا ثش اػبع هحل قشاس گشفتي اتن ّب سٍی حلقِ ثٌضى ًبهگزاسی کٌذ. -15-1

 تَصیغ ، هتبثَلیؼن ٍ دفغ ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ سا دس حیَاًبت آصهبیـگبّی تَضیح دّذ. -15-3 

 دّذ. ساثطِ ػبختوبى ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ سا  ثب هیضاى ػویت تَضیح -15-4

 ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ سا ثش اػبع ػبختوبى ؿیویبیی طجقِ ثٌذی کٌذ. -15-5 

  ّبی پلی کلشُ سا ثش ػالهت اًؼبى تَضیح دّذ.صیبى ّبی ثیفٌیل   -15-6
 

 Risk assessment       اسصیبثی خطش  ؿبًضدّن :  ّذف کلی جلؼِ

 ؿبًضدّن: اّذاف ٍیظُ جلؼِ

 :دس پبیبى داًـجَ قبدس ثبؿذ

 16-1- Hazard .سا تؼشیف کٌذ 

 سا تَضیح دّذ.  Riskًحَُ ػٌجؾ  -16-2

 استجبطبت حیطِ ّبی هختلف ػن ؿٌبػی سا دس اسصیبثی خطش تَضیح دّذ. -16-3

 سا دس اسصیبثی خطش ؿشح دّذ. Descriptive Toxicologyًقؾ  -16-4

 سا دس اسصیبثی خطش ؿش ح دّذ. Mechanistic Toxicology ًقؾ  -16-5

 سا دس اسصیبثی خطش ؿش ح دّذ. Regulatory Toxicologyًقؾ  -16-6
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 حضَس ثِ هَقغ دس کالع ٍ سػبیت ًظن ٍ هقشسات آهَصؿی هقشسات کالع ٍ اًتظبسات اص داًـجَ:

 

 

 
 

 داًـکذُ: EDOاهضبی هؼئَلًبم ٍ اهضبی هذسع:             ًبم ٍ اهضبی هذیش گشٍُ:                ًبم ٍ 

 تبسیخ تحَیل:                          تبسیخ اسػبل:                                   تبسیخ اسػبل :



 



 ...............جذٍل صهبًجٌذی دسع                                

 سٍص ٍ ػبػت جلؼِ :                                

 هذسع هَضَع ّش جلؼِ              تبسیخ جلؼِ

1 13/6/95 
 

تؼبسیف کلی ؿبهل تؼشیف ػن ؿٌبػی، ػن، 

 هؼوَهیت، هحیط ٍ اًَاع هؼوَهیت

 دکتش هجتجی لیوَیی

1 6/7/95 
 

ؿبخِ ّبی هختلف ػن ؿٌبػی ، تؼشیف ػن 

 ؿٌبػی هحیط  

 

3 13/7/95 
 

  تبسیخچِ ػن ؿٌبػی 

4 17/7/95 
 

  اًَاع ػَاهل صیبى آٍسؿیویبیی

5 4/8/95 
 

تبثیش آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی ثش اکَػیؼتن ،  

هؼشفی اکَتَکؼیکَلَطی ٍ استجبطب ت ثیي سؿتِ 

 ػن ؿٌبػی هحیط  ثب سؿتِ ّبی ػلوی دیگش

 

6 11/8/95 
 

آصهبیـبت ػن ؿٌبػی گضًَثیَتیک ّب ثش سٍی 

اسصیبثی خطشػویت  حیَاًبت آصهبیـگبّی ٍ

          آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی ثشای اًؼبى

 

 

7 18/8/95 
 

ػشًَؿت افت کؾ ّب دس هحیط ، طجقِ ثٌذی  

ػوَم آفت کؾ ، تبثیشات هحیطی ػوَم آفت 

 کؾ ٍ ػوَم اسگبًَ کلشُ  

 

8 15/8/95 
 

ػوَم اسگبًَفؼفشُ ٍ تبثیشات صیؼت هحیطی  

 آًْب

 

9  

1/9/95 

اسصیبثی خطشػویت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی ثشای  

اد ؿیویبیی اًؼبى،  ًظبست ٍکٌتشل هیضاى هَ

آالیٌذُ دس هحیط  ٍ سٍؿْبی کٌتشل هیضاى هَاد 

ًوًَِ گیشی اص  -ؿیویبیی آالیٌذُ دس هحیط    

 هحیط ، سٍؿْبی هختلف تجضیِ هَاد ؿیویبیی

 

11  

9/9/95 

ػشًَؿت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی دس هحیط غیش 

صًذُ ؿبهل اًتـبس ، جزة ٍ آصاد ؿذى هَاد 

 دس آة ٍ خبک آًْبتجضیِ  ؿیویبیی دس هحیط  ٍ

 

11 16/9/95 
 

  ػشًَؿت آالیٌذُ ّبی ؿیویبیی دس هحیط  صًذُ

11  

13/9/95 
آصهبیؾ ػویت حبد ، آصهبیؾ ػویت هضهي  ٍ 

 آصهبیـبت صیؼت ػٌجی

 

 تبثیشات هحیطی هَاد صائذ صساػی ثش ػالهت    13



 اًؼبى ٍ هحیط صیؼت 31/9/95

 

14 7/11/95 
 

هحیط ٍ ػشًَؿت ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ دس 

 تبثشات آًْب ثش ػبهت اًؼبى ٍ هحیط صیؼت.

 

15 
 

ػبختوبى ؿیویبیی ، طجقِ ثٌذی ٍ ًبهگزاسی  14/11/95

ثیفیٌیل ّبی پلی کلشُ. تَصیغ ، هتبثَلیؼن ٍ دفغ 

ثیفٌیل ّبی کلشُ دس حیَاًبت آصهبیـگبّی. صیبى 

 ّبی ثیفٌیل ّبی پلی کلشُ ثش ػالهت اًؼبى

 

 

16 11/11/95 
 

  Risk assessment         اسصیبثی خطش

17  
 

  

 

 
   

 


