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چکيده
روستاهای الحاقی به كالنشهرها با آلودگی زيستمحيطی متعددی مواجهاند .يکی از شايعترين اين آلقودگیهقا كقه از اهميقت بقا يی
برخوردار است آلودگیهای مربوط به خا  ،زباله و غيره میباشد .بر اين اساس مقاله حاضر به تحليل آلودگیهای زيستمحيطی روستاهای
الحاقی شهر مشهد میپردازد .روش تحقيق حاضر توصيفی -تحليل بوده و برای تجزيقه و تحليقل اطالعقات از نقرم افزارهقای  ArcGISو
 GeoDaاستفاده شده است .جهت بررسی توزيع فضايی بيماری سالک از ضريب مقوران و آمقاره عمقومی  Gاسقتفاده شقده و همچنقين از
شاخص دو متغيره موران برای سنجش خودهمبستگی بيماری سالک در اثر آلودگیهای زيستمحيطی استفاده شده است .جامعه آمقاری 04
روستای مستحيل شده در شهر مشهد هستند ،نمونهها را با استفاده از آمار شبکه بهداشت به دست آورديم .در بين روسقتاهای مطالعقه شقده
نرخ روستای سيسآباد با  0051مورد ابتال به بيماری ،بيشترين سالک را داشته است .نتايج نشان میدهد كه توزيع فضايی بيماری سالک در
شهر مشهد به صورت خوشهای است و آماره  1/0 Gبه دست آمده اسقت .در ارتبقاط بقا تحليقل خودهمبسقتگی فضقايی بيمقاری سقالک و
آلودگیهای زيستمحيطی ،توزيع فضايی به دست آمده از نوع خوشهای میباشد و ضريب موران دومتغيره  1/12به دست آمد كه بيانگر اين
است كه بيماری سالک در مکانهايی كه آلودگی زيستمحيطی با يی دارند ،ببيشتر است .نتقايج تحقيقق نشقان مقیدهقد از آنجقايی كقه
روستاهای ادغام شده در شهر مشهد بيشتر در اطراف كشف رود قرار دارند و جهت شيب مشهد نيز بقه سقمت ايقن رودخانقه مقیباشقد ،لقذا
بيشترين ميزان آلودگیهای زيستمحيطی در روستاهای مستحيل شده وجود دارد كه باعی مبتال شقدن سقاكنان ايقن منقاطق بقه بيمقاری
سالک شده است.
كلمات كليدی :آلودگی زيستمحيطی ،بهداشتمحيطی ،روستاهای الحاقی،بهداشت ،محيطزيست روستا.
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 .)0327ارزيابی اثرات زيستمحيطی میتواند نقش مؤثر و مهمی

مقدمه
سالمت يکی از موضوعات بسيار مهمی است كه انديشمندان

برای شناسايی اثرات احتمالی توسعه بر روی محيطزيست و

بسياری از كشورها به آن میپردازنقد (افشقانی و شقيری)0354 ،

كاهش مشکالت زيستمحيطی و مشاركت در توسعه پايدار

سالمت از مهمترين ابعاد حيات انسان و شرطی ضقروری بقرای

داشته باشد .فرآيند توسعه روستايی بدون توجه به مسائل

ايفای نقشهای اجتماعی است كه در هقر فرهنگقی بقه معنقا و

زيستمحيطی پيکره طبيعی كشورمان را كه در قلمرو مناطق

مفهوم ويقژه ای د لقت دارد (ودادهيقر و همکقاران .)0327 ،بقر

خشک و نيمه خشک جهان واقع شده است با تخريب گسترده و

همين اساس تحقق پايداری در فرآينقد توسقعه ،متضقمن محقور

آلودگیهای زيستمحيطی مواجه كرده است .بديهی است

قرار گرفتن انسان و نيازهای او به گونقهای اسقت كقه سقالمت

چنانچه برای مقابله با بحرانها و معضالت موجود اقدامی

محيط نيز تضمين شقود .لقذا در شقاخصسقازی برنامقه توسقعه

صورت نگيرد ،آينده اين سرزمين بسيار نگران كننده خواهد بود

سازمان ملل از مؤلفه سالمتی (امنيت بهداشتی) بهعنوان يکی از

(جمينی و همکاران .)0350 ،آلودگیهای ناشی از مصرف بی-

وجوه اصلی مقوله امنيت انسانی در سنجش جايگقاه پيشقرفت و

رويه منابع موجود ،تهديدهای جدی را برای محيطزيست و

توسعه يافتگی كشورها تأكيد میشود (رفيعيقان .)0327 ،امقروزه

سالمت انسان به وجود آورده است .از يکطرف الگوی مصرف

افزايش شهرنشينی اثرات عمدهای بر سالمت افراد گذاشته است

خانوارها ،صنعتی شدن ،افزايش درآمد خانوارها ،توسعه راهها و

و بيشتر افراد در معرض شرايط مزمنقی ققرار مقیگيرنقد كقه در

ارتباطات و غيره از عوامل اصلی آلودگیهای زيستمحيطی

تمامی شهرها رايج میباشد (شانهقان و همکقاران .)0100 ،0در

هستند و از طرفی ديگر بیتوجهی به چالشهای زيستمحيطی

برنامههای نوين بر اين نکته تأكيد میشود كقه آنچقه مقیتوانقد

به وجود آمده اثرات نامطلوبی از جمله شيوع انواع بيماریها،

تهديدهای جديد ناشی از توسعه يافتگی را كنترل و برنامقههقای

هدررفتن منابع و سرمايهها ،كمبود آب  ،فرسايش خا

و غيره

توسعهای را به چرخقه توسقعهپايقدار نزديقکتقر كنقد ،مركزيقت

را به دنبال دارد (ميرترابی و همکاران.)0350 ،

بخشققيدن بققه مؤلفققهی سققالمت انسققان ،در كليققه بخققشهققای

روستاها با ابعاد مختلفی در زمينه محيطزيست درگير هستند.

اقتصقادی ،اجتمققاعی ،فرهنگققی ،كالبققدی و فضققايی طققرحهققای

اولين آنها پسماندهاسقت كقه بواسقطه مصقرف گرايقی و توسقعه

توسعهای است (رفيعيان و تاجدار.)0327 ،

گردشگری به عنوان معضلی جقدی در نقواحی روسقتايی مطقرح

در چند دهه اخير ،همواره توسعه پايدار روستايی از

است .تخريب و آلودگی خا  ،گسترش شهرها و توسعه صنايع و

دغدغههای اصلی توسعه در ايران و اكلقر كشقورهای درحال

گردشگری كه منجر به تغيير كقاربری اراضقی نقواحی روسقتايی

توسعه بوده است (محمدی آشنانی و همکاران .)0322 ،با توجه

شده ،افزايش جمعيت نقواحی روسقتايی ،عقدم توسقعه فيزيکقی

به اينکه توسعه و محيطزيست دو موضوع جدايی ناپذير

نواحی روستايی (عدم توسعه يافتگی سيستم های دفع فاضقالب،

میباشند ،ضروری است كه با دستيابی و استفاده از ابزارهای

راه ها و غيره) شخم عميق ،كودهای شيميايی و سموم آفت كش

مديريت محيطزيست در كليه برنامههای توسعه حداقل خسارت

بههمراه آلودگی منابع آب (عزمقی و مطيعقی لنگقرودی)0351 ،

به منابع و محيطزيست وارد نمود (جوادی پيربازاری و همکاران،

چرای بيش از حد دام ،استفاده از چقوب درختقان جنگلقی بقرای
سققوخت و آلققودگی هققای ناشققی از آن ،از ديگققر چققالشهققای

1 -Shanahan et al
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زيست محيطی در نواحی روستايی هستند (فيروز آبقادی و عظقيم

پوستی (سقالک) ،احشقايی (كقا آزار) و مخقاطی_پوسقتی بقروز

زاده.)0350 ،

می كنند .بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی در  52كشور،

بيماری سالک ،از مهقمتقرين مشقکالت بهداشقتی-درمقانی

بيماری ليشمانيوز بقومی اسقت و بقيش از  301ميليقون نفقر در

كشورهای در حالتوسعه ،از جمله ايران محسوب میشود .ميزان

معرض خطر ابتال هستند ،تعداد مبتاليان به ليشقمانيا حقدود 00

پراكندگی اين بيماری در ايران يکسان نيست ،بقه گونقه ای كقه

ميليون نفر تخمين زده شده است .سا نه  0ميليون مقورد جديقد

بيشترين پراكندگی بيماری سالک مربوط به شمال شقرق كشقور

ليشمانيوز اتفاق میافتد كه حدود  1/0ميليون نفر آنهقا مبتاليقان

است .در اين ميان ،استان خراسانرضوی رتبه ششقم را در بقين

به كا آزار و  0/0ميليون مبتاليان به ليشمانيوز جلقدی تخمقين

تمامی استانهای كشور به خود اختصاص داده اسقت .خراسقان-

زده شده است.

رضوی ،به ويژه شهر مشهد از كانونهای عمده بيمقاری سقالک

انتقال ليشمانيا تروپيکا 0از هند از طريق آسقيای مركقزی و

در كشور محسوب می شود (مافی و احمدی .)0322 ،شهر مشهد

غربی به شمال آفريقا گسترش يافته است .در اين بين بر خالف

از جمله مکان هايی است كقه در آن ميقزان شقيوع و پراكنقدگی

يافته های اپيدميولوژيک قبلی در شهرستان مشهد كه همقواره از

بيماری سالک بسيار زياد است .بررسیهقای انجقام شقده نشقان

اين شهر بهعنوان كانون ليشمانيوز خشک نام برده می شد اخيقراً

می دهد كه برای ابتال به بيماری سقالک ،غيقر از عوامقل متعقدد

كانونهايی از ليشمانيا ماژور نيز شناسايی شده است.

اصلی ملل مخزن و ناقل بيماری كه بايد در منطقه وجود داشقته
باشد ،شرايط اقليمی نيز در تلبيت و همهگيقری آن مقؤثر اسقت،
زيرا كانونهای عمده اين بيماری با اقليمهای نيمه خشک و گرم
منطبق است (هوشور.)0310 ،
شرايط محيط شهری و چگونگی مقديريت اسقتفاده از آنهقا
برای سالمت شهروندان ضقروری اسقت .برنامقه ريقزان شقهری
دارای نقش كليدی بر تامين سقالمت سقاكنان مقیباشقند و بقر
ارتباط تاريخی بين برنامه ريزی شقهری و سقالمت تأكيقد شقده
است (بارتون و تسورون )0111 ،0بر اين اساس مقاله حاضقر بقه
دنبال پاسخ به اين سوال است كه در روستاهای الحاق شقده بقه
مشهد ،بيماری سقالک از چقه شقدتی برخقوردار اسقت و توزيقع
بيماری سالک از چه الگويی تبعيت میكند؟

مشکالت نی تمحیط رودتاها

حفاظت از محيطزيست در قرن بيستويکم به عنوان يکقی
از هشت هدف توسعه هقزاره و يکقی از سقه پايقه توسقعهپايقدار
شناخته شده است .مشکالت زيست محيطی در مناطق روسقتايی
نيز از دهه  0571بقه بعقد بقه عنقوان نتيجقهای از ققرار گقرفتن
روستاها در سطحی پايينتر از شقهرها مطقرح شقد (وينتقروتن و
3

واربورتُن  .)0100،اين مشقکالت را مقیتقوان بقه صقورت زيقر
طبقهبندی كرد.
کیزیت و هلودگ منا ع هب

اصو ً در ايران هر جا كه روستايی شکل گرفته ،قطعاً منبقع
آبی وجود داشته و بهيقين توسعه روستا تا حدود زيادی با ميقزان
و كيفيت آب مرتبط است .شايد يکی از مهمترين عوامل مترو

ی اری دالک

ليشمانيوزها كه در شقمار بيمقاری هقای مشقتر انسقان و
حيوان اند ،در تمام نقاط جهان وجود دارند و به صقورت ضقايعات
1 - Barton and Tsourou

شدن بسياری از روستاها در نواحی خشک ايران ،از ميقان رفقتن
منابع آب آنهاسقت .وضقعيت آب مشقروب روسقتاها در نقواحی
2 - leishmaniosis Tropica
3 - Winterton and Warburton
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مختلف متفاوت است ،بعضی روستاها از چشقمه سقارهای دامنقه

است .در بسياری از روستاها فاضالب منازل نيز بقه كوچقه هقا و

كوهستان ،برخی از آب انبارها ،از بركههايی كقه از آب بقاران در

خيابانها سرازير میشود .با بارش باران اين فاضالبها به همراه

فصل زمسقتان پقر مقیشقود ،تعقدادی از چقاههقا ،برخقی از آب

آب باران بر سطح معقابر جقاری شقده و در اثقر انتشقار عوامقل

رودخانه ها و غيره برای تأمين آب آشاميدنی خود استفاده میكنند

بيماریزا ،پيامدهای حاد بهداشتی و آلودگیهای زيسقتمحيطقی

و تعدادی از روستاها نيز از لحاظ تهيه مطلق آب واقعاً در مضيقه

را موجب میگردد (سازمان شهرداریها و دهيقاریهقای كشقور،

بوده و در كل منابع آب موجقود در اكلريقت روسقتاها از كيفيقت

 .)0320توليد انبقوه پسقماند ناشقی از افقزايش جمعيقت و تغييقر

مناسب برخوردار نمیباشد .در تمام جهقان برنامقههقای وسقيعی

الگوی مصرف در جوامع روستايی باعقی آلقودگیهقای زيسقت-

برای تأمين آب سالم در روستاها تهيقه و اجقرا شقده اسقت .بقه

محيطی و در نتيجه به خطر افتادن بهداشت و سالمت افراد شده

موجب گزارش سازمان جهانی بهداشت در ژاپن با انجقام برنامقه

است (جوزی و همکاران .)0350 ،در حال حاضر در زمينه زبالقه-

تهيه آب سالم برای تعدادی از روستاها ،از مبتاليان به بيمقاری-

هقای روسققتايی مقديريت منسققجمی وجقود نققدارد و زبالقههققای

های واگير رودهای به ميزان  70/0درصد و مرگ و مير كودكقان

روستايی (كه زمانی تركيبات آنها به طور عمده طبيعی بود و به

 00/7درصد كاسته شده است (كاظمی .)0350 ،همچنين ،مهقم-

سرعت تجزيه و جذب محيط میشد) تبديل به زبالقههقای غيقر

تققرين آ ينققدههققای آبهققای سققطحی و زيرزمينققی در منققاطق

قابل تجزيه با دوره ماندگاری طو نی شده و برای زمقانی نسقبتاً

روسققتايی عبارتنققد از فاضققالبهققای روسققتايی (فاضققالبهققای

طو نی در محيط روستا باقی مانده و چهرهای زشت به روسقتاها

خانگی) ،فاضالبهای (زهابهقای) كشقاورزی آلقوده بقه انقواع

داده و انواع آلودگیهای هوا ،آب و خا را بقه دنبقال دارد .ايقن

سموم و آفتكشها و كودهای شقيميايی ،زبالقه هقا و فضقو ت

موضوع به نوبه خود اهميت مديريت زبالههای روستايی را بقرای

آدمی ،فاضالبهای صنعتی ،فاضالبهای (روانابهای) سطحی،

حفظ منابع طبيعی مطرح كرده است (فرجی و همکاران.)0325 ،

مواد نفتی ،مواد راديواكتيو ،موادسقمی (سقازمان شقهرداریهقا و

مردم روستايی میتوانند از طريق كاهش توليد پسقماند در مبقدأ،

دهياریهای كشور ،)0320 ،بنابراين با توجه بقه اينکقه پايقداری

تفکيک از مبدأ پسماند ،كمک به سيستم جمعآوری و حملونقل

نواحی روستايی در گرو بهره برداری بهينه از منابع آب است ،لقذا

پسماندها ،كاهش توليد مواد زايد خطرنا در مبقدأ و توليقد هقر

مققديريت بهينققه منققابع آب ضققروری مققیباشققد (ريکلمققه و

چه كمتر مواد تجزيه ناپذير در مديريت پسماندها مشاركت داشته

همکاران.0)0100،

باشند (اديب و عزيزيان.)0325 ،

پ

مشکالت فیزیک و کال دی

اندها و فاضالبها

وجود فاضالبها يکی از عوامل آلودگی محيطزيست اسقت.

يکی از مشکالت زيستمحيطی روستا مشقکالت كالبقدی

در بسياری از روستاهای كشور عقدم وجقود سيسقتم جمقعآوری

است (عزمقی و مطيعقی .)0351 ،رشقد هقدايت نشقده فيزيکقی

آبهای سقطحی بقهعنقوان يکقی از مشقکالت اساسقی مطقرح

روستاها به شقکلگيقری چشقم انقداز نقاموزونی از عرصقههقای

مقیباشقد .ايققن مشقکل بقه ويققژه در روسقتاهای فاققد سيسققتم

سققکونتگاهی انجاميققده اسققت .طبققق تحقيقققات صققورتگرفتققه

جمعآوری فاضالب هقای خقانگی از اهميقت بيشقتری برخقوردار

محروميت از خدمات محلی زم و نبود شقرايط زيسقتمحيطقی

1 -Riquelme

منجر به ايجاد آلودگی محيطزيست و كاهش فرصتهای زندگی
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بهتر برای انسانها شده است .اين در حالی است كه امروزه يکی

و زمين آماری است .در اين تحقيق با توجه به ماهيت چندوجهی

از مهمترين عناصر ساختاری توسعه سکونتگاههای روسقتايی در

موضوع پژوهش از دادهها و روشهقای متعقددی اسقتفاده شقده

جهت حمايت از فقيران روستايی و كاهش آسيبپقذيری منقاطق

است .در اين ارتباط از دادههقای بيمقاری سقالک كقه در سقال-

روستايی ،توجه ويژه بقه ابعقاد كالبقدی فعاليقتهقای اجتمقاعی،

های 0321تا  0350در شهر مشهد رخ داده است ،برای شناسايی

اقتصادی و محيطی انسان در مناطق ياد شده است .بقدين معنقا

الگوی جغرافيايی (خوشهای ،پراكنده و تصادفی) بيمقاری سقالک

عناصر كالبدی سکونتگاههای روسقتايی شقامل مسقکن ،محقيط

در سطح شهر مشهد بهره گرفته شد .بقدين منظقور از دادههقای

امن ،خدمات عمومی ،خدمات زيربنايی و كاربری اراضی میشود.

بيماری سالک كه از مراكقز بهداشقت و درمقان اسقتان خراسقان

اين عناصر حمايت مادی و بهبود كيفيت زندگی انسان روسقتايی

رضوی ،گروه بيماریهای واگيردار اخد شدهاند بر اسقاس آدرس-

را مد نظر قرار میدهنقد (محمقدی يگانقه و همکقاران.)0350 ،

هايی كه بيمار در مراكز درمانی به عنوان محل سکونت خود ذكر

مهمترين مشکالتی كه ضرورت و اصالح بافت فيزيکی روستاها

كرده است ژئوكدسازی صورت گرفقت و فراوانقی وققوع آنهقا در

را ايجاب میكند عبارتند از:

سالهای مذكور در نواحی شهر مشهد محاسقبه شقد؛ سقپس بقا

 نبود سيستم مناسب دفع فاضالب و آبهای سقطحی كقهمشکالت بهداشتی ايجاد میكند.
 لزوم گسترش خدمات زيربنايی و رفاهی ملل لولقه كشقیآب  ،برق ،تلفن و غيره؛

استفاده از آماره خودهمبستگی فضايی موران 0به شناسايی الگوی
توزيع جغرافيايی اين بيماری پرداخته شد .در اين ارتباط همچنين
از آماره  Gعمومی ( )0Getis-Ordبه منظور شناسقايی خوشقه-
های مقادير زياد (دارای فراوانی بيشتر) استفاده شد و در نهايت از

 -رواج وسايل نقليه موتوری در روستا؛

روش تحليل خوشهای و ناخوشهای 3به منظور شناسايی خوشقه-

 -لزوم حفظ كاربری اراضی كشاورزی و جلوگيری از تخريب

های بيماری سالک در نواحی شهر مشهد و روسقتاهای الحقاقی

يا تغيير كاربری اراضی؛

مشهد بهره گرفته شد .در پژوهش حاضر برای تجزيقه و تحليقل

 -ضرورت كاهش خسارتهای باليای طبيعی؛

اطالعات از نقرمافزارهقای  ArcGISو  Geo Daاسقتفاده شقده

 -ضرورت بهسازی و مقاومسازی ابنيه و مساكن روستايی و

است.

 فراهم كردن محيط مناسب زنقدگی در روسقتاها (عزمقی،.)0322

شهر مشهد به عنوان مركز استان خراسانرضوی ،با جمعيت
 351075175نفققر (آمارنامققه مشققهد )0350 ،دومققين كالنشققهر
جمعيتی ايران است .جهت كوهها در ايقن شقهر شقمال غربقی-

مواد و روشها

جنوب شقرقی اسقت .در بخقش شقرقی ايقن واحقد جغرافيقايی،

تحقيق حاضر با هدف تحليل خودهمبستگی فضايی بيمقاری

رودخانه كشفرود كه به عنوان زهكش اصلی و مسقير دفقع آب-

سققالک و آلققودگیهققای زيسققتمحيطققی در منققاطق حاشققيهای

های سطحی است؛ خط القعر دشت را تشقکيل مقیدهقد .شقهر

كالنشهر مشهد انجام شده است .اين تحقيق به لحقاظ هقدف از

مشهد ،مركز استان خراسان رضوی و دومين مقادر شقهر كشقور

نوع تحقيقات كاربردی و به لحاظ روش از نوع توصيفی–تحليلی
مبتنی بر ادبيات تحقيق ،دادههای آماری ،روشهای آمار فضقايی

1- Moran’s Spatial Autocorrelation
2- High/Low Clustering, Getis-Ord General G
3- Cluster and Outlier Analysis
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پس از تهران است .قبل از دهه  0341جمعيقت ايقن شقهر طقی

های  0320و  0350به ترتيب  10/2 ،درصقد و  14/3درصقد از

دورهای تقريباً چهل ساله دوبرابر شد؛ اما پقس از دهقه يادشقده،

كل جمعيت شهری استان را شهر مشهد به خود اختصقاص داده

تقريباً هر  01سال دو برابر شد .با دو برابر شدن جمعيت طی 01

است و در حال حاضر نيز بيشترين اسکان غيررسمی در كشور را

سال ( 0300تا  )0310مسقاحت شقهر سقه برابقر شقد و طبيعتقا

دارد و اين مهم با توجه به روند پيشرو بيشقتر نيقز شقده اسقت.

روستاها و مکانهای بيشتری در اين شهر ادغام شقدند .در ايقن

الحاق سکونتگاههای روستايی واقع در حريم شهر ،در ابتدا باعی

فرآيند ،عواملی چون فاصله كم سکونتگاههای روستايی تقا شقهر

توسعه تخته شطرنجی بافت كالبدی شقهر مشقهد شقده (ماننقد

مشهد و دسترسی آسان ،توسعه فيزيکی شقهر مشقهد ،گسقترش

شهر

امام علی (ع) و غيره) و پس از مدتی دليل

ارتباطات ،سياستهای كقالن ملقی و راهبردهقای توسقعه شقهر

پر شدن فضاهای بين شهر و نواحی جديد ،باعی گسترش افققی

محور ،باعی افزايش شديد جمعيت ايقن شقهر و بقرهم خقوردن

شهر شده است.

نويد ،شهر

تعادل شبکه و نظام شهری استان شدهاند؛ به طوريکه طی سال-
جدول  .1موارد سالک شناسايی شده توسط مراكز بهداشت در روستاهای مستحيل شده از سال 1395- 1385
رديف
0
0
3
4
0
1
7
2
5
01
00
00
03
04

جمعيت 1385
نام آبادی
02000
طرق
33
چشمه پونه
03153
مشهد قلی (شهر مطهری)
7707
نوده
1
باغ پدرام
0017
مهدی آباد (طوس)
1703
قلعه نو عوارض
00203
شهر دانش
3005
سيس آباد
0001
عباس آباد
007
عيش آباد نيزه
4110
همت آباد
404
مهدی آباد (كنويست)
0420
اسماعيل آباد
71404
جمع
منبع :مركز آمار ايران0350 ،

نتايج و بحث
پراکندگ

ی اری دالک

جمعيت 1395
03457
004
00153
01770
1
4211
00100
00051
7142
0031
000
3550
003
3123
000120

موارد سالک
0230
40
251
770
1
350
241
0070
0051
020
02
741
011
0531
00131

بيماری رو به افزايش بوده است و مناطق جديدی در شهر مشهد
به عنوان كانونهای جديد بيماری گزارش شده است .همانگونقه

ليشمانيوز پوستی در شهرهای مختلف ايران مشاهده مقی-

كه در جدول زير مشاهده میشود ،تعداد بيماران مبتال به سقالک

شود و يکی از كانونهای مهم اين بيماری شهر مشهد است .اين

در سال  ،0350در مركز شماره يک در حدود  0042نفر میباشقد

بيماری در مناطقی از مشهد مانند :آب و برق ،كوهسنگی ،سيدی

و در مركز شماره چهار ،هي فقردی مبقتال بقه بيمقاری سقالک

و ...از قبل وجود داشته است و مناطق جديدی نيقز هقر سقاله در

شناسايی نشده اسقت .در مجمقوع در ايقن سقال  0520نفقر بقه

حال شکلگيری است .در چند سال اخير تعداد مبتاليان بقه ايقن

بيماری سالک در شهر مشهد مبتال شقدهانقد كقه توسقط مراكقز
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بهداشت و درمان مشهد مورد شناسايی قرار گرفتهاند.

 001كيلومتر :اين كالها محلی بقرای افقراد سقودجو محسقوب
میشود تا نخاله های ساختمانی خود را در آن تخليقه كننقد ،كقه

جدول  .7موارد سالک شناسايی شده توسط مراكز بهداشت پنج گانه
مشهد در سال 1397
نام مركز بهداشت تعداد
0042
مركز شماره يک
000
مركز شماره دو
317
مركز شماره سه
1
مركز شماره چهار
001
مركز شماره پنج
منبع :مركز بهداشت و درمان خراسان رضوی0350 ،

در سال  0321يک موج همهگيری در شهر مشهد شيوع پيدا
كرد ،كه از جمله مناطق آلوده میتوان اطراف حرممطهقر (كقوی
عيدگاه) را نام برد .از عوامل اصلی بروز بيماری در اطقراف حقرم
مطهر ،میتوان به وجود بافتهای فرسوده در ايقن محقل اشقاره
كرد .با توجه به اينکه هر فرد فقط با يکبار مبتال شدن به بيماری
سالک در برابر آن ايمن میشود ،طی سالهای بعد بايقد كقاهش
پيدا كند .اما دوباره از سال  0320تعدا افراد مبتال به اين بيمقاری
رو به افزايش گذاشت ،كه علت اصلی آن مهاجرت افقراد آسقيب
پذير در برابر اين بيماری به اين مناطق بوده اسقت ،بقه گونقهای
كه مبتاليان بقه بيمقاری سقالک در سقال  0327بقه  3112تقن
رسيده بود.
از عوامل اصلی شيوع بيماری سالک در شهر مشهد میتوان
به موارد ذيل اشاره نمود:
مناطق حاشقيهای شقهر مشقهد :سقاخت و سقازهای منقازل
مسکونی در مجاورت محل زيست پشه خاكی ،در اماكن طبيعقی
مانند دامنه كوهها و زمين های سنگالخ.
وضعيت زبالهها :روزانه  0111تن زباله در شهر مشقهد توليقد
می شود و در ايام عيد و تابستان اين ميقزان بقه  0411تقن نيقز
میرسد .دفع زباله و انباشته شدن آن در حاشقيهی شقهر ،باعقی
ازدياد محل نشو و نما و ناقل بيماری میشود.
وجود تعداد سیكال (مسيل) مساحت حدود  20هکتار و طول

يکی از محلهای اصلی نشو و نمای پشهی خاكی است.
بافت های فرسوده و قديمی و نيز خرابقههقای اطقراف حقرم
مطهر رضوی.
ميزان پراكندگی بيماری سالک در هر يک از مراكقز سقتادی
بهداشت و درمان يکسان نيست ،در مركز سقتادی شقماره يقک
منققاطق آب و بققرق ،دانققشآمققوز ،امققام هققادی و حجققت دارای
بيشترين آلودگی هستند و روی هم رفته  13/10درصقد بيمقاران
مبتال به سالک را در اين مركز ستادی به خود اختصاص دادهاند،
از عوامل اصلی در گسترش اين بيماری در اين مناطق میتقوان
به همجواری با دامنهی كوه ،وجود كال (مسقيل) در ايقن مركقز
ستادی اشاره كرد و كمترين ميقزان مبتاليقان بقه ايقن بيمقاری
مربوط به مناطق امامقت و رضاشقهر اسقت .همچنقين در مركقز
ستادی شماره دو مناطق ابوذر ،سقيدی و طقرق دارای بيشقترين
آلودگی هستنند و از  505مورد مبتال به بيماری  004مورد را بقه
خود اختصاص دادهاند ،يعنی  07/03درصقد مقورد از بيمقاریهقا
فقط در همين سه منطقه متمركزند و از د يل اصقلی گسقترش
اين بيماری در اين مركز ستادی نخالههقای سقاختمانی ،ريخقتن
آب فاضالب خانه به كوچهها میتوان اشاره كقرد و كمتقرين آن
مربوط به مناطق شهيد بهشتی و شهيد هاشمینژاد است.
در مركققز سققتادی شققماره سققه از  044مققورد مبتا يققان بققه
بيماری 350 ،مورد مربوط به سه منطقه خواجهربيع ،كوی امير و
امام رضا (ع) است كه  71/71درصد از كل بيمقاران ايقن مركقز
ستادی را به خود اختصاص دادهاند .از د يل افزايش بيمقاری در
اين مناطق میتوان به عقدم رعايقت اصقول بهداشقتی ،ريخقتن
نخاله و همچنين بافت فرسوده منطققه مقیتقوان اشقاره كقرد و
كمترين مبتاليان مربوط به ادويهچی و علیابنابيطالب میشقود.
در مركز ستادی ثامن كليه مبتاليان بقه بيمقاری در مركقز حقاج

تحلیل آلودگیهای زیستمحیطی روستاهای الحاقی به کالنشهرها...

45

نوروز است و دليل اصلی افزايش اين بيماری وجقود بافقتهقای

تأثيرگذار است .شبکۀ جمعآوری فاضقالب كالنشقهر مشقهد در

فرسوده در اين منطقه است.

حال حاضر تنها بخشی از شهر مشهد را شامل میشقود .از كقل

در كل سطح شهر مشهد منقاطق آب و بقرق ،خواجقه ربيقع،

جمعيت كالنشهر مشهد ،تنها حدود  04درصد آن تحت پوشقش

ابوذر و حجت از مراكز بسيار آلوده محسوب میشوند .در

شبکۀ جمعآوری فاضقالب هسقتند و فاضقالب توليقدی مقابقی

مجموع  43/30درصد از كل مبتاليان در اين چهار منطقه واققع

جمعيت شهردر چاههای جاذب تخليه می شود .همانگونقه كقه در

شده است ،از جمله عوامل افزايش بيمقاری سقالک در ايقن سقه

شکل 0نشان داده شده است ،بيشترين پوشش شبکه جمقعآوری

مركز میتوان به گسترش حاشيهنشينی در اين مناطق و نزديکی

فاضالب در حوزه جنوبغربی و شمالغربی است همچنين نيمقه

به كوه ،كال ،ساخت و سقازها و ريخقتن نخالقههقای سقاختمانی

جنوبی حوزه مركزی نيز تحت پوشش قراردارد .حوزه ميانی غربی

اشاره نمود.

و ميانیشرقی به ميزان محدود و پراكنده دارای شبکه جمعآوری

شهر

فاضالب است و حوزه های شمالشقرقی و جنقوبشقرقی تحقت
هلودگ های نی تمحیط
پوشش ش که ج عهوری فاضالب

پوشش نيستند.

پوشش شبکه جمقع آوری فاضقالب يکقی از شقاخصهقای
محيطی است كه بطقور غيرمسقتقيم بقر سقطح كيفقی سقکونت

شکل  .1ميزان پوشش شبکه جمع آوری فاضالب شهر مشهد (طرح جامع)1382 ،

هثار نی تمحیط فاضالب

نمیتواند اكسيژن را با خود حمل كنقد ،در صقورت عقدم حضقور

از مهمترين آثار فاضالب در محيطزيست و سالمتی انسقان

اكسيژن ،سلولهای بدن ممکن است بميرند يا پوست كبود شود.

میتوان به وجود نيترات بيش از حد اشاره كرد .خطر اوليۀ نيترات

اين شرايط برای كودكان زير شش ماه بسيار خطرنا تقر اسقت.

در آبهای آشاميدنی زمانی اتفاق میافتد كه در دستگاه گقوارش

به طور معمول نيترات در آبهای زيرزمينقی وجقود دارد .ميقزان

فرم نيترات به نيتريت تبديل شود .نيتريت باعقی اكسقيد شقدن

مجاز نيترات  40ميليگرم در ليتر است اما به دليل استفاده از كود

آهن موجود در هموگلوبين گلبولهقای قرمقز شقده و در نهايقت
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برای اراضی كشاورزی و نفوذ فاضالب بقه منقابع آب زيرمينقی،

موجب تشکيل گنداب شده كه محل مناسقبی بقرای پشقههقا از

نيترات موجود در آب افزايش میيابد و سالمتی انسان را به خطر

جمله پشه ما ريا هستند و در اين صورت بيماری سالک در ايقن

میاندازد .همانطور كه در نقشه  0مشاهده میشود ،بقار آلقودگی

مناطق شيوع میيابد.

نيترات در بخشهای مركزی سفرن زيرزمينقی شقهر مشقهد كقه

از آنجا كه شيب در شهر مشهد از سقمت جنقوب بقه شقمال

منطبق بر بافت مسکونی شهر بوده و حجم زيادی از فاضقالب-

است تمام كانالهای انتقال آب و نيز كالهقا بقه سقمت شقمال

های انسانی را دريافت میكند زياد است .همچنين در بخشهای

شهر حركت میكنند .به همين منظور ميزان آلودگیهای زيست-

شمالی محدودن شهر تجمع آلودگی نيتراته مشقاهده مقیشقود و

محيطی در قسمت شمالی شهر بيشتر از ساير مناطق شهر است.

دليل آن را میتوان اراضی زراعی آبی و باغاتی دانسقت كقه بقه
دنبال مصرف كود و سموم شيميايی كه عمدتاً حقاوی نيتقرات و
فسفات هستند اين مواد را وارد سفرن آب زيرزمينی میكنند.

هماره ع وم G

شاخص موران در شناسايی انقواع گونقاگونی از طبققهبنقدی
الگوهای فضايی كارآمد نيست .اين الگوها برخی مواقع به عنوان

روانابهای شهری

نقاط داغ و سرد تمركز ناميده مقیشقوند .آمقاره عمقومی  Gبقر

منشأ روانابهای شهری بارندگی و هرزآبهايی است كقه از

شاخص موران در تعيقين نققاط ملبقت (داغ) و منفقی (سقرد) در

واحدهای مسکونی ،تجاری و صنعتی در شهر رها میشود .برخی

سطح ناحيه مورد مطالعه ترجيح دارد (كيقانی و كقاظمی.)0354 ،

مواقع نقص در شبکۀ انتقال آب نظير شکستگی لولقههقای آب و

مقدار  Gبرابر  1/0به دست آمده اسقت كقه نشقان از خوشقهای

فاضالب نيز سبب توليد رواناب مقیشقود .روانقابهقای شقهری

بودن توزيع بيماری سالک در اثر آلودگیهای زيستمحيطقی در

محتوی انواع آ يندهها و تركيبات شيميايی هستند ،به ويژه پس

شهر مشهد دارد .نتيجه بدست آمده با ضريب اطمينان  50درصد

از اولين بارندگیها در هر فصل ،آبشويی آلودگیهای شهر سقبب

تاييد میگردد .همچنين الگوی فضايی بقه دسقت آمقده از نقوع

میشود كه رواناب بسيار آلقودهای بقه وجقود آيقد .روانقابهقای

خوشه ای با تمركز با اسقت و بيقانگر ايقن اسقت كقه نققاط بقا

شهری در كانالهای سطحی و مسيلها روان شقده و از منقاطق

بيماری سالک بيشتر مجاور يکديگر متمركز شدهاند.

مختلف شهر عبور می كنند .اين كانالها محلهای بسيار مناسبی
برای تجمع و تکلير جانوران و حشرات موذی هستند.
روانققابهققای شققهری بققه لحققاظ آلققودگی هققم مشخصققات
فاضالبهای خانگی را دارند و حاوی مققدار زيقادی مقواد قابقل

محدوده هايی كه با عنقوان خوشقه  High-Highمشقخص
شققده اسققت ميققزان آلققودگی زيسققتمحيطققی بققا يی دارنققد و
محدودههايی كه با عنقوان خوشقه  Low-Lowمشقخص شقده
است ميزان آلودگی زيستمحيطی در اين مناطق پايين است.

تجزيۀ بيولوژيک هستند و به همين خاطر دارای نيترات ،آلودگی
باكتريايی با يی هستند و هم به سبب انحالل مواد شقيميايی و
خطرنا نظير فلزات سنگين ،سوختهای فسيلی ،روانكنندههقا
و غيره شبيه پسابهای صنعتی هستند .اين روانقابهقا سقالمت
ساكنين شهر به خصوص كودكان را كه در معرض و در تماس با
آنها هستند تهديد میكنقد .روانقابهقای سقاكن پقس از مقدتی

خوده

ت

فضای

ی اری دهالک در اثهر هلهودگ ههای

نی تمحیط

برای تحليل خودهمبستگی فضايی بين متغير بيماری سالک
و آلودگیهای زيستمحيطی از ضريب موران دومتغيره در نقرم-
افزار  GeoDaاستفاده شقده اسقت .در شقکل  0نمقودار تحليقل

تحلیل آلودگیهای زیستمحیطی روستاهای الحاقی به کالنشهرها...
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همبستگی دو متغيره موران برای بيماری سالک در اثر آلقودگی-
های زيست محيطی در شهر مشهد و روستاهای مسقتحيل شقده
در آن نشان داده شده است.

نقشه  .1آلودگیهای زيستمحيطی در شهر مشهد و روستاهای مستحيل شده

شکل  .7تحليل همبستگی شاخص موران دومتغيره برای بيماری سالک در اثر آلودگی های زيستمحيطی در شهر مشهد و روستاهای مستحيل
شده

بر اساس شاخص دومتغيره موران ،همبسقتگی فضقايی بقين

دارد .نتيجه به دست آمده با ضقريب اطمينقان  50درصقد قابقل

بيماری سالک و آلودگیهای زيستمحيطی در سطح شهر مشهد

پذيرش است .نتايج حاصل از كاربرد شاخص دو متغيره موران در

به صورت خوشهای میباشد و دارای ضريب  1/12است كه هقر

خصوص همبستگی فضايی بيماری سالک در اثقر آلقودگیهقای

چه عدد به سمت يک تمايل داشته باشقد نشقان از تمركقز بقا

زيستمحيطی در شهر مشهد و روستاهای مستحيل شقده در آن
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در نقشه  0نشان داده شده است.

كه به عنوان يک خوشه در نظر گرفته شدهاند .در قسمت جنوبی

همانگونققه كققه از نقشققه  0مشققخص اسققت در ارتبققاط بققا

شهر مشهد يک خوشه ديگر تشکيل شده است كقه همبسقتگی

خودهمبستگی فضايی بين بيماری سقالک در اثقر آلقودگیهقای

فضايی در آن محدودهها بين بيماری سالک و آلقودگی زيسقت-

زيستمحيطی در سطح شهر مشهد و روستاهای مستحيل شقده

محيطی به عنوان خوشه  Low-Lowدر نظر گرفته شده اسقت.

در آن ،دو خوشه بقه دسقت آمقده اسقت .در منقاطق حاشقيهای

در اين مناطق ميزان بيماری سالک در اثر آلودگی زيستمحيطی

كالنشهر مشهد و روسقتاهای اطقراف كشقفرود كقه بقا عنقوان

پايين است و همچنين ميزان آلودگیهای زيستمحيطی در ايقن

خوشه  High-Highمشخص شده است ميزان بيمقاری سقالک

محدودهها در سطح بسيار پقايين ققرار دارد .در بقيقه قسقمتهقا

زياد و همچنين ميزان آلودگی زيستمحيطی نيز در سطح با يی

همبستگی فضايی معنادار نيست كه با رنگ خاكستری مشقخص

قرار دارد؛ يعنی در اين محدودهها كه در حاشيه شهر مشهد ققرار

شده است.

دارند ميزان آلودگیهای زيست محيطی در آنها بسيار بقا اسقت

نقشه  .7همبستگی فضايی بيماری سالک در اثر آلودگیهای زيست محيطی بر اساس شاخص موران دومتغيره در مشهد و روستاهای مستحيل شده

نتيجهگيری

اثرات زيستمحيطی میتواند نقش مؤثر و مهمی برای شناسايی

در چند دهه اخير ،همواره توسعه پايدار روستايی از

اثرات احتمالی توسعه بر روی محيطزيست و كاهش مشکالت

دغدغههای اصلی توسعه در ايران و اكلقر كشقورهای درحال

زيستمحيطی و مشاركت در توسعه پايدار داشته باشد .آلودگی-

توسعه بوده است .با توجه به اينکه توسعه و محيطزيست دو

های ناشی از مصرف بیرويه منابع موجود ،تهديدهای جدی را

موضوع جدايیناپذير میباشند ،ضروری است كه با دستيابی و

برای محيطزيست و سالمت انسان به ارمغان آورده است .از يک

استفاده از ابزارهای مديريت محيطزيست در كليه برنامههای

طرف الگوی مصرف خانوارها ،صنعتی شدن ،افزايش درآمد

توسعه حداقل خسارت به منابع و محيطزيست وارد نمود .ارزيابی

خانوارها ،توسعه راهها و ارتباطات و غيره از عوامل اصلی

تحلیل آلودگیهای زیستمحیطی روستاهای الحاقی به کالنشهرها...
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آلودگیهای زيستمحيطی هستند و از طرفی ديگر بیتوجهی به

آلودگی های زيستمحيطی از ضريب دومتغيقره مقوران اسقتفاده

چالشهای زيستمحيطی به وجود آمده اثرات نامطلوبی از جمله

شد .نتايج حاكی از آن است كه در مکانهايی كقه آلقودگیهقای

شيوع انواع بيماریها ،هدر رفتن منابع و سرمايهها ،كمبود آب ،

زيست محيطی زياد است ميزان مبتاليان به بيمقاری سقالک نيقز

فرسايش خا و غيره را به دنبال دارد.

افزايش يافته است.

از مهمترين علل ابتال به بيماری سالک میتقوان بقه وجقود

همچنين نتايج تحقيق نشان میدهد كقه از بقين روسقتاهای

بافققتهققای فرسققوده در اطققرافحققرممطهققررضققوی ،وجققود

مستحيل شده به شهر مشهد كه تعداد  04مقورد از آنهقا مقورد

حاشيه نشينی ،وجود نخالههقای سقاختمانی و سقاختوسقازها در

مطالعه قرار گرفته است ،روستای سيسآباد با  0051مورد شقيوع

اطراف كوه ها ،جاری شدن فاضالب خانه در خيابانها و ...اشقاره

بيماری سالک ،بيشترين تعداد مبقتال بقه ايقن بيمقاری را داشقته

نمود .در راسقتای دسقتيابی بقه اهقداف تحقيقق ،در ابتقدا بقرای

است .نتايج نشان میدهد كه روستاهای مستحيل شده به دليقل

پراكنش فضقايی بيمقاری سقالک در شقهر مشقهد و روسقتاهای

قرارگيری در شمال شهر و جهت شيب ،كقه شقيب در مشقهد از

الحاقی مشهد (حاشيه كشفرود) مورد تحليل قرار گرفقت .آمقاره

جنوب به شمال میباشد لذا بيشترين ميزان آلودگیهای زيست-

عمومی  Gنشان داد كه پراكندگی بيماری سالک در شهر مشهد

محيطی ناشی از فاضالبها ،آبهای سطحی و غيره را دارند كه

به صورت خوشهای میباشد كه اين نکتقه بيقانگر آن اسقت كقه

همين عامل باعی افقزايش بيمقاری سقالک در ايقن روسقتاهای

نقاط با بيماری سالک بيشتر مجاور يکقديگر متمركقز شقدهانقد.

مستحيل شده به شهر مشهد شده است.

جهققت تحليققل خودهمبسققتگی فضققايی بيمققاری سققالک در اثققر
منابع
آمارنامه مشهد .0350 .اداره كل بهبقود محقيط زيسقت شقهری

ارزيابی زيست محيطی سد گتوند عليا با اسقتفاده از سقامانه-

شهرداری مشقهد .قابقل دسترسقی در .mspl.mashhad.ir

های اطالعات جغرافيايی و منطق فقازی .چهقارمين گنگقره

آخرين دستيابی.0357/7/3 :

ملی مهندسی عمران ،دانشگاه تهران.

اديقب ،س .و عزيزيقان ،م .ص  .0325.مقديريت پسقماندهای

جققوزی ،س .ع ،.دهقققانی ،م ،.زارعققی ،م  .0350.ارائققه برنامققه

روستايی و نقش آن در حفظ محقيط زيسقت .اولقين كنگقره

راهبردی مديريت پسماندهای روسقتايی بقه روش AWOT

چالشهای كود در ايران .نيم قرن مصرف كود .تهران.

(مطالعه موردی :ميناب) .محيط شناسی53-012 :)4(32 ،

افشانی ،س .ع .و شيری محمقدآبادی ،ح  .0354.رابطقه اعتمقاد

رفيعيان ،م ،و تاجدار ،وحيد  .0327.سنجش وضعيت سقالمت بقا

اجتماعی با سالمت اجتماعی در بين زنان شهر يزد .مطالعات

رويکقرد منطققهای در مجموعققه شقهری مشقهد ،جغرافيققا و

و تحقيقات اجتماعی در ايران055-077 :)44(0 ،

توسعه ناحيهای013-024 :01 ،

جمينی ،د ،.ذوالفقاری ،ا .م ،.نصرآبادی ز .و قبقادی ،ش .0350 .

سازمان شهرداریها و دهياریهای كشور  .0320 .محيط زيست

چالشهای زيست محيطی و اثرات آن بر سقاكنين روسقتای

روستا (مديريت مواد زائد ،فضای سبز روستا و غيره) از سری

در آباد با استفاده از نظريه بنيانی .فصلنامه جغرافيا و پايداری

متقون آموزشقی ويقژه دهيقاران .مركقز مطالعقات و خقدمات

محيط.70-27 :)05(1 ،

تخصصی شهری و روسقتايی .پژوهشقکده علقوم انسقانی و

جققوادی پيققر بققازاری ،س ،.محمققدی . ،و خققدادادی ،ا .0327.

اجتماعی جهاد دانشگاهی.
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عزمقی ،آ  .0322 .توسقعه فيزيکقی روسقتا و حفاظقت از محقيط
زيست .مسکن و محيط روستا.00-0 :)002(02 ،

مركز آمار ايران .0350 .سقالنامهی آمقاری .قابقل دسترسقی در:
 ،www.amar.org.irآخرين دستيابی.0350/7/3 :

عزمی ،آ .و مطيعی لنگرودی ،ح  .0351.مقروری بقر مشقکالت

مركز بهداشت و درمان خراسان رضقوی .0350 .گقروه بيمقاری

زيسقتمحيطقی روسقتاهای ايقران و راهكارهقای حقل ايقن

های واگيردار .قابل دسترسی در ،behdasht.gov.ir :آخرين

مشکالت ،مسکن و محيط روستا.000-010 :)033(31 ،

دستيابی.0357/0/3 :

فرجی سبکبار ،ح ،.سقلمانی ،م ،.فريقدونی ،ف ،.كقريم زاده ،ح .و

معاونت برنامه ريزی و توسعه شهرداری مشقهد  .0354.آمارنامقۀ

رحيمقی ،ح  .0325.مکانيقابی محقل دفقن بهداشقتی زبالقه
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Abstract
The villages annexed to metropolises face numerous environmental contaminations.
One of the most common contaminations that is of great importance is pollution of soil,
garbage, etc. Accordingly, the present paper analyzes the environmental contaminations
of the villages annexed to Mashhad. The research method is descriptive-analytic and
ArcGIS and GeoDa software packages have been used for analyzing the data. Moran’s I
coefficient and the bivariate general G-statistic were used for investigating the spatial
distribution of leishmaniasis disease for measuring the autocorrelation of leishmaniasis
due to environmental contamination, The statistical population consists of fourteen
villages annexed to Mashhad. The associated statistics were obtained from the official
local health network. Among the studied villages, the Cis-Abad village had the highest
rate of illnesses with 2190 cases. The results show that the spatial distribution of
leishmaniasis in Mashhad is clustered and the G-Statistic has been obtained to be
0.5.Among the villages studied, the rate of the Sisabad village with 2190 cases of illness
has the most instances of leishmaniasis. The statistical results show that the spatial
distribution of the leishmaniasis disease in Mashhad is G of 0.5 that is obtained in a
clustering format. Considering the spatial autocorrelation of leishmaniasis and
environmental contamination, the obtained spatial distribution is of the cluster type and
the bivariate Moran's I is 0. 68Mthat indicates that the villages which have higher levels
of environmental pollution are more likely to develop leishmaniasis disease. The results
of research show that since the villages that are annexed to Mashhad are more widely
located around the Kashaf Rood river and the direction of the slope of Mashhad is
towards this river, the most environmental pollution exists in the annexed villages that
has resulted in leishmaniasis disease for the inhabitants of these areas.
Keywords: Annexed villages, rural environment, environmental pollution,
environmental health
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