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گالیه دانشآموخته دکتری ژنتیک مولکولی از بالتکلیفی؛
از ثبت  ۵۲ژن جدید در بانک دادههای ژنتیکی جهان تا فاسد شدن نمونههای تحقیقاتی
دانشآموختهدکتریژنتیکمولکولیدانشگاهشهیدچمراناهوازبااشارهبهسابقهخوددرثبت ۵۲ژندربانک

داده های ژنتیکی جهان در نتیجه انجام پایان نامه دکترای خود ،گفت :سه سال از ارائه پایاننامه دکترای من

میگذرد و بسیاری از نمونههای تحقیقاتیام به دلیل گذشت زمان و نداشتن محلی برای ادامه تحقیقات ،فاسد

شدهاند.

سورکیدرگفتوگوباایسنا،اظهارکرد:سهسالپیشدرسال ۹۵ازپایاننامهدکتراخودباعنوان


مریمنادری
"غربالگری و آنالیز ژن های کدکننده غده سمی عقرب ایرانی ادونتوبوتوس دوریه از طریق ساخت کتابخانه
هایژنتیکیجهاندرردهعقربهابه


ژنجدیددربانکداده
""cDNAدفاعکردم.درپایاننیزموفقشدیم۵۲
نام دانشگاه شهید چمران اهواز به ثبت برسانیم؛ همچنین توانستیم بسیاری از ترکیبات مؤثر در درمان
هاینورولوژیکواماسراشناساییکنیم.


هاییمانندسرطان،بیماری

بیماری
ترینعقربهایایراناستکهازسال۲۰۰۵


وریهازخانوادهبوتیده،یکیازخطرناک
ویافزود:ادونتوبوتوسد
نامهبرایاولینبارکتابخانه  cDNAراازغدهزهریاینعقربایرانی


موردتوجهقرارگرفتهاست؛دراینپایان
هایآنساختیم،سپسهرکدامازتوالیهایبیانیکتابخانهرابرایشناسایی


باهدفشناساییانواعرونوشت
ها،موردارزیابیهایبیوانفورماتیکقراردادیم.


ماهیتپپتیدتولیدیتوسطآن
این دانش آموخته دکترای ژنتیک دانشگاه شهید چمران اهواز تصریح کرد :در نهایت مشخص شد که سموم
بیشترینرونوشتهایبیانی( ۴۲درصد)رانسبتبهدیگرترکیباتزهریدارند؛بااستفادهازاینروشترکیبات

عمده غده زهری شناسایی و پپتیدهای جدیدی کشف شد که برخی از این پپتیدها کاندیداهایی برای داروهای
درمانیهستند.
بیوتیکهایفعلی


میکروبیجدید،کاندیدایجایگزینیباآنتی

ترکیبآنتی
شناسایی۶
اساییژنهایکدکنندهبرخیترکیباتغدهزهریعقربودروهله

نادریسورکیهدفازاجرایاینطرحراشن

دومفراهمکردنیکچارچوببرایتولیدانبوهبعضیازپپتیدهایغدهزهریعنوانکردوادامهداد:درواقعدر
دنبالاینبودیمکهبتوانیمآنهارابهتولیدانبوهبرسانیم.دراینپروژهششترکیب

اینطرحبابیاناینژن 
هابه

آنتی میکروبیجدیدنیزشناساییشدکهکاندیداهایمناسبیدرصنعتتولیدداروهایضدمیکروبیبرایجایگزینی

بیوتیکهایفعلیهستند.


باآنتی
بارگزارشکاملیبههمراهیافتههایجدیدازیکعقربایرانیارائه


کرد:دراینپروژهبرایاولین

ویخاطرنشان
ویکسممؤثربرکانال هایسدیمیوهمچنینیکپپتیدسلولیدخیلدرنقلوانتقاالتآهنرادرعقرب

دادیم 
کشفکردیم؛درنهایتترکیبمولکولیزهرعقربادونتوبوتوسدوریهباساختکتابخانه  cDNAازغدهزهری 


ایمهمبرایپژوهشهای


شده،زمینه
آنشناساییوبافراهمکردنچارچوبیبرایبیانپپتیدهایزهریشناس 
ایی
آتیبهخصوصتحقیقاتهدفمندبالینیفراهمشد.

ایندانش آموختهدکتریژنتیکدانشگاهشهیدچمراناهوازبابیاناینکهایننتایجبایدهمدرحوزهبالینیوهم

ناساییاینژنهاراانجامدادیم

تحقیقاتبیولوژیکآزمایششودوبررسیهاادامهیابد،تصریحکرد:مافقطش

اما گستره وسیعی برای ادامه کار و مشخصشدن اثر این ترکیبات در حوزههای مختلف درمانی وجود دارد.
نامهموفقشدیمدوترکیبجدیددردنیادرمیانتمامگونههایعقربشناساییکنیمکه


همچنیندراینپایان
کدامازعقربهایدنیاشناسایینشدهبود.


تاکنوندرهیچ
نامههای متعددی داشتم تا در آن
نادری سورکی افزود :بعد از ثبت این ژنها از کنفرانسهای خارجی دعوت 
کنفرانس ها برای سخنرانی درباره تحقیقات خود حضور داشته باشیمیاسمیناری درباره کشفیات برگزار کنیم .

ایبرایحوزههایدرمانیدرنظرگرفتهشودوبرای


تواندبهعنوانپایه

ایاستومی

تحقیقاتماتحقیقاتیپایه
بسیاریازبیمارانصعبالعالجدرحوزهپزشکیبسیارمفیدباشد.

بالتکلیفیبرایجذبدرهیأتعلمیدانشگاهوادامهتحقیقات
ویتصریحکرد:شهریور۹۵طبققولیکهگروهبهمندادهبودوطبقاعالمنیازیکهگروهژنتیکدانشگاهشهید
چمران کرده بود ،در فراخوان جذب هیأت علمی شرکت کردم اما تقریباً سه سال است که پرونده جذب من
بالتکلیفماندهاست.
اینمحققژنتیکخاطرنشانکرد:ازمهرماه  ۸۹باتوجهبهاینکهبرخیازاساتیدبازنشستهشدهبودند،بااعالم

نیاز گروه و پس از گذراندن مصاحبه علمی ،به صورت حقالتدریس کار خود را در دانشگاه آغاز کردم؛ به این
ترتیبسابقهای حدود  ۱۰ساله درزمینه تدریس دردانشگاه شهید چمران اهواز دارم .از ترم گذشته دیگر به

صورت حق التدریس نیز به من کالس ندادند .به طور خاص میتوانم بگویم فرآیند جذب من در دانشگاه
تبعیضآمیزبودهوحقمنضایعشدهاست.

نادری سورکی با بیان اینکه فراخوان جذب اغلب به دنبال اعالم نیاز دانشگاهها اعالم میشود ،گفت :من نیز به

دنبالاعالمنیازگروهژنتیکدانشگاهبرایجذب،اقدامکردهوتماممراحلجذبراطیکردم.جذبیکفرآیند
هفتمرحلهایاستودرمرحلهآخر،هیأتعالیجذبدانشگاهبایدحکمدهد.

ایندانش آموختهدکتریژنتیکدانشگاهشهیدچمراناهوازادامهداد:امادرنهایتدانشگاهشهیدچمراناهواز

صورتحقالتدریس

اعالمکردگروهژنتیکنیازیبهجذبهیأتعلمیندارد.منحدود۱۰سالدراینجایگاهبه
تدریسکردهام،حتماًگروهنیازداشتهکهیکنفررابهاینشکلبهکارگرفتهاست .اگرگروهنیازنداشتچرادر

فراخوان اعالم نیاز کرد؟ یا چرا این مساله را در همان مراحل اول به من نگفتند و وضعیت جذب مرا سه سال
بالتکلیفگذاشتند؟هنوزهموضعیتمنبالتکلیفاست.زمانیکهواردپروسهجذبشدم۳۵،سالهبودماماحاال
 ۳۸سالههستم،خوددانشگاهشهیدچمراننیزاکنونبرایجذبعضوهیأتعلمیشرطسنی۳۷سالراگذاشته
است.

فاسدشدنبسیاریازنمونههابهدلیلادامهپیدانکردنتحقیقات

نادریسورکی گفت :در این مدت من تالش کردم که برای ادامه تحقیقات به دنبال اسپانسر بگردم و به

کسراغبنبودکهرویاینطرحسرمایهگذاریکند.دراینمدتنهکسی


هایمختلفسرزدماماهیچ

دانشگاه
راغببودبرایادامهتحقیقاتهمکاریکندونهجایگاهیبهمندادهشدکهکارمراادامهدهم.
اد:مننمونه هاودیتاهارادردانشگاهشهیدچمراناهوازثبتکردهبودم.همهبرنامهمناینبودکهدر

ویادامهد
هاکارمیکردیمبه


هاییکهاگررویآن

دانشگاهجذبشوموکارمراادامهدهم.دراینسهسالبسیاریازنمونه
هایتحقیقاتیرانمیتواننگهداشت.ثبت ۵۲ژندر


رسیدیم،فاسدشدهاستوازبینرفتند.نمونه

نتیجهمی
بانک ژن ،کار سادهای نیست .بسیاری از اساتید که استاد تمام رشته خود هم هستند ،کل تعداد ژنهایی که
انددردادههایژنیثبتکنند،بیشترازسهچهارژننیست.


توانسته
اینمحققژنتیکادامهداد:اینحجمژنهایثبتشدهبرایدانشگاهشهیدچمراناهوازومن،یکسرافرازی

بود.حداقلانتظاریکهمنداشتماینبودکهبهمنجایگاهیدادهشودتارویاینژنهاکارشود.

ترینمشکلمندرحالحاضرنداشتنحداقلجایگاهوحداقلدرآمداستکهاگراینها


سورکیافزود:مهم

نادری
شتم،تاکنونتحقیقاتمراپیشبردهبودم.درگذشتهنیزباحداقلهزینهایکهازطریقتدریسبه

رادراختیاردا
دستآوردهبودم،تحقیقاتیراانجامدادهبودم.
التحصیلی،ازدانشگاههایخارجیزیادیدرخواستداشتمتاادامهتحقیقاتمرادر


کرد:اززمانفارغ

ویخاطرنشان
هایجمعآوریشدهانجامشود،


انجامدهمامامندوستدارماگرقراراستکاریرویاینداده
آندانشگاهها

اینکاربرایایرانودرایرانانجامشود .
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برگزاری کنگره ملی دانشجویی طب اسب در دانشگاه شهید چمران
اسفنددردانشگاهشهیدچمراناهوازبرگزارمیشود.دومین

دومینکنگرهملیدانشجوییطباسب ۱۴و ۱۵
اسفنددردانشگاهشهیدچمراناهوازبرگزارمیشود.آخرینمهلت

کنگرهملیدانشجوییطباسب ۱۴و ۱۵
ارسال خالصه مقاله تا  ۱۵آذر  ۹۸خواهد بود .عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به سایت
www.nscem.irمراجعهکنند.عالقه]…[
دومین کنگره ملی دانشجویی طب اسب  ۱۴و  ۱۵اسفند در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
دانشگاهشهیدچمراناهوازبرگزارمیشود.آخرین

دومینکنگرهملیدانشجوییطباسب ۱۴و ۱۵اسفنددر
مهلتارسالخالصهمقالهتا۱۵آذر۹۸خواهدبود  .
عالقهمندانبرایکسباطالعاتبیشترمیتوانندبهسایت  www.nscem.irمراجعهکنند .

عالقه مندان می توانند مقاالت خود را در زمینه علوم پایه ،پاتوبیولوژی ،کلینیکال پاتولوژی ،طب ورزش و
فیزیوتراپی،تغذیه،پرورشوبهداشت،رفتارشناسی،تبارشناسی،طبمکمل،مسمومیت،بیماریهایمشترک،
هایداخلی،بیهوشیوجراحی،تصویربرداریتشخیصی،ماماییوبیماریهایتولیدمثلودندانپزشکی


بیماری
ارسالکنند .
اهبابرگزاریکارگاههایتخصصیاست .

اینکنگرهملیدارایامتیازبازآموزیهمر











شناسه خبر | 6475 :تاریخ انتشار  03 :مرداد ۱۸:۲7- ۱3۹۸

مدیر مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه منصوب شد
در حکمی از سوی دکتر غالمحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ،دکتر احسان شاکرزاده عضو
هیأت علمی دانشکده علوم به مدت دو سال به عنوان مدیر مرکز نوآوری و خالقیت دانشگاه ،منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه شهید چمران اهواز ،در متن این حکم آمده است:
به استناد ماده پنج آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری مصوب
ششصدوهشتادوچهارمینجلسهشورایعالیانقالبفرهنگی ،بنابهپیشنهادمعاونمحترمپژوهشوفناوری
دانشگاه ،به موجب این ابالغ و با حفظ سمت آموزشی به مدت دو سال به عنوان مدیر مرکز نوآوری و خالقیت
دانشگاهمنصوبمیشوید.
انتظارمی رود،باتوجهبهاهدافمرکزنوآوریوخالقیتوبابهرهگیریازبرنامههایانگیزشیبهمنظورترویج
تفکرنوآورانهوتقاضامحور،ضمنحمایتازایدههایخالقودانشبنیاندانشجویانونوآوران،نوآوری هارابه
سمت کارآفرینی و اشتغال زایی هدایت نمایید و با تالش ،پشتکار و تعامل سازنده با دانشگاهیان ،سازمان ها،
کسب و کارها و صنایع کوچک و بزرگ ،مرکز را در راستای تحقق اهداف آن پیش برده و محیط مناسبی برای
پرورشایدههایخالقانهوافزایشضریباشتغالفارغالتحصیالنایجادنمایید.
امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال بتوانید با انجام وظایف محوله در تحقق اهداف و برنامه راهبردی
دانشگاهگام هایموثریبردارید.
همچنیندکترخواجهدرپیامیازتالشهایدکترغالمرضااکبریزادهعضوهیأتعلمیدانشکدهمهندسیومدیر
پیشینمرکزنوآوریوخالقیتدانشگاهدرزمانتصدیاینسمتتقدیرکردوازویخواستبهمنظورثبتو
حفظ،تجاربدورانمسئولیتازجملهدستاوردهاوناکامی ها،فرصت هاوچالش هاوپیشنهاداتاجراییبرای
مدیران بعدی مکتوب نموده و برای بهره برداری آیندگان ،به بانک مدیریت دانش نزد دفتر نظارت ،ارزیابی و
تضمینکیفیتدانشگاههدیهنماید .
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دومین کنگره ملی طب اسب در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود
دومین کنگره علمی و تخصصی در حوزه طب اسب ویژه دانشجویان
دوره دکتری عمومی و تخصصی در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار
میشود.
دومینکنگرهعلمیوتخصصیدرحوزهطباسبویژهدانشجویاندورهدکتریعمومیوتخصصیدردانشگاه
شهیدچمراناهوازبرگزارمیشود.

هایعلمیوکارگاههای


بهگزارشروابطعمومیدانشگاهشهیدچمراناهواز،اینکنگرهدوروزهشاملسخنرانی
تخصصی در حوزه بیماریهای داخلی ،بیماریهای مشترک و بیماریهای اندامهای حرکتی اسب ،پاتوبیولوژی،
علومپایه ،طبورزشوفیزیوتراپی،تغذیه،پرورشوبهداشت،رفتارشناسی،تبارشناسی،طبمکمل،بیهوشیو
اسفندماهامسالدردانشکدهدامپزشکیایندانشگاه

جراحی،تصویربرداریتشخیصیو…درروزهای۱۴و۱۵
برگزارخواهدشد.
مندانبهارائهمقالهمیتوانندتاپانزدهمآذرماهامسال،خالصهمقاالتخودرابهدبیرخانه


بنابهاینگزارش،عالقه
کنگرهبهنشانی:اهواز،بلوارگلستان،دانشگاهشهیدچمراناهواز،دانشکدهدامپزشکیتحویلدهندویاازطریق

پستالکترونیک  INFO@NSCEM.IRارسالکنند.
برایکسباطالعاتبیشتردراختیارعالقهمندانقراردارد.

همچنینسایت WWW.NSCEM.IR
گفتنی است ،در این رویداد دو روزه که از سوی انجمن علمی دانشجویی دامپزشکی و با همکاری دانشکده
ستهکشوردرزمینهبیماریهایداخلیدام

پزشکیدانشگاهشهیدچمراناهوازبرگزارمیشود،استادانبرج


دام
بزرگوجراحی،ازدانشگاههایشهیدچمران،تهران،شیراز،مشهد،تبریزو…حضورخواهندداشت .








کد خبر  - 3۸30۱۸۸:تاریخ انتشار  06:مرداد 0۹:00 - ۱3۹۸

مسابقه حفظ سوره نور در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود
گروه فعالیتهای قرآنی ــ مسابقه حفظ سوره نور ویژه دانشجویان در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار
میشود.
ازخوزستان،مسابقهحفظسورهنوردردانشگاهشهیدچمراناهوازبرگزارمیشود.اینمسابقه

بهگزارشایکنا 
ویژهدانشجویانازسویدفترنهادنمایندگیمقاممعظمرهبریتدوینشدهاست .
زمانبرگزاریآزمونکتبیاینمسابقهقرآنیشهریورماهخواهدبود .
این مسابقات با هدف ایجاد فضای معنوی و انس با قرآن و همچنین شکوفایی استعدادهای قرآنی دانشجویان
برگزارمیشود  .




شناسه خبر | 6۸3۹ :تاریخ انتشار  06 :مرداد ۱3:3۲- ۱3۹۸

دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان یک هزار و  8۰۰داوطلب آزمون عملی رشته تربیتبدنی و علوم
ورزشی
دانشکده علوم ورزشی دانشگاه شهید چمران اهواز میزبان برگزاری آزمون عملی یک هزار و ۸00
داوطلب ورود به رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی خواهد بود.

دانشکدهعلومورزشیدانشگاهشهیدچمراناهوازمیزبانبرگزاریآزمونعملییکهزارو۸۰۰داوطلبورودبه
رشتهتربیتبدنیوعلومورزشیخواهدبود.

بهگزارشروابطعمومیدانشگاهشهیدچمراناهواز،اینتعدادداوطلبازسهاستانخوزستان،ایالمولرستان
دراینرویدادحضورخواهندداشت.
گفتنیاستیکهزارو۱۰۰داوطلبدختردرروزهایسوموچهارممردادماهو ۷۰۰داوطلبپسرنیزدرروزهای
پنجوششمهمینماهدراینآزمونعملیشرکتمیکنند.














 7مرداد – ۱۸:۱۸ - ۱3۹۸کدخبر۸34۱6674 :

دخالتها در باالدست ،عامل افزایش رسوب رودخانه کارون
اهواز – ایرنا -استاد دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه چمران اهواز گفت :دخالت در حوزه های باالدست
عامل افزایش رسوبات در رودخانه کارون است ،در سال  ۸4نیز به صراحت اعالم کردیم که کارون شرایط
عبور از سیالب با دوره برگشت پنج ساله را ندارد اما توجهی به این اخطار نشد .
بهگزارشایرنا محمدعلیآخوندعلیروزدوشنبهدرنشستتخصصیگونهشناسیمخاطراتشهریاهوازبا
تاکید بر سیالب  ،در دانشگاه شهرداری اهواز افزود :سیل تاثیرات مثبتی نظیر تلطیف هوا ،حاصلخیزی خاک و
کاهششوریاراضیکشاورزیداردامادخالتهایانسانی،قرارگرفتنشهرهادرمسیرسیالبوعدممدیریت
صحیحباعثبروزمشکالتیمیشود.
ویاظهارداشت:درشرایطعادیکهآورد رودخانهکارونکماستزهکشهاوفاضالبشهریاهوازبهرودخانه
سرازیرمیشودامادرزمانافزایشدبیرودخانهکاروناینامکانوجودنداردوشاهدجریانمعکوسفاضالب
بهمناطقشهریهستیم.
ایناستاددانشگاهیادآورشد:درشهراهوازباکوچکترینبارشباران،شاهدآبگرفتگیمعابرهستیمدرحالیکه
طبقاصولمدیریتشهریسیستمدفعفاضالبوهدایتآبهایسطحیبایدمجزاباشد.
ویبیانکرد:قرارگرفتنبلندیهادراطرافزمینهایپستوجلگهایوهمچنینبارشهایجویازمهمترین
عواملبروزسیلدرمناطقپستاست،شهراهوازنیزدرچنینموقعیتجغرافیاییقراردارد.
آخوندعلیافزود:بیشتریندریافتآبازمناطقبلندهمچونکوههااستبههمیندلیلرشتهکوههایزاگرسو
البرزدربحثتولیدآبدرکشورارزشویژهایدارندوهمهبرایحفظمحیطزیستآنهابایدتالشکنند.
اهوازهمچناندرخطرسیل
رییسکارگروهمطالعاتایمنیوتابآوریشهریدرایننشستاظهارداشت :حدود۴۰بالیایطبیعیدرجهان
وجودداردکه۳۰موردآندرکشورایرانرخمیدهدهمچنینسهمخوزستانازاینبالیا۲۲،مورداست.
هاشمبالدیگفت:درسیلفروردینماهسال ۹۸شهراهوازتهدیدجدیشدومطابقپیشبینیهایسازمان
هواشناسیسالآیندهنیزترسالیخواهیمداشتازاینروخطروقوعسیلاهوازراهمچنانتهدیدمیکند.



وی بااشاره بهافزایش رسوباترودخانه کارون در مقطع اهواز بیان کرد :گذر آبازرودخانه کارون در مقطع
اهوازحدود۳۰الی۴۰درصدکاهشیافتهاست.
ب الدیخاطرنشانکرد:سیلباتوجهبهموقعیتجغرافیاییهرمنطقهسریعویابهصورتروانآبهااست،سیل
دراهوازبهدلیلجلگهایبودنبهصورتروانآباستکهباعثآسیببیشتربهزیرساختهامیشود.
ویتوضیحداد:درزمانسیالبشاهدافزایشدبیرودخانهکاروندرمقطعاهوازتاسههزارو۲۰۰مترمکعببر
ثانیهبودیماماباشرایطفعلیاگرآوردآببه۲هزارو ۵۰۰مترمکعببرثانیهبرسددچارچالشمیشویم،این
امرضرورتالیروبیرودخانهکارونرانشانمیدهد.
بالدیادامهداد:طبقاعالمسازمانهواشناسیمتوسطافزایشدمادرهرسالبین ۰.۶تا ۱.۵درجهسانتیگراد
استکهبخشیازاینافزایشدمابهدلیلگازهایگلخانهاینظیرمتان،کربندیاکسیدواوزوناست،رتبه
ایراندربین ۱۹۵کشوردراستفادهازگازهایگلخانهایهشتماست.
کالنبودن،بخشیازمشکلاهواز
مدیرگروهجغرافیاوبرنامهریزیشهریدانشکدهعلومزمیندانشگاهشهیدچمرانگفت:درسال۱۹۹۰یکیاز
جمعیتشناسانمشهورمشکلعصرجدیدراافزایشتعدادکالنشهرهاعنوانکردهبود،درحالحاضر نیزبخشی
ازمشکالتاهوازبهکالنبودنآنبازمیگردد.
محمدعلیفیروزیادامهداد:یکیازمهمترینمباحثدربحثوقوعحوادث،تابآوریاست.تابآوریبهمعنای
ظرفیتمقابلهباحوادثوبازگشتبهحالتتعادلاست،یکیازمهمترینحوزههایتابآوری،مسالهتاب
آوریشهریاستکه بهشبکهایپایدارازسیستمهایکالبدیوجوامعانسانیگفتهمیشود.
وی بیان کرد :وسعت و جمعیت زیاد ،تعدد محالت حاشیه نشین ،توپوگرافی پست ،خاک سنگین و چسبنده با
ضریبنفوذپایینآبدرخاک،باالبودنسفرههایآبزیرزمینی،تراکمساختوساز ۲،تکهبودنشهردر۲
قسمترودخانهوبافتفرسودهبخشیازویژگیهایشهراهوازاست.
این استاد دانشگاه درخصوص مخاطرات اهواز گفت :در حوزه مخاطرات اقلیمی می توان به ناپایداری جوی و
ریزشهایرگباری،گرماوافزایشناگهانیدمایهوا،رطوبتباالوشرجی،گردوغبار،مهوتگرگاشارهکرد.
ویادامهداد:مشکالتهیدرولوژیکیاینشهربهآبگرفتگیهایشهریوسیستمفروسدهفاضالببازمیگردد،
هم چنینبخشیازمخاطراتزیستیاهوازبهمسائلانسانینظیربیماریهایعفونی،کلیوی،قلبیوانگلیمرتبط
استدرحوزهحیوانینیزشاهدافزایشخطراتینظیرعقربزدگیهستیم.
فیروزیآلودگیهایصنعتی،ترافیکی،کشاورزی،حرارتی،صوتیونوریرابخشیدیگرازمخاطراتشهراهواز
درحوزهفناوریوتکنولوژیدانست.


کالنشهر اهواز دارای  ۲۰۰کیلومتر مساحتاست و حدود  ۳۰درصد از جمعیت چهار میلیون و  ۷۰۰هزار نفری
خوزستانرادرخودجایدادهاست،یکیازمهمترینمشکالتاینکالنشهرپسزدگیهایفاضالبمیباشد
کهاینمشکلدرزمانوقوعسیلفروردینماهامسالابعادبسیارگستردهایبهخودگرفت.
ازدیگرمشکالتایجادناشیازسیلاخیر،باقیماندنرسوباتبسیاردررودخانهکاروندرمقطعاهوازاست.



















