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کشاورزی و محیط زیست فارسی به انگلیسیمتن  نمونه ترجمه  

حفاظت از محیط زیست موضوع:  

578 :کد مترجم   

 از رضایت صورت در نمایید. مطالعه را ذیل تخصصی ترجمه نمونه توانید می شما

 به اعارج کد سفارش ثبت فرم در توانید می سفارش ثبت هنگام در ترجمه کیفیت

 .نمایید وارد را فوق مترجم

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 رارق کالن سطح در ریزان برنامه و سیاستمداران توجه مورد که است مسائلی جمله از زیست محیط حفظ

 ربوطم مقررات اجرای و تدوین و زیست محیط کیفیت ارتقای و حفظ جهت مناسب های برنامه تدوین برای دارد.

 و هیهت شهری محیط یستز های شاخص به مرتبط اطالعات که است الزم زیست، محیط تخریب از جلوگیری به

 یستز منابع و امکانات به توجه با مناسب راهکارهای بتوان تا داد قرار بررسی مورد سالمتی بر را ها آن تأثیر

 بست. کار به موجود محیطی

 افزایش و ابعمن نامناسب مدیریت سالم، آب به دسترسی عدم فاضالب، تصفیه و آوری جمع سیستم نداشتن امروزه

 ترافیک بار یعسر رشد همچنین باشند. گذار تأثیر جامعه سالمتی بر توانند می خــانگی فاضالب و ها لهزبا رویه بی

 گیآلود دهد، می قرار تأثیر تحت را بدن های دستگاه تمام عمالً سرب شود. می خون سرب مقدار افزایش باعث

 حوادث 4222 سال در که ینا ضمن شود، می جهان در مرگ مورد هزار 432 حدود باعث سالیانه سرب، با

 .است افتاده اتفاق توسعه حال در کشورهای در موارد درصد 02 که است شده باعث را مرگ میلیون 4/1 ترافیکی
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Protecting environment is an issue which has been regarded as being very important by 

politicians and planners on the high governmental levels. In order to develop appropriate 

plans to maintain and improve the quality of the environment and to compile and 

implement regulations to prevent environmental destruction, it is necessary to provide 

information on urban environmental indicators and to examine their impact on human 

health in order to employ appropriate measures regarding facilities, and available 

environmental resources. 

Today, lack of waste water’s collection and treatment system, lack of access to clean 

water, mismanagement of resources and skyrocketing of wastes and domestic waste 

water can influence public health. In addition, rapid growth of traffic load increases the 

amount of lead in the blood. Lead actually affects all human organs; lead poisoning, 

causes about 234 thousand deaths annually in the world; moreover in 2000, traffic 

accidents caused 2.1 million deaths and 90%  of those cases occurred in developing 

countries 
 

 

 

 

  متن و مقاله ثبت سفارش ترجمه تخصصی
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