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بسوِ تؼالی

ثِ .ؿَد هی گفتِ ،داسد جشیبى صًذگی ّب آى دس کِ ّبیی هحیظ ّٔوِ ثِ صیؼت هحیظ :  تؼشیف هحیط صیست

 هحیظ ّؼتٌذ کٌؾ دس ّن ثب کِ صًذُ هَجَدات ٍ خبسجی فیضیکی ػَاهل اص ای هجوَػِ ػجبست دیگش

 .گزاسًذ هی تأثیش هَجَدات سفتبس ٍ ًوَ ٍ سؿذ ثش ٍ دٌّذ هی تـکیل سا صیؼت

فٛأُ عثیقی،  ای اظ  ٔجٕٛفٝتٝ تقطیف عثیقت زض  زض ایٗ اؾت وٝ  عثیقت فاٚت ٔحیظ ظیؿت تات

ٔحیظ ظیؿت  زضقٛ٘س، زض حاِی وٝ  ٔٙحهطاً زض ٘ؾط ٌطفتٝ ٔی اقاضٜ ٔیكٛز ، وٝ ظیؿتی ٚ غیط ظیؿتی

 .قٛز ٔی 1تثییٗ تٛنیف ٚ ٞای ٔیاٖ ا٘ؿاٖ ٚ عثیقت وٙف 

 جٟت ؾاظٔاٖ وٙتطَ ٚ ٞسایت  تطای ا٘ؿا٘ی ٚ ٔازی ٔٙاتـ تٕأی واضآٔس ٚ ٔٛحط تىاضٌیطی  : سبض هذیشیت

.تاقس ٔی ضیعی تط٘أٝ ٚ ؾاظٔا٘سٞی تا ٔحیغی ظیؿت اٞساف تٝ ٘یُ

اّذاف بشًاهِ ّای هذیشیت سبض: 

 تاالزؾتی اؾٙاز ٘ؿثی تحمك

 ٝای ؾطٔایٝ ٚ ای ٞعیٙٝ افتثاضات زض جٛیی نطف

 آٖ ٔساْٚ پایف ٚ ؾثع ٚضی تٟطٜ ٚ ٔسیطیت ٘ؾاْ اؾتمطاض

 ظیؿت ٔحیظ حفؼ ٔٙؾٛض تٝ ؾاذتاضٞا ٚ فطایٙسٞا تٟثٛز ٚ انالح پایٝ، ٔٙاتـ اظ حفاؽت

 فطًٞٙ ٔهطف اٍِٛی انالح

 ٝٙتجٟیعات ٚ اِٚیٝ ٔٛاز واغص، ا٘طغی، آب، ٔهطف ؾاظی تٟی 

تٛنیف فمظ ٚنف ٔی وٙس . ِٚی زض تثییٗ تٝ فّت ٚ چطایی ٔٛضـ ٘یع اقاضٜ ٔیكٛز . - 1
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ذاللیت ( -ٔسیطیت ؾثع ) ٔكاضوت   2زٚ فأُ وّیسی زض تط٘أٝ ضیعی ضاٞثطزی

ثِ هؼٌبی سػیذى ثِ ایذُ ّبی جذیذ ثِ هٌظَس حل هـکالت ثب كحیح   خالقیت :   خالقیت ) ًَع آٍسی (

 .تشیي سٍؽ اػت

کَدک  ثشای ثذػت آٍسدى ساُ حل   3، حفظ قؼوتی اص دٍسا ى کَدکی اػت .ثِ قَل طاى پیبطُ ) خالقیت 

هؼبئلؾ، ًِ تجشثِ داسد ٍ ًِ اعالػبت . ٍ ایي ػجت هیـَد هؼبئل خَد سا اص ساُ ّبی خالقبًِ حل کٌذ . 

ًتایج تَسؼِ شْشّا

 –افضایؾ ٍػبئظ ًقلیِ هَتَسی   –اصدیبد ٍ تشاکن جوؼیت   –طی توسعه شهر  ) پیشرفت صنایع و تکنولو

فـبس ثش هحیظ صیؼت.          ثی اًضجبعی ّبی ػبخت ٍ ػبص(      -اصدیبد هلشف ػَخت ّبی فؼیلی 

فـبس ثش هحیظ صیؼت                       تخشیت                  تْذیذ ػالهت اًؼبى   

آیٌذُ پظٍُ اهشیکبیی كبحت کتبة هَج ػَم هی گَیذ :   4آلَیي تبفلش

هحیظ صیؼت دیگش تبة تجبٍصات كٌؼتی سا ًذاسد. 

ثش ًبهِ سیضی ساّجشدی ػجبست اص ثشًبهِ ّبیی اػت کِ هب سا ثِ اّذاف تؼییي ؿذُ هیشػبًذ . - 2
، ًـؼت خالقیت . 83هجلِ ػلَم ٍ فٌَى ، هْش  - 3
ٍ اًقالة الکتشًٍیک ) ػلش اعالػبت ( سا هَج ػَم  –اًقالة كٌؼتی سا هَج دٍم  –ٍی اًقالة کـبٍسصی سا هَج اٍل  -4

  the third wave - alvin Toffler  .2016 -1928ًبم گزاسی هیکٌذ . 

ٔسیطیت ؾثع

ٔكاضوت ذاللیت
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 پیشگیشی قبل اص دسهاى ( Prevention is better than cure ) 

تٛجٝ تٝ ٔٛضٛؿ ٔحیظ ظیؿت ٚ ٍ٘اٜ جأـ ٚ ؾیؿتٕاتیه تٝ ایٗ ٔمِٛٝ، ٚ تٝ ز٘ثاِف، فُٕ تٝ ٘ؿرٝ  

 ذٛاٞس تٛز . تقساظ ٚالقـٝالـسأات تؿیاض حىیٕـا٘ٝ ٚ واضؾاظ تط اظ  پیكٍیطی لثُ اظ زضٔاٖ، 

: شکل گیشی ،   ب : شکل دّـی تَسؼِ شْش دٍ حالت هیتَاًذ داشتِ باشذ .          الف

. دس حبلت اٍل گؼتشؽ ؿْش  ثذٍى ثشًبهِ سیضی ٍ ثِ كَست  عجیؼی ٍ اسگبًیک اًجبم هی پزیشد

لت دٍم تَػؼِ ؿْش ثِ كَست اًذیـیذُ ٍ ثشًبهِ سیضی ؿذُ  ٍ ّذفوٌذ كَست هیگیشددس حب 

( Sustainable Development)   5پبساداین تَػؼِ پبیذاس ؿْش

 1366هیالدی  )   1987اكغالح تَػؼِ پبیذاس ثشای اٍلیي ثبس ثغَس سػوی تَػظ ثشاًت لٌذ  دس ػبل 

 گشدیذ .ؿوؼی ( دس گضاسؽ آیٌذُ هـتشک هب هغشح 

 . تَػؼِ پبیذاس  : سفغ ًیبصّبی اهشٍص ثذٍى کبػتي اص تَاًوٌذیْبی ًؼل فشدا

 ) تَػؼِ پبیذاس ؿْشی ) اػتفبدُ ثْیٌِ اص اهکبًبت ثب کوتشیي تخشیت

 سِ ًکتِ هْن دس هَسد تَسؼِ پایذاس

 اكل ثشاثشی ثیي ًؼلی ٍ هیبى ًؼلی – 1

سیضی ّبدس ًظش گشفتي افق ّبی عَالًی تش دس ثشًبهِ  – 2

دسک اسصؽ هحیظ صیؼت – 3

  6ؿْش پبیذاس : ًقغِ هقبثل ؿْش ّبی ًَگشا ّؼتٌذ

ثِ سػویت ؿٌبختِ ؿذُ اػت .ایي اكغالح ثشای اٍلیي ثبس تَػظ تَهبع کَّي پبساداین دس ٍاقغ دػتبٍسدّبی  ػلوی  -5

فیضیکذاى اهشیکبیی هغشح ؿذ .
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  اػت . 20ؿْش پبیذاس یک جبًـیي هَجِ ٍ هؼقَل  ، ثشای ؿْش ػبصی هخشة قشى

هقبیؼِ : دس ؿْش ّبی ًَگشا حجن صیبد ٍسٍدی ، حجن ػظین خشٍجی  س ا دس پی داسد .

 کوتش ٍ ثبص یبفت ثیـتش اػت .دس ؿْش پبیذاس ٍسٍدی  ٍ خشٍجی ّب 

ٚضٚزی ٞا ٚ ذطٚجی ٞا زض قٟط ٞای ٌ٘ٛطا

حجٓ ظیاز ٚضٚزیحجٓ فؾیٓ ذطٚجی

 آِٛزٌی

 ضایقات

فاضالب ٚ پؿاب

ا٘طغی

ٔهاِح

آب

 ( 181، ل  1376ٔاذص ) تط٘ط 

ٚضٚزی ٞا ٚ ذطٚجی ٞا زض قٟط ٞای پایساض

ٚضٚزی وٓ تاظیافت حساوخط ذطٚجی وٓ

( ؿْش ّوچَى چـن اًذاص ، ًگشؿی فشا تش اص فشاًَگشائی ) پؼت هذسًیؼن (ثِ عشاحی ٍ ثشًبهِ سیضی  1376تشًش، تبم ) - 6

ؿْشی، تشجوِ فشؿبد ًَسیبى ؿشکت پشداصؽ ٍ ثشًبهِ سیضی ؿْشی، تْشاى 
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ّا دستگاُ سبض هذیشیت دس ًظش هَسد اصلی بخشْای

ػوَهی ًْادّای ٍ دٍلتی ّای ساصهاىٍ

 اًشطی 

 آب 

 اٍلیِ هَاد ٍ کاغز

 تجْیضات 

 پسواًذ 

صاسف اصلی اًشطی دس ساختواى ّای اداسی ه

ثْشُ ٍسی : یؼٌی اػتفبدُ  هَثش ٍ دسػت اص هٌبثغ ) اػن اص ًیشٍی  کبس، ػشهبیِ ، صهیي ،هبؿیي آالت، 

 هیجبؿذ . هَاد ٍ اًـشطی  تجْیضات ،
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 بخش اًشطی  - 1

دٍلتی اداسی ٍ ّای ساختواى دس اًشطی هصشف ساصی کاسّای بْیٌِ ساُ

oَسیضی ( ثشًبهِ یب هٌْذػی هجوَػِ اص) هـخق گشٍُ یب فشد ثِ دادى لیتهؼئ

oجذیذ تجْیضات خشیذ تَجِ ثِ ثشچؼت هلشف اًشطی دس 

oکبسکٌبى ثِ آهَصؽ ٍ سػبًی اعالع 

( گشهایش) اًشطی  بخش 

داخل فضبّبی ثشای ػبًتیگشاد دسجِ 20 حذاکثش سٍی آى ٍتٌظین تشهَػتبت ًلت

صهؼتبى فلل دس آى هـبثِ ٍ ساّشٍّب اجتوبػبت، ػبلٌْبی ثشای دسجِ 19 دفبتشکبسٍ

ؿوبل ( دس سٍثِ ّبی پٌجشُ خلَف ّب  ) ثِ پٌجشُ ثشای هٌبػت ّبی پشدُ تذاسک

.گشدد هی اًشطی سفتي ّذس ثِ اص جلَگیشی هَجت ؿجْب کِ ػشدػیش هٌبعق

ِگشهبیؾ ػیؼتن ثتَاًذ کبس آغبص ػبػت اص قجل کِ  ( صهبًی کٌٌذُ تٌظین کبسگیشی) ث

.ًوبیذ خبهَؽ خَدکبس عَس ثِ کبس ػبػبت پبیبى ٍدس کشدُ سٍؿي سا ػبصهبى

ؿیـِ ًٍظبفت ػبختوبى ّبی ًَسگیش ٍ ّب پشدُ ثبتٌظین صهؼتبى، آفتبثی دسسٍصّبی

.کٌیذ اػتفبدُ( آفتبة ًَس ٍ گشهب) خَسؿیذی غیشفؼبل اًشطی اص ّب،

ٍثبؿذ ًوی ّب ػبصهبى دس هلشفی گشم آة تبهیي ثِ ًیبص ّب ّفتِ آخش ٍ تؼغیالت دس

.ًوبیٌذ گیشی ثْشُ خَسؿیذی آثگشهکي یک اص ًگْجبًبى یب ػشایذاس اػت کبفی

ُهختلف فضبّبی ثشای هتٌبػت اثؼبد ثب گشهبیؾ ٍػیلِ اص اػتفبد

ًیؼتٌذ، عَالًی اػتفبدُ هَسد کِ صهبًی دس سا کَلش ّبی ٍکبًبل ثخبسی ّبی دٍدکؾ

.ؿَد جلَگیشی ػشد َّای ٍسٍد ٍ گشم َّای خشٍج اص تب کٌیذ هؼذٍد دسپَؽ تَػظ
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( سشهایش) اًشطی   بخش 

ػشهبیـی ػیؼتن ثشای دسجِ 28 حذاقل دهبی تٌظین.

ًگْذاسیذ ثؼتِ سا ّب پٌجشُ ٍ دسّب ػشهبیؾ ػیؼتن ثَدى سٍؿي ٌّگبم دس.

ثؼتِ کبهالً سا ّب پٌجشُ ٍ دسّب ، ّب پشدُ ًَسگیشّب، کلیِ گشم، خیلی سٍصّبی دس .

.گشدد ػبختوبى ٍاسد ثیشٍى گشهبی ًگزاسیذ ٍ ًگْذاسیذ

کِ ّبیی هحل دس دسخت کبؿتي ثب خذادادی عجیؼت اص هذت دساص گیشی ثْشُ جْت

اًشطی دس جَیی كشفِ کٌٌذ هی ایجبد ػبختوبى ٍدیَاسّبی ّب پٌجشُ ثش هفیذ ػبیِ

 .دسآٍسیذ اجش ثِ سا پبیذاس كَست ثِ

( سٍشٌایی )اًشطی  بخش

هحیظ کبفی سٍؿٌبیی صهبى دس هلٌَػی ًَس اص اػتفبدُ کبّؾ.

ٍحشکت ثِ حؼبع ػٌؼَسّبی ثکبسگیشی ٍ هختلف ثخـْبی سٍؿٌبیی کٌتشل

. داس صهبى

ُػقف ٍ دیَاسّب دس سٍؿي ّبی سًگ اص اػتفبد .

هلشف کن ثب پشهلشف الهپْبی جبیگضیٌیLED

اداسی ٍقت پبیبى اص پغ فضبّب ًْبیی کٌتشل.
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هذیشیت هصشف اًشطی 

بخش آب  2-

دٍلتی ٍ اداسی ّای ساختواى دس آب هصشف ساصی کاسّای بْیٌِ ساُ

 فشػَدُ ؿجکِ ثْؼبصی ٍ تؼویش ٍ کـی لَلِ تجْیضات ای دٍسُ ثشسػی.

 ؿشة آة اص ػجض فضبی آثیبسی جذاػبصی.

 ػجض فضبی دس اػتفبدُ جْت ّب پؼبة تلفیِ ػیؼتوْبی ثکبسگیشی.

 َُّؿوٌذ ؿیشآالت اص اػتفبد

 کن آة هلشف ثب گیبّبى کبؿت.
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کاغز ٍ اٍلیِ بخش هَاد3-

کاغز ٍ اٍلیِ هَاد اص بْیٌِ ساّکاسّای ا ستفادُ

الکتشًٍیکی ًؼخِ اص اػتفبدُ ٍ اػٌبد پشیٌت کبّؾ-

کبغز سٍی دٍ اص ثْیٌِ اػتفبدُ-

( کبهپیَتش سٍی ثش دسیبفت ) دسیبفتی ّبی فکغ پشیٌت ػذم -

ٍاداسی ّب ًبهِ ثشای الکتشًٍیک پؼت ٍ اتَهبػیَى ػبهبًِ اص اػتفبدُ -

هلشفی. اقالم ثٌذی ػْویِ   -     فـشدُ لَح قبلت دس هغلت اًتـبس-

اداسی تجْیضات بخش  - 4

اداسی تجْیضات اص بْیٌِ کاسّای استفادُ ساُ

تب کپی دػتگبُ هثبل)کبس ثِ آهبدُ حبلت جبی ثِ الکتشیکی ٍػبیل ًوَدى خبهَؽ

. (کٌذ هی هلشف سا فؼبل حبلت هلشف 80%

سٍؿي تٌظیوبت)  اػتفبدُ ػذم هَاقغ دس هلشف کویٌِ حبلت دس ّب سایبًِ دادى قشاس

(دقیقِ 15 تب سایبًِ خَد ٍ دقیقِ 10 تب هًَیتَس ثَدى

ُهـتشک كَست ثِ ّب پشیٌتش اص اػتفبد

ُثبالتش اًشطی ساًذهبى ثب اداسی تجْیضات اص اػتفبد

ُکـی کبثل جبی ثِ ثیؼین ؿجکِ اص اػتفبد

ُهًَیتَسّبی اص اػتفبد LED   ِجبی ث LCD    (داس کوتش هلشف %70 تب). د

اتَهبػیَى ػیؼتن اجشای .
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هذیشیت پسواًذبخش    - 5

پسواًذ ساّکاسّای هذیشیت

oػبصی فشٌّگ ٍ ّب صثبلِ تفکیک ثشای افشاد دس حؼبػیت ایجبد

oهؼتوش کٌتشل ٍ ّب صثبلِ دیگش اص کبغزی ّبی صثبلِ خلَف ثِ ّب صثبلِ تفکیک

تفکیک ( هٌبػت ّبی جبیگبُ آًْب ) ایجبد تفکیک

oآًْب تؼَیض ثِ ًؼجت اهکبى حذ تب تجْیضات تؼویش ٍ ًگْذاسی

oػبصٍکبس ایجبد ٍ ؿْشداسی ثب )تَافق  ثبصیبفت قبثل پؼوبًذّبی فشٍؽ اهکبى ثشسػی

هشثَط( . اداسی

اًَاع صبالِ

زض ٔحُ ؾىٛ٘ت ا٘ؿاٖ تِٛیس  وٝ  ا٘ؿاٖ ٚ حیٛاٖ ٞای تٝ ٔجٕٛفٝ ٔٛاز ٘اقی اظ فقاِیت  :  یا پسواًذ صبالِ

قٛ٘س اعالق  زٚض ضیرتٝ ٔیٚ  ٔقٕٛالً جأس تٛزٜ ٚ تٝ نٛضت ٘اذٛاؾتٝ یا غیطلاتُ اؾتفازٜ ٔیكٛز  ٚ 

ٞای نٙقتی ٚ  ٞای قٟطی، ظتاِٝ ٚ تٝ چٟاض زؾتٝ وّی ظتاِٝٔخُ پؽ ٔا٘سٜ ٞای ٔٛاز غصایی .  ٌطزز.  ٔی

 .ٌطز٘س ٞای تیٕاضؾتا٘ی تمؿیٓ ٔی ٞای ذغط٘ان ٚ ظتاِٝ ظتاِٝ

ِیتط آب ضا آِٛزٜ وٙس .  4000ِیتط قیطاتٝ زاضز ٚ ٞط ِیتط ٔیتٛا٘س  500ٞط تٗ ظتاِٝ زض حسٚز 

 ٌفتٝ ذاوؿتط جع تٝ ظتاِٝ ٘اپصیط فؿاز لؿٕت تٝ وّیٝ ٔٛاز فاؾس ٘كس٘ی آقغاَ ٔیٍٛیٙس  . تٝ – آشغال

لثیُ ایٗ اظ ٔٛازی ٚ چٛب قیكٝ، فّعی، لغقات پالؾتیه، واغص، قأُ ٔقٕٛالً ظتاِٝ زض آقغاَ. قٛز ٔی

  .وطز تمؿیٓ اقتقاَ غیطلاتُ ٚ اقتقاَ لاتُ ترف زٚ تٝ تٛاٖ ٔی ضا آقغاَ. قٛز ٔی
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هشاحل دفغ صبالِ : ) تاکیذ بش تفکیک دس هبذا (

فانّٝ ظٔا٘ی ا٘تماَ اظ ٔٙعَ تٝ زاذُ وأیٖٛ ٚ یا ٚا٘ت . -ٍٟ٘ساضی ٔٛلت ) زض ٔٙاظَ    – 1 

 جٕـ آٚضی   – 2

 حُٕ ٚ زفـ   – 3

 تاظیافت ) ٟٕٔتطیٗ ٔطحّٝ (   – 4

ثشای ثْشُ ثشی  هَاد ػبصی ثِ آهبدُ. ایي فشآیٌذ اػت هذیشیت پؼوبًذ تشیي هفَْم ٍ ػبختبس دس ثبصیبفت هْن

.ؿَد دٍثبسُ گفتِ هی

تٝ ظایسات ٘اقی اظ ترطیة ، تقٕیط یا احساث ؾاذتٕاٟ٘ای جسیس ٌفتٝ ٔیكٛز .٘راِٝ ٞای ؾاذتٕا٘ی : 

 ٝ٘اْ تطز  فٙٛاٖ ٔقازٖ قٟطی زض نٛضت اؾتفازٜ زضؾت اظ ٘راِٝ ٞا ٔیتٛاٖ اظ آٟ٘ا ت

 ِدسخت جٌگلی سا احیبء هی کٌذ 17ثبصیبفت ّش تي کبغز ثبعل

 آة هلشف هی ؿَد چْبسكذ ّضاس لیتشثِ اصای تَلیذ ّش تي کبغز حذٍد

َیضیَى سا ثشای ػِاًشطی كشفِ جَیی ؿذُ حبكل اص ثبصیبفت یک قَعی آلَهیٌیَهی، یک تل

.ػبػت سٍؿي ًگِ خَاّذ داؿت

 ُآلَدگی َّا سا کبّؾ هی  دسكذ20دسكذ آلَدگی آة ٍ  50تْیِ ؿیـِ اص ؿیـِ ثبصیبفت ؿذ

دّذ.

 ِدس تجْیضات، خشیذ دس  هختلف : ّبی هَقؼیت دس پؼوبًذ تَلیذ کبّؾ ثِ تَج

... ٍّب هشاػن ٍ جلؼبت ثشگضاسی
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صبالِبْشُ بشداسی اقتصادی اص 

ّبی  ؿَد کِ ایي ثِ جض صثبلِ تَلیذ هی هیلیبسد تي دس ػبل صثبلِ جبهذ ؿْشی 2دس کل جْبى، ثیؾ اص 

تشیي  ؿًَذ، چشاکِ دفي کشدى هتذاٍل ّب دفي هی کـبٍسصی، جٌگلی ٍ كٌؼتی اػت. ثیـتش ایي صثبلِ

اػتشاتظی خغشات اػت. اهب ایي « دٍسسیضی»ؿذى صثبلِ ٍ اػتشاتظی   سٍؽ خالف ؿذى اص هـکل جوغ

ثْذاؿتی، ایوٌی ٍ اص ثیي سفتي هٌبثغ ثباسصؽ سا ثِ دًجبل داسد.

هیالدی، تَلیذ صثبلِ فشاتش اص حذ عجیؼی ثَد کِ ثبػث ؿذ دس چبسچَة دػتَسی  70ٍ  60ّبی  دس دِّ

دٌّذُ ػلؼلِ هشاتت هذیشیت پؼوبًذ، تغییشاتی ایجبد ؿَد. عجق ایي ػلؼلِ هشاتت،  ّبی ؿکل ٍ ػیبػت

سا دًجبل « کبّؾ، اػتفبدُ دٍثبسُ، ثبصیبفت ٍ اػتخشاج اًشطی»ّب قجل اص ایٌکِ دفي ؿًَذ ثبیذ سًٍذ  بلِصث

. کٌٌذ

کال مختلف بهره برداری از زباله در شهر بىراس) سىئذ (اش
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؟....... تَسؼِ اقتصادی یا َّای پاک

) ٞٛای پان یىی اظ اٞساف قٟط ٔغّٛب (

فٕسٜ ی ظیؿت ٔحیغیٔؿائُ 

،  Co   ،co2هٌظَس اص آلَدگی ٍسٍد ػٌبكش ٍ تشکیجبت تبصُ ثِ هحیظ ، هثال ٍسٍد ػشة ،  آلَدگی: – 1

so2  . یِ اتوؼفشهیجبؿذ

 آهشیکبیی( ٍ اسٍپبیی ؿْشّبی ثشاثش 50تي  ) 7تي رسات پالػتیک ٍ  16دس ؿْش  تْشاى سٍصاًِ ثیؾ اص 

 83ایشاى ثیؾ اص هیبًگیي هلشف ثٌضیي سٍصاًِ دس  7، دس َّا هٌتـش هیـَد.آصثؼت لٌت تشهض ٍ كفحِ کالج 

 هیلیَى لیتش هیجبؿذ . 15ٍهلشف سٍصاًِ  دس تْشاى   هیلیَى لیتش

دس ثٌضیي کیلَ ػشة  7500اػت عجق ایي آهبس ّش سٍص دس تْشاى حذٍدا   گشم ػشة 5/0ّش لیتش ثٌضیي دس 

دس كذ آى ثِ كَستْبی هختلف دس َّا پشاکٌذُ  50تب  25ٍجَد داسدکِ ثیي ٍاسد ؿذُ دس ثبک هبؿیي ّب 

8.بت ػشثی ثِ ثٌضیي ثبال ثشدى اکتبى آى اػت هی ؿَد. ػلت افضٍدى تشکیج

 ثبس َّای آلَدُ سا دس ؿْشّبی ثضسگ آلَدُ تٌفغ  28800اًؼبى دس ّش ؿجبًِ سٍص ثِ عَس هتَػظ

 هیکٌذ . 

7
تٛاٖ زض ظٔطٜ ٔٛاز ٔٙجط تٝ  ٔی٘یع ٞای تٙعیٗ ضا  آظتؿت ٘اقی اظ نفحات والچ ذٛزضٚٞا ٚ تٙعٖ ٔتهافس قسٜ اظ پٕپ - 

.ٔطي ذأٛـ قٟطٚ٘ساٖ لطاض زاز
 93ٚ تٙعیٗ ؾٛپط  89تٙعیٗ ٚیػٜ  – 87فسز اوتاٖ تٙعیٗ ٔقِٕٛی  .تفاٚت تٙعیٗ ؾٛپط تا ٔقِٕٛی زض فسز اوتاٖ آٖ اؾت -8

اؾت . 
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 ػلت سشذ بی سٍیِ آلَدگی : 

  آلَدگی ًاشی اص حول ٍ ًقل (   –ًیشٍگاُ ّا  -صٌایغ   -) گشهایش هٌاصل    -هٌابغ اًساًی

  9کشیذٍس ّای َّایی ( –) استفادُ بیش اص حذ سوَم دس کشاٍسصی  _هٌابغ شْشی             

  اًفجاس  آتشفشاى   -آتش سَصی دس جٌگل ّا  _) سیض گشد ّا ) رسات ًوک (  -هٌابغ طبیؼی

هٌبغ جَی  هثل باساى ّای اسیذی  ( .

دٍ ساّکاس اساسی بشای جلَگیشی اص آلَدگی َّا ی شْشّا :

 ( آِٛزٌی ٞٛا ی قٟطٞا تیكتط ٔطتٛط تٝ تطزز ٌؿتطـ ؾاذتاضٞای حُٕ ٚ ٘مُ فٕٛٔی

اظ تٛؾقٝ ٔثتٙی تط حٕـُ ٚ  ٞسف انّی  ا٘ٛاؿ ٔاقیٟٙای ٔٛجٛز زض ؾغح قٟط اؾت (.

واٞف ٚاتؿتٍی تٝ ذـٛزضٚی قرهـی ٚ افـعایف ؾـٟٓ حٕـُ ٚ٘مـُ  ٘مُ ٍٕٞا٘ی،

ٍٕٞا٘ی ٚ پایساضزض ؾفطٞای قٟطی ٚ تیٗ قٟطی اؾت . 

Tel work ٖاؾت. زٚض واضی ) اظ ضاٜ زٚض واضٞا ضا اظ عطیك تّفٗ  ، فىؽ  ا٘جاْ زاز

َّایی هٌیت پبیذاس فضبی ایشاى، کَتبُ ؿذى هؼیش ٍ صهبى ٍ کبّؾ هلشف ػَخت اص جولِ دالیل توبیل ؿشکت ّبی ا - 9

پشٍاص ػجَسی اص آػوبى  950تبثیش تشافیک َّایی دس آلَدگی ) حذٍدا دس ّش ؿجبًِ سٍص  اػت. ایشاىاص آػوبى ثشای اػتفبدُ 

 1700تي ثب کیلَهتش ػجَسی  حذٍدا  590تَهبى اػت . َّا پیوبی  16(  ایشاى اًجبم هیـَد . حق تشاًضیت )ّش کیلَهتش ، تي

 کٌذ. تَهبى حق تشاًضیت پشداخت هی 16048000کیلَهتش حذٍدا 
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 ( Air Quality Index )   AQI                               شاخص کیفیت َّا 

قاذم ویفیت ٞٛا تطای ٌعاضـ ضٚظا٘ٝ ویفیت ٞٛا تٝ واض ٔیطٚز . ٚ ٘كاٖ ٔیسٞس وٝ ٞٛای اعطاف ٔا چمسض تٕیع یا آِٛزٜ 

آالیٙسٜ انّی )شضات ٔقّك، زی اوؿیس ٘یتطٚغٖ ،  اٚظٖ ،    ٔٙٛ اوؿیس وطتٗ، زی  5اؾت ؟   قاذم ویفیت ٞٛا تطای 

 اعداد شاخص کیفیت هوا :     .                  اوؿیس ٌٌٛطز ( ا٘جاْ ٔیٍطزز

فٕستا ٘كاٖ زٞٙسٜ ٔمساض ٔجاظ آالیٙسٜ ٞا عثك اؾتا٘ساضز  100ٔتغیط اؾت . قاذم   500تا     0 ٔحسٚزٜ ایٗ قاذم تیٗ 

، ویفیت ٞٛا  اتتسا تطای ٌطٜٚ ٞای  100فطو ٔیكٛز . أا فثٛض قاذم اظ لاتُ لثَٛ  100ٔمازیط ظیط ٞای ّٔی اؾت . 

.ٕٞٝ ٘ا ؾآِ ذٛاٞس قس  حؿاؼ ٚ ؾپؽ تطای  

قاذم ویفیت ٞٛا ٔقٕٛال تٝ قف ٔحسٚزٜ ظیط تمؿیٓ ٔیكٛز . 500تا  0ٔحسٚزٜ 

 افساز قاذم آِٛزٌی

تطحؿة ٔیىطٌٚطْ زض ٔتط 

ٔىقة

ضزیف ٚضقیت

50  -  0
 پـا ک
Good 1

100  -  51

 سـالـن

Moderate 2

150  -  101

٘اؾآِ تطای ٌطٜٚ ٞای حؿاؼ

Unhealthy for Sensitive Groups 3

200  -  151

ًـا سـا لن

Unhealthy 4

300  -  201

خیلی ًا سالن ) ّشذاس (

Very Unhealthy  5

500 - 301  خطش ًاک ) اخطاس جذی ( 

Hazardous  6

سایت و کانال ضمن خدمت LTMS یار

@LTMSyarIR www.ltmsyar.ir



16 

تغییطات آب ٚ ٞٛایی ٔا٘ٙس ٌطٔایف ظٔیٗ ٘اقی اظ فقاِیت ا٘ؿاٖ ٞا زض تِٛیس ٌاظٞای : گشهایش صهیي-2

ٌّرا٘ٝ ای ٔی تاقس. ٌطٔایف ظٔیٗ زٔای آب ٞا ٚ ؾغح ظٔیٗ ضا افعایف ٔی زٞس وٝ ٘تیجٝ ی آٖ آب 

ایٗ پسیسٜ تافج ظیط آب ضفتٗ ذیّی اظ قٟطٞای ؾاحّی ذٛاٞس قس .قسٖ ید ٞای لغة ٔی تاقس. 

ٕتطیٗ ٔٛضٛفات ظیؿت ٔحیغی زض  پٟٙٝ وطٜ ظٔیٗ تاال ضفتٗ زٔای وطٜ ظٔیٗ اؾت. زض یىی اظ ٟٔ

افعایف زٔای وطٜ ظٔیٗ اؾت .  زضجٝ أىاٖ 5 وكٛضٞایی ٔخُ وا٘ازا ٚ ضٚؾیٝ ایٗ ضلٓ  تا

٘مف زِٚت ٞا ٚ وكٛضٞای ٔرتّف زض زضجٝ زض ٚالـ یه ٚضقیت ) آذطاِعٔا٘ی اؾت (.  5تاال ضفتٗ زٔای 

زٔای وطٜ ظٔیٗ تؿیاض ٟٔٓ ٚ تقییٗ وٙٙسٜ اؾت .وكٛضٞایی ٔخُ چیٗ ٚ ٞٙس تٝ ِحاػ ضقس ؾطیـ تاال ضفتٗ 

یاض ٟٕٔی ضا زاض٘س . ؿالتهازی ٚوا٘ازا ٚ ضٚؾیٝ تٝ ذاعط ٚؾیـ تٛز٘كاٖ ٘مف ت

دس ػبل )  1395 271ػبلن )   -( 46پبک  ) دس ؿْش اسٍهیِ تؼذاد سٍصّبی    

سٍص ثَدُ اػت(  3ًبػبلن  )   -(  46ًب ػبلن ثشای گشٍُ ّبی حؼبع 

 پا ک

 سا لم

 نا سالم برای گروه های حساس

 نا سالم
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%  اظ تِٛیس ٘اذاِم ٔتٛؾظ جٟاٖ تایس تطای وٙتطَ 20زض تٛافك الّیٕی پاضیؽ ٔمطض قسٜ ٘عزیه تٝ  

. عطفساضاٖ 10پاضیؽ ٞٓ  فٕال اجطا ٕ٘یكٛز 2015ٔیٗ  نطف قٛز ..  تٛافك ٘أٝ  ؾاَ ٌطٔایف وطٜ ظ

ٔحیظ ظیؿت اظ  ایٗ تٛافك ٘أٝ تٝ  قست فهثا٘ی تٛز٘س وٝ  ٔهٛتات  آٖ وافی ٘یؿت . اظ ٘ؾط فٙی ٞٓ

تا  5/1ط غّظ تٛز چٖٛ زض آٖ اجالؼ ٌفتٝ قسٜ تٛز وٝ تا ایٗ تٛافك ٘أٝ ٔیرٛاٞیٓ  زٔای وطٜ ظٔیٗ ضا  ظی

زضجٝ تطای وطٜ ظٔیٗ  اجتٙاب ٘ا   5/3زضجٝ ٍ٘ٝ زاضیٓ. تقسا ٔقّْٛ قس وٝ حتی تا اجطای وأُ آٖ زٔای  2

 .پصیط اؾت .  تا ٚجٛز ٞكساضٞای ٞٓ وٝ زازٜ ٔیكٛز زِٚت ٞا السأات فّٕی ا٘جاْ ٕ٘یسٞٙس

الیٝ ٘أطئی ٘اظوی تٝ زٚض ظٔیٗ اؾت وٝ ٔا ضا اظ ذغط تاتف  اٚظٖٚ: 11 ىًٍاصک شذى الیِ ی اٍص - 3

ٞای ٔضط ذٛضقیس زض أاٖ ٍ٘ٝ ٔی زاضز. ٘اظن قسٖ الیٝ ی اٚظٖٚ تٝ زِیُ آالیٙسٜ ٞایی ٔا٘ٙس وّٛضیٗ ٚ 

ٞا یافت ٔی قٛز. ٚلتی وٝ ایٗ ٌاظٞای ؾٕی تٝ الیٝ ٞای تاالیی اتٕؿفط ٔی ضؾٙس  تطٚٔیس ٔی تاقس

.ی اٚظٖٚ ایجاز ٔی وٙٙس وٝ تعضٌتطیٗ ایٗ ؾٛضاخ ٞا تط تاالی لغة جٙٛب لطاض زاضزؾٛضاذی ضا زض الیٝ 

 4کـَس تَافق قغؼی كَست ًگشفت .  198کٌفشاًغ لْؼتبى ثشگضاس ؿذ .ّذف ػولی کشدى ًقـِ ساُ کٌفشاًغ پبسیغ ثَد ٍلی ثیي  2018ػبل  -10

صًذُتَلیذکٌٌذُ ًفت ) اهشیکب ، ػشثؼتبى ، کَیت ٍ سٍػیِ ( صیبد صیش ثبس تؼْذات ایي کٌفشاًغ ّب ًوی سًٍذ . هَضغ ایشاى تَ ایي کٌفشاًغ ػبکـَس 

ثَد .
گلخبًِ سا اًجبم الیِ اٍصٍى دس ٍاقغ کبسکشد  هیلیوتش . 3ثِ ضخبهت  کیلَهتشی ػغح صهیي 30تب  20دس استفبع ثِ سًگ آثی ثٌفؾ ػت  ای الیِ - 11

ایي الیِ اص ٍسٍد پشتَّبی خغش ًبک خَسؿیذ ثِ کشُ صهیي جلَگیشی هیکٌذ .  هیذّذ .
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اؾتفازٜ ی تیف اظ حس اظ ٔٙاتـ ٚ ایجاز پالؾتیه وطٜ ی ظٔیٗ ضا تا ٔكىّی اؾاؾی ضٚتطٚ  : پسواًذ   - 4

وطزٜ اؾت. وكٛضٞای تٛؾقٝ یافتٝ تٝ جٟت تِٛیس تیف اظ حس پؿٕا٘س ٚ ؾط ضیع وطزٖ آٖ ٞا تٝ الیا٘ٛؼ ٞا 

غطات ؾالٔتی تس٘اْ ٞؿتٙس. پؿٕا٘سٞای ا٘طغی ٞؿتٝ ای ذغط٘اوتطیٗ ایٗ پؿٕا٘س ٞا ٞؿتٙس وٝ تؿیاضی اظ ذ

، تؿتٝ تٙسی ٞا ٚ ضیعپطزاظ٘سٜ ٞای غصاٞای فٛضی یا فؿت فٛزضا زض پی زاض٘س. ظتاِٝ ٞای پالؾتیه، 

.اِىتطٚ٘یىی جاٖ ا٘ؿاٖ ضا تٟسیس ٔی وٙس. پؿٕا٘سٞا یىی اظ ٔقؾالت فٛضی ٔحیظ ظیؿت ٔی تاقٙس
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همه آنچه براى انجام دوره هاى ضمن خدمت الزم است را  
تنها از سایت و کانال ما دنبال کنید :

t.me/ltmsyarir

www.LTMSYAR.ir
       ( براى ورود به سایت و کانال تلگرام لینک هاى باال را بفشارید. )  

https://t.me/Ltmsyarir
http://ltmsyar.ir
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