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اهٌيت هقوَالً ثِ ًؾبم یب فقبليتي اعالق هي گشدد »

وِ ثشاي جلَگيشي اص سشلت ٍ داًص ستيضي ثِ وبس 

هي سٍد هثل ًؾبم وٌتشل وتبثخبًِ، ًؾبم اهٌيتي 

وتبة، ًبؽش سبلي، هغبلقِ یب حفبػ ّبي اهٌيتي ٍ 

ًؾبیش آًْب. اهٌيت ّوچٌيي یه فشایٌذ است وِ 

حفبؽت اص هجوَفِ، اثضاس، اعالفبت، وبسهٌذاى ٍ 

تسْيالت فيضیىي سا فشاّن هيىٌذ ٍ اص تبثيشات 

آٍس ثِ اّذاف وتبثخبًِ ٍ  ًبهغلَة، غيش هجبص ٍ صیبى

 »آسضيَّب جلَگيشي هي ًوبیذ

 اهٌيت فالهت تجبسي 

تَاًٌذ خيلي هحتبط  ثستِ ثٌذّب ایي سٍصّب ًوي

ثبضٌذ. دس فصشي وِ تشٍسیسن ثب استفبدُ اص هَاد 

ضيويبیي، خشاثىبسي ٍ جقل وبالّبي تملجي ٍ 

افتذ، ّيچ هحلي ثشاي  ّب اتفبق هي سشلت اص فشٍضگبُ

وٌٌذ، اهي  ایي اتفبلبت هضش وِ وبال سا تْذیذ هي

ًيست. خَضجختبًِ، الذاهبتي ٍجَد داسًذ وِ ثب 

تَاى وبالّب سا هحبفؾت وشد.  ّب هي استفبدُ اص آى

چٌذیي پيطشفت خاللبًِ ثشاي هَاجِْ ثب ایي 

اًذ وِ دس ثبصاس هَجَد است.  خغشات عشاحي ضذُ

ثستِ ثٌذي هْش ٍ هَم ضذُ، وبال سا اص خغشات 

داسد، خغشاتي اص لجيل: دستىبسي  صیبدي هصَى هي

وبال، دصدي اص هحصَل ٍ غيشُ. یىي اص هتذاٍل تشیي 

ّبي هْش ٍ هَم وشدى هحصَل تجبسي،  سٍش

ثشچست وَچىي است وِ اص یه جٌس )

polyvinyl chloride) PVC  یبpolystyvene 

 است.  سبختِ ضذُ polyethyleneٍ یب 

 وتبثخبًِ داًطىذُ پشستبسي اليگَدسص

1-1اهٌيت وتبثخبًِ    

ّب اص ثبال تب پبیيي ثستِ ثٌذي سٍي  ایي ثشچست

سًگ  8وبال سا پَضص دادُ ٍ ثِ ضىلي ٍاضح ٍ دس 

ٍ یب ثيطتش چبح ضذُ ٍ ًمص ثشچست تجبسي سا 

 36۳ّب چَى یه دیذ گشافيىي  داسًذ. ایي ثشچست

دسجِ داسًذ، ثبفث صیجبتش ثِ ًؾش سسيذى وبال 

ضًَذ ٍ ثِ عَس هقوَل دس چبح آًْب اص  هي

ضَد ٍ یب ثش سٍي آًْب  ّبي تشويجي استفبدُ هي سًگ

لَگَّبیي چبح وٌٌذ وِ هٌحصش ثِ فشد ثبضٌذ، ٍ 

سبصد. دٍ  ایي اهش جقل وبالي تجبسي سا هطىل هي

ًَؿ عشص فىش دس هَسد ًَؿ ثستِ ثٌذي ایي 

ّبي هحبفؼ ٍجَد داسد. ثشخي  ثشچست

ّبي تَليذي ثش ایي ثبٍسًذ وِ ثشچسجي وِ  وبسخبًِ

ضَد، اهٌيت ثيطتشي ثشاي وبال  سخت تش وٌذُ هي

وٌذ ٍ اگش ضل ثبضذ، هوىي است ثِ وبال  ایجبد هي

آسيت ثشسذ. ثبیذ دس ًؾش داضت وِ عشح سَساخ 

تَاًذ ثبفث ؽشافت ثيطتش ثشچست ضذُ، تب  ضذُ هي

تَاى آى سا  جبیي وِ ثقذاص ثبص وشدى آى دیگش ًوي

 سش جبي اٍلص چسجبًذ.



ثشاي هَاجِْ ثب سَاًح ٍ ثالیبي عبجبيبقبي        7

سيبست ّبیي اتخبر ضَد ٍ دس هَالـ هبقبيبي    

 هَسد ثشسسي ٍ هغبلقِ لشاس دادُ ضَدٍ

وتبثذاس آصهَدُ ٍ فقبلي هسئَل وتبثبخببًبِ     8

ثبضذ تب ثشًبهِ ّبي هشثَط ثبِ حبفببؽبت ٍ         

 ًگْذاسي اص وتبة ّب سا اجشا وٌذ.

 اهٌيت چيست

اَهٌي َّت حبلت فشاغت ًسجي اص تْذیذ یب حولِ ٍ 

یب آهبدگي ثشاي سٍیبسٍیي ثب ّش تْذیذ ٍ حولِ 

 سا گَیٌذٍ ضبهل ثخص ّبي صیش است.

اهٌيت فشدي: حبلتي است وِ دس آى فشد فبسك  

اص تشس آسيت سسيذى ثِ جبى یبب هببل یبب          

 آثشٍي خَد یب اص دست دادى آًْب صًذگي وٌذ

اهٌيت اجتوبفي: حبلت فشاغت ّبوبگببًبي اص        

تْذیذي است وِ وشداس غيشلبًًَي دٍلبت یبب     

دستگبُ یبي فشدي یب گشٍّي دس توببهبي یبب      

ثخطي اص جبهقِ پذیذ آٍسد. دس ًؾبم حمبَلبي    

جذیذ، فشض ثش ایي است وِ لبًَى، ثب تقشیب   

ّب ٍ حمَق فشد ٍ وبيبفبش       ٍ حذگزاسي آصادي

دادى وسبًي وبِ اص آى حبذٍد پببفبشاتبش                

اًذف اهٌيت فشدي ٍ اجبتبوببفبي سا          گزضتِ

 وٌذ پبسجبًي هي

اهٌيت هلي: حبلتي است وِ هلتبي فببسك اص        

تْذیذ اص دست دادى توببم یبب ثبخبطبي اص            

جوقيت، داسایي، یب خبن خَد ثِ سبش ثبشد.       

اهشٍصُ، ووبثيص دس ّؤِ وطَسّب ًَفي پليس 

سيبسي یب اهٌيتي ٍجَد داسد وِ همصبَد اص    

آى ثٌب ثش فشض، جلَگيشي اص ًفبَر فبَاهبل      

هحشن ٍ ٍیشاًگش ٍ جبسَس ثِ داخل وطبَس  

ّبي غيشلببًبًَبي     ٍ سشوَثي وسبًي وِ اص ساُ

تْذیذ وٌٌذّي ًؾن سيبسي هَجَد ثِ ضوبس 

تش ثببضبذ    خَاُ آیٌذ. ّشچِ ًؾبهي توبهيت  هي

لذست پليس سيبسي ٍ ضذت ٍ خطًَت آى   

ّببي   دس آى ًؾبم ثيطتش است. ایي گًَِ ًؾبم 

سيبسي وِ هجبلي ثشاي هخبلفت فبلبٌبي ٍ        

گزاسًذ، هخبلفبى یب دضوٌبى خبَد   لبًًَي ًوي

یبب   »دضوٌبى اهٌيت هلي»سا ّخوَاسُ ثِ ًبم 

 وٌٌذ ّبي دیگش سشوَة هي ًبم

الوللي: حبلتي است وبِ دس آى          اهٌيت ثيي

یببصي     ّب دس حبلت تقبدل ٍ ثذٍى دست لذست

ثِ للوشٍ یىذیگش ثِ سش ثشًذ ٍ ٍضـ هبَجبَد   

ّبب اص       دس خغش ًيفتذ. ّشگبُ یىي اص لبذست    

هحذٍدُٔ خَد پبفشاتش گزاسد، اص لحبػ لبذست    

الولبلبي    ّبي( هخبل ، اهٌيت ثيي  )ٍ یب لذست 

 »است دس خغش افتبدُ»

فبصم فقبليت ّبي حفبؽتي پيطگيشاًِ صیبش سا    

 ثشاي سسيذى ثِ ایي ّذف اسائِ دادُ است

ّذف وتبثخبًِ ثبیذ فشاّن وشدى هبحبيبظ       1

 هٌبست ثشاي حفؼ ٍ حشاست اص وتبثْب ثبضذ

هحَعِ هخبصى ثيبد هجْض ثبضذ ٍ اعويٌببى   2

حبصل ضَد وِ تسْيالت رخيشُ ٍ اًجبس وشدى 

 وتبة ّب ٍ ضشایظ هٌبست فشاّن آهذُ است.

ّوِ وبسوٌبى وتبثخبًِ ثبیذ آهبَصش دیبذُ      3

ثبضٌذ تب دس هَلـ اهبًت ٍ ثبصگطت وتبة ّبب    

فشسبیص ٍ وٌِْ ضذى وتبة ّب ثبِ حبذالبل      

ثشسذ ٍ وبسهٌذاى ثبیذ هغوئي ثببضبٌبذ وبِ       

خَاًٌذگبى ٍ هشاجقبى اص وتبة ّبب ثبب دلبت        

 هَاؽجت ٍ ًگْذاسي هي وٌٌذ

وتبثخبًِ ّب ٍ وبسهٌذاى وتبثخبًِ ّبب ثببیبذ       4

سقي وٌٌذ تب آگبّي هبشدم سا ًسبجبت ثبِ           

 حفبؽت اص وتبة ّب ثبال ثجشًذ

پشٍطُ ّبي تْيِ سیض فيلن تطَیك ٍ حوبیبت   5

 ضًَذ

اصَل ٍ ضَاثغي تْيِ ضَد تب دس ًوبیطگببُ   6

ّبي تشتيت یبفتِ دس داخل وتبثخبًِ سفببیبت     

ضًَذ ٍ تشتيجي ًيض ثشاي ًوبیطگبُ ّبي خببس   

 اص وتبثخبًِ دادُ ضَد.

 


