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ضیًٌوامٍ كاَص تًلید ،ذخیرٌسازی مًقت ،جمعآيری ي حمل
پسماودَای عادی در سطح ريستاَای كطًر
 -4مقدمٍ

ایي ضیًَُبهِ زض جْت اجطای هبزُ  7لبًَى هسیطیت پسوبًس هػَة اضزیجْطت هبُ  ٍ 1383هَاز  6 ٍ 5آییي ًبهِ اجطایی آى
هػَة هطزاز هبُ  ٍ1384ثِ هٌؾَض حفؼ هحیظ ظیست وطَض اظ آحبض ظیبىثبض تَلیس پسوبًسّبی جبهس ضٍستبیی ٍ هسیطیت غحیح ٍ
ثْساضتی زض وبّص تَلیس ،شذیطُسبظی ٍ جوـآٍضی آًْب ،تسٍیي ضسُ است .ولیِ زّیبضیّب ثِ فٌَاى هسیطیتّبی اجطایی پسوبًس زض
سغح ضٍستبّبی وطَض هَؽفٌس ًسجت ثِ ضفبیت هفبز ایي ضیًَُبهِ ٍ ایجبز ثستط هٌبست زض ضٍستبّبی وطَض ثطای اجطایی ضسى آى
السام ًوبیٌس.
 -1اَداف

 -1حفؼ سالهت اًسبىّب ٍ هحیظ ظیست زض ثطاثط ذغطات ًبضی اظ ضیَُّبی ًبزضست هسیطیت پسوبًس زض هطاحل تَلیس،
شذیطُسبظی هَلت ،جوـآٍضی ٍ حول ٍ ًمل زض ضٍستبّبی وطَض.
 -2اجطای ضٍشّبی غحیح تفىیه اظ هجسأ ،شذیطُسبظی زض هحل ،جوـآٍضی ٍ حول ٍ ًمل پسوبًسّبی فبزی زض ضٍستبّبی
وطَض.
 -3حفؼ هٌبثـ عجیقی ٍ ٍضقیت ظیجبییضٌبذتی ضٍستبّبی وطَض.
 -4جلَگیطی اظ اًتطبض آلَزگیّبی ًبضی اظ پسوبًسّب ٍ ثیوبضیّب زض ضٍستبّبی وطَض.
 -8محديدٌ اجرايي

هحسٍزُ ٍ زاهٌِ اجطای ایي ضیًَُبهِ توبهی ضٍستبّبی وطَض ثب هحَضیت ًمص زّیبضیّب هیثبضس.
 -1تعاريف

فالٍُ ثط تقبضیف هٌسضد زض لبًَى هسیطیت پسوبًس ٍ آئیيًبهِ اجطایی آى ،اغغالحبت ظیط ًیع زض ایي ضیًَُبهِ هَضز استفبزُ لطاض
گطفتِ است.
استفاده مجذد :استفبزُ اظ هبزُ یب هحػَلی ثیص اظ یىجبض لجل اظ آًىِ ثِ فٌَاى پسوبًس ضٌبذتِ ضَز.
حمل و وقل :جبثجبیی یب حطوت زازى پسوبًس ثَسیلِ هبضیيآالت هرػَظ اظ یه هٌغمِ ٍ یب یه تأسیسبت ثِ هحلّابی زفاـ
پسوبًس.
بازيافت :جساوطزى یه هبزُ ظائس اظ جطیبى پسوبًس ٍ پطزاظش آى ثغَضی وِ ثتَاى اظ آى زٍثبضُ ثِ فٌَاى یه هبزُ هفیس ثطای
هحػَالتی ثب وبضثطزّبی هتفبٍت استفبزُ وطز.
تأسیسات بازيافت :تبسیسبتی وِ فولیبت ًگْساضی ،جساسبظی ،شذیطُ یب فطآٍضی ضا ضٍی هَاز لبثل ثبظیبفت اًجبم هیزّس.
پسماوذ خشک :هَاز ظائسی وِ لبثلیت فسبز پصیطی ًساضتِ ٍ فبلس هَاز فسبز پصیط ثبضس.
مخسن :ؽطف شذیطُسبظی هَلت پسوبًس هیثبضس وِ هیتَاًس پالستیىی ،فلعی ٍ یب چَثی ثَزُ ٍ ثب تَجِ ثِ اهىبًبت هَجَز زض
ضٍستب ثطًبهِضیعی ٍ هَضز استفبزُ لطاض گیطز.
ايستگاه اوتقال :هىبى یب ٍاحسی وِ زض آًجب پسوبًسّب اظ ٍسبیل ًملیِ وَچىتط ثِ ٍسبیل حول ٍ ًمل ثعضگتط ثطای حطوت ٍ
اًتمبل ثِ هحلّبی زفـ یب پطزاظش ٍ ثبظیبفت هٌتمل هیضَز.
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 -5كاَص تًلید پسماودَای عادی در ريستاَا

 -1-5ثِ هٌؾَض وبّص حجن پسوبًس تَلیسی ،ضٍستبییبى تب حس اهىبى پسوبًسّبی فسبزپصیط تَلیسی ذَز ضا لجل اظ هرلَط ضسى
ثب سبیط اجعای پسوبًس ،ضوي ضفبیت ًىبت ثْساضتی ثِ هػطف زام ٍ عیَض ضسبًسُ ٍ پسوبًس ووتطی ضا زض ؽطٍف شذیطُ لطاض زٌّس.
 -2-5ثِ هٌؾَض وبّص حجن تَلیس پسوبًس ،ضطٍضی است سبوٌیي ضا ثِ تَلیس ووپَست اظ پسوبًسّبی ذبًگی لبثل تجعیِ ٍ
فسبزپصیط ٍ پسوبًسّبی ثبغجبًی (هغبثك ثب هفبز ضیًَُبهِ تْیِ ثیَووپَست اظ پسوبًسّبی فسبزپصیط ٍ فضَالت زاهی زض هٌبعك
ضٍستبیی وطَض اثالك ضسُ زض تبضید  )1391/12/23تطَیك وطز.
 -3-5ضطٍضت زاضز ثاب اجاطای ثطًبهاِ تفىیاه اظ هجاسأ ،اجاعای ذطاه ظثبلاِ ًؾیاط ضیطاِ ،فلاع ،پالساتیه ٍ  ...ثاِ غاَضت
جساگبًااِ ٍ هرلااَط ًطااسُ ثااب پسااوبًسّبی فساابزپصیط جوااـآٍضی ٍ ثااب ثطًبهااِضیااعی هٌبساات زض هر ابظى ٍ ؽااطٍف هرػااَظ
شذیطُسبظی ایي هَاز لطاض گیطًس.
 -4-5زّیبضیّب هَؽف ّستٌس ویفیات پساوبًس ضا سابلی زٍثابض (یىجابض زض اٍاساظ ضاص هبّاِ ًرسات سابل ٍ یىجابض ًیاع زض
اٍاسظ ضص هبِّ زٍم سبل) ٍ وویات آى ضا ثاِ غاَضت هبّبًاِ ثاطآٍضز ًوبیٌاس (ثاط اساب هفابز هٌاسضد زض پیَسات ضاوبضُ ()1
ایي ضیًَُبهِ).
 -5-5ثطای وبّص پسوبًسّبی تَلیسی ،آهَظش ضٍستبئیبى زض ذػَظ ضٍشّبی وبّص هیعاى تَلیس پسوبًس اظ لجیل پطّیع اظ
ثستِثٌسیّبی غیط ضطٍضی ،استفبزُ هجسز اظ هَاز زٍض ضیع ،وبّص هیعاى سن زض پسوبًسّب (سویت) پسوبًسّب ،تَلیس ووپَست اظ
جعء فسبزپصیط پسوبًس ٍ  ...؛ ضطٍضی استّ .وچٌیي اًتمبل پسوبًسّبی ذطه ثبظیبفتی ثِ وبضگبُّبی ثبظیبفت وٌٌسُ ًیع تأحیط
ظیبزی زض وبّص هیعاى پسوبًسّب زض جطیبى ظثبلِ ضٍستبّب زاضز.
 -6ذخیرٌسازی مًقت پسماودَای عادی در ريستاَا

 -1-6ثِ هٌؾَض ثْطٍُضی ثیطتط ،پسوبًسّبی فبزی ثبیس ثِ غَضت تط ٍ ذطه تفىیه ٍ زض ظهبىّبی هقیي زض هىبىّبی هٌبست
ٍ هطرع ضسُ اظ عطف زّیبضی لطاض زازُ ضَز .زّیبضی ظهبى جوـآٍضی ٍ فْطست هَاز لبثل لجَل ضا اظ لجل ثِ اعالؿ ضٍستبئیبى
ثطسبًس.
 -2-6شذیطُسبظی پسوبًسّبی ٍیژُ زض هربظى شذیطُسبظی پسوبًسّبی فبزی هوٌَؿ است .زض ایي ضاستب ضطٍضی است زّیبضی
ًسجت ثِ ثطًبهِضیعی ٍ جوـآٍضی جساگبًِ پسوبًسّبی ٍیژُ ٍ ذغطًبن زض ضٍستب السام ًوبیس.
 -3-6ؽطٍف شذیطُسبظی ثبیس ثِ ضاحتی زض زستط سبوٌیي ٍ جوـوٌٌسگبى پسوبًس لطاض زازُ ضَز.
 -4-6ؽطٍف شذیطُسبظی هَلت ثبیس ثِ اًساظُای پط ضًَس وِ ثتَاى ثِ ضاحتی آًْب ضا ثسٍى پطاوٌسگی پسوبًسّب حطوت زاز ٍ فالٍُ
ثط آى ثستي زضة آًْب ثطاحتی اهىبىپصیط ثبضس .پط وطزى ثیص اظ حس ؽطٍف ّن زض ترلیِ آى هطىل ایجبز هیوٌس ٍ ّن زض ٌّگبم
ثبز ضسیس ٍ ثبضاى هَجت اًتطبض آلَزگی ثِ هحیظ اعطاف هیگطزز .زضپَش ایي ؽطٍف ًجبیس ثجع زض ٌّگبم پطوطزى ٍ یب ترلیِ
پسوبًس ثبظ ثوبًس .ؽطٍف ثسٍى زضة یب زاضای لجِّبی ثطًسُ ٍ ًَن تیع یب زاضای سَضاخ ٍ ؽطٍفی وِ زض جوـآٍضی پسوبًس ذلل ایجبز
هیوٌٌس ،ثبیس تقَیض گطزًس.
 -5-6تقساز ٍ ؽطفیت ؽطٍف شذیطُسبظی هَلت ثط اسب هیعاى پسوبًسّبی تَلیسی ٍ ًیع پتبًسیل گطزضگطی هٌغمِ ثطآٍضز
هیضَز (زض هٌبعك گطزضگطی تَجِ ثِ ؽطفیتّبی هحیغی ٍ گطزضگطی ٍ تقساز گطزضگطاى زض ثطآٍضز ؽطفیت ؽطٍف ضطٍضت
زاضز).
 -6-6هحیظ اعطاف ؽطٍف ثبیس ّوَاضُ تویع ًگْساضی ضَز ،تب ظهیٌِ هسبفس جْت ضضس حططات ٍ هَجَزات هَشی فطاّن ًطَز.
 -7-6ؽطٍفی وِ ثِ غَضت هىبًیعُ ترلیِ هیضًَس ثبیس عَضی عطاحی ضًَس وِ اظ ًطت ضیطاثِ زض ٌّگبم شذیطُسبظی ٍ اًتمابل
جلَگیطی گطزز.
 -8-6سیستن جوـآٍضی ٍ شذیطُسبظی پسوبًس ثبیس عَضی اًتربة ٍ ثطًبهِضیعی ضَز تب ایجبز سط ٍ غسا ثِ حسالل ثطسس.
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 -9-6اًتربة ؽطٍف شذیطُ هَلت پسوبًسّب ثبیس ثِ گًَِای ثبضس وِ فالٍُ ثط تغبثك ًَؿ ٍ ؽطفیت آًْب ثب وویت ٍ ویفیت
پسوبًسّبی تَلیسی؛ زاضای ٍیژگیّبیی ًؾیط استحىبم ،همبٍهت زض ثطاثط ذَضزگی ٍ فسم اهىبى ًفَش حیَاًبت جًَسُ ٍ حططات ثبضس.
 -11-6ثطای جلَگیطی اظ اًتطبض آلَزگی تَسظ ثبز ٍ ثبضاى ثبیس اظ ؽطٍف سطپَضیسُ یب ؽطٍفی وِ اهىبى ٍضٍز آة ثبضاى ٍ ثطف ثِ
آًْب ووتط ثبضس ،استفبزُ ضَز.
 -11-6ثبظضسی هٌؾن ٍ ازٍاضی ؽطٍف شذیطُسبظی اظ لحبػ آسیتّبی ثسًِای ٍ ًطت ضیطاثِ العاهی است.
 -12-6ثِ هٌؾَض ضفبیت ثْساضت هحیظ ٍ جلَگیطی اظ اضبفِ ثیوبضیّب ضطٍضی است وِ ؽطٍف شذیطُسبظی هَلت ثغَض هٌؾن
ٍ ثب ثطًبهِ ظهبًجٌسی هطرع اظ عطف زّیبضی ضستطَ ٍ تویع ضًَس.
 -7ايستگاٌَای اوتقال

 -1-7زض غَضتی وِ فبغلِ حول پسوبًسّبی فبزی اظ ضٍستب تب هطاوع پطزاظش یب هحلّبی زفـ تب حاسی ظیابز ثبضاس واِ حوال
هستمین پسوبًسّب اظ ًؾط التػبزی تَجیِپصیط ًجبضس ،ایستگبُ اًتمبل هیتَاًس هَضز استفبزُ لطاض گیطز .ضاطٍضت اساتفبزُ اظ ایساتگبُ
اًتمبل پسوبًس تَسظ زّیبضی ثب ّوبٌّگی وبضضٌبسبى زفتط اهَض ضٍستبیی ٍ ضَضاّبی استبًساضی ٍ ازاضُ حفبؽت هحیظ ظیست استبى
یب ضْطستبى تقییي ذَاّس ضس.
 -2-7زض هَاضز ظیط استفبزُ اظ ایستگبُّبی اًتمبل پسوبًس تَجیِ ثیطتطی زاضز:
 فبغلِ حول پسوبًسّب اظ ضٍستب تب هحل زفـ /پطزاظش ثیطتط اظ  15ویلَهتط ثبضس. ٌّگبهی وِ هحل زفـ /زفي پسوبًس زض هٌبعك زٍضافتبزُ یب ًبّوَاض ٍالـ ضسُ ثبضس ثِ ًحَی وِ حوال ٍ ًمال هتاساٍل اظعطیك جبزُّبی زستطسی هَجَز اهىبىپصیط ًجبضس.
 ٍجَز ضٍستبّب ٍ هٌبعك هسىًَی ثب تطاون پبئیي جوقیتی. استفبزُ اظ ٍسبیل ٍ هبضیيآالت جوـآٍضی وَچه ثب ؽطفیت پبئیي. -3-7هیعاى هسبحت هَضز ًیبظ ثطای ثطًبهِ ضیعی ٍ ایجابز ایساتگبُ اًتمابل ،ثاِ هٌغماِ تحات پَضاص ٍ ًیاع تٌابٍة جواـآٍضی
پسوبًسّبی ضٍستبیی ثستگی زاضز.
 -4-7استفبزُ اظ پطزاظش اٍلیِ اظ لجیل ذطزوطزى ،جساسبظی اجعای پسوبًس ٍ  ...زض ایستگبُّابی اًتمابل تحات ًؾابضت زّیابضی
تَغیِ هیضَز.
 -5-7ضطٍضی است ثِ هٌؾَض ثطًبهِضیعی غحیح ایجبز ٍ استفبزُ اظ ایستگبُّبی اًتمبل ،هَاضز ظیط تَسظ زّیبضی هَضز ًؾط لاطاض
گیطًس:
 ًَؿ ضیَُ حول پسوبًس ثِ ایستگبُ ٍ فولیبت هَضز ًیبظ زض هحل ایستگبُ ثِ هٌؾاَض اًتمابل پساوبًسّب اظ ذاَزضٍی حوالپسوبًس وَچىتط ثِ ذَزضٍّبی ثعضگتط
 ؽطفیت شذیطُسبظی ٍ ؽطفیت ول هَضز ًیبظ ایستگبُ اًتمبل تجْیعات ٍ لَاظم هَضز ًیبظ العاهبت ظیست هحیغی ثْساضت ٍ ایوٌی پطسٌل (ثطای اجتٌبة اظ استٌطبق گطزٍغجبض ،وبضگطاى ٍ پطسٌل ثبیس اظ هبسه ٍ ٍسبیل حفبؽتی هٌبساتاستفبزُ ًوبیٌس)
 -6-7زض اًتربة هحل ایستگبُّبی اًتمبل هَاضز ظیط ثبیس تَسظ زّیبضی ٍ وبضضٌبسبى شیطثظ ضفبیت ضَز:
 ثِ هطوع حمل هٌبعك تَلیس وٌٌسُ پسوبًسً ،عزیه ثبضس. ثِ جبزُّب ٍ هسیطّبی اغلی زستطسی هٌبست زاضتِ ثبضس. زض هحلی احساث ضَز وِ ووتطیي هعاحوت فوَهی ٍ ظیست هحیغی ضا زاضتِ ثبضس. زض هحلی سبذتِ ٍ ثْطُثطزاضی ضَز وِ التػبزیتطیي حبلت ضا زاضتِ ثبضس. زض غَضت استفبزُ اظ فولیبت پطزاظش ٍ ثبظیبثی زض ایستگبُ اًتمبل ،العاهبت ایي گًَِ فولیبت ًیاع ثبیاس هاَضز هالحؾاِ ٍاضظیبثی لطاض گیطز.
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 -8جمعآيری پسماودَای عادی در ريستاَا

 -1-8ضطٍضی است زّیبضیّب ثب آهَظشّبی الظم ثِ ضٍستبییبى تفىیه هَاز ذطه ثبظیبفتی ٍ هَاز فسبزپصیط اظ هجسأ تَلیس ضا زض
اٍلَیت لطاض زازُ ٍ آًْب ضا ثػَضت جساگبًِ جوـآٍضی ًوبیٌس.
 -2-8زّیبضیّب هیتَاًٌس هَاز ثبظیبفتی جوـآٍضی ضسُ اظ ضٍستب ضا زض هىبىّبی هٌبست شذیطُ ٍ عجك ثطًبهِ هطرع ثِ فطٍش
ثطسبًٌس.
 -3-8زّیبضی هَؽف است وِ زض ظهبىّبی اظ لجل تقییي ضسُ ًسجت ثِ جوـآٍضی پسوبًس السام ًوبیٌس تب اظ اًتطبض ثَ ٍ هٌبؽط
ًبظیجب زض هحیظ ضٍستب جلَگیطی ضَزّ .وچٌیي ضطٍضی است ضٍش جوـآٍضی ٍ ًیع هسیطّبی جوـآٍضی ضا ًیع تقییي ًوبیس .ثطای
سَْلت زض اجطای ثطًبهِ جوـآٍضی پسوبًسّب ،زّیبضی هیتَاًس هقبثط اغلی ٍ فطفی هطثَط ثِ هسیطّبی جوـآٍضی ضا ضٍی
ًمطِّبی هَجَز ضٍستب هطرع ًوبیس.
 -4-8ثط اسب هبزُ  7لبًَى هسیطیت پسوبًسّب ،جوـآٍضی پسوبًس فمظ تَسظ زّیبضیْب ٍ یاب اضاربظ حمیمای ٍ حماَلی زاضای
هجَظ اظ زّیبضیّب هجبظ ثَزُ ٍ ّطگًَِ ظثبلِگطزی ،جوـآٍضی ٍ فطٍش هَاز تفىیىی اظ عطف افطاز غیط هسئَل جطم اسات ٍ عجاك
هبزُ  16لبًَى هصوَض هستَجت پیگطز لبًًَی هیثبضس.
ً -5-8حَُ جوـآٍضی پسوبًسّب ثبیس ثگًَِای ثبضس وِ ضوي جلَگیطی اظ اًتطبض ٍ پرص پسوبًسّب زض هحیظ ضٍستب ،ثبفج تجوـ
حیَاًبت هَشی ،حططات ،جًَسگبى ٍ ایجبز هٌبؽط ظضت ًگطزز .ؽطٍف ثبیس ثِ گًَِای ثبضگیطی ٍ حطوت زازُ ضًَس وِ ضىست
ًطًَس ٍ هحتَیبت آًْب پرص ًطسُ ٍ ًطت ًىٌس .زض غَضتی وِ پرص ٍ ًطت هَاز ضخ ثسّس ،ثالفبغلِ ثبیس جوـآٍضی ضسُ ٍ ث

ِ

زضٍى ٍسیلِ ًملیِ یب ؽطف ثبظ گطزاًسُ ضَز ٍ هحل ثِ عَض هٌبست تویع گطزز.
 -6-8افطاز جوـآٍضی وٌٌسُ پسوبًس ،ثبیس هجْع ثِ لجب فطم ٍ ٍسبیل حفبؽت فطزی (چىوِ ،زستىص ٍ هبسه) ثبضٌس تب اظ
توب هستمین ثب پسوبًس هػَى ثوبًٌس.
 -7-8ثِ هٌؾَض هوبًقت اظ ثطٍظ هطىل زض فطایٌس جوـآٍضیّ ،یچ فبهل هحسٍز وٌٌسُای ًجبیاس زض اعاطاف ؽاطٍف شذیاطُسابظی
پسوبًسّب لطاض گیطز.
 -9ماضیهآالت جمعآيری ي حمل پسماود

 -1-9ثِ هٌؾَض جلَگیطی اظ پطاوٌص پسوبًسّبٍ ،سبیل ًملیِ وِ ثطای جوـآٍضی ٍ حول ٍ ًمل ایي هَاز ثىبض هیضًٍس ثبیس سط
پَضیسُ یب زاضای پَضص هٌبست ثبضٌس.
 -2-9افطاز حمیمی یب حمَلی عطف لطاضزاز ثب زّیبضی ثطای جوـآٍضی ٍ حول پسوبًسّب ،هَؽفٌس حسالل یىجبض زض هبُ ٍسبیل ًملیِ
جوـآٍضی ٍ حول ٍ ًمل ضا اظ ًؾط هَاضز ثْساضتی ٍ فٌی ثبظضسی وٌٌس .سَاثك ثبظضسی ثبیس زض هىبًی وِ ثِ عَض هقوَل ثطای تَلف
چٌیي ٍسبیل ًملیِای ثىبض هیضٍز یب زض هىبىّبی زیگطی ًگْساضی ضَز .چٌیي سَاثمی ثبیس حسالل ثِ هست زٍ سبل ًگِ زاضتِ
ضًَس ٍ ،ثِ هحض زضذَاست ،زض زستط زّیبضی لطاض گیطز.
 -3-9ثطای اًتربة ًَؿ ٍ ؽطفیت هبضیيآالت هٌبست ثطای جوـآٍضی ٍ حول پسوبًسّب ثبیس فَاهلی اظ لجیل :جوقیت ٍ تقساز
ذبًَاضّب زض هٌبعك تحت پَضص سیستن جوـآٍضی ،هیعاى ٍ وویت پسوبًسّبی تَلیسیًَ ،ؿ سیستن شذیطُسبظی هَلت پسوبًسّب
زض هحل ،تَجِ ثِ سبذتبضّبی اجتوبفی -التػبزی ٍ هحلی ثِ زلیل اضتجبط ًعزیه گطٍُ جوـآٍضی وٌٌسُ ثب هطزم ،تقساز زفقبت ٍ
تٌبٍة هَضز ًیبظ ثطای جوـآٍضی پسوبًسّب ثب تَجِ ثِ ضطایظ هٌغمِ ،اهىبًبت ،ؽطفیت ٍ ًَؿ ضبسیّبی هَجَز زض هٌغمًِ ،یطٍی
اًسبًی الظم ثطای تطىیل گطٍُ جوـآٍضی وٌٌسُ ،چگبلی ظثبلِ ٍ تَجیِ التػبزی سیستن جوـآٍضی؛ تَسظ زّیبضی هَضز هالحؾِ
لطاض گیطز .زض ایي اضتجبط ضطٍضی است اظ تَاى ٍ تجطثِ وبضضٌبسبى شیػالح ٍ ًیع وبضضٌبسبى زفتط اهَض ضٍستبیی ٍ ضَضاّبی
استبًساضی هطثَعِ استفبزُ گطزز.
 -4-9ضطٍضی است هبضیيآالت هَضز استفبزُ زض ثرص جوـآٍضی ٍ ًیع حول پسوبًسّبی ضٍستبیی ثِ هحل زفـ ثِ گًَِای
اًتربة ٍ یب عطاحی ضًَس وِ فبلس ًطت ضیطاثِ ثبضٌس.
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 -5-9تَغیِ هیضَز اظ هبضیيآالت ٍ ذَزضٍّبی ٍیژُ جوـآٍضی ٍ حول پسوبًس زض سبیط فقبلیتّبی فوطاًی ٍ ذسهبتی استفبزُ
ًطَز.
 -40آمًزش

 -1-11زّیبضیّب هَؽفٌس وِ زضهَضز فَایس تفىیه اظ هجسأ ٍ جساسبظی پسوبًسّبی تط ٍ ذطه آهَظشّبی الظم ضا اظ عطق
هرتلف زض اذتیبض ضٍستبییبى لطاض زٌّس.
 -2-11زّیبضیّب هَؽفٌس ثب استفبزُ اظ پتبًسیلّبی هَجَز زض ضٍستبّب ٍ استفبزُ اظ افطاز هقتوسً ،سجت ثِ افعایص هطبضوت
هطزهی زض عطحّبی تفىیه اظ هجسأ ٍ تَلیس ووپَست السام ًوبیٌس.
 -3-11وبضگطاى جوـآٍضی ثبیس آهَظشّبی الظم ضا ثطای جوـآٍضی غحیح پسوبًسّب زیسُ ثبضٌس.
 -4-11زّیبضیّب هَؽفٌس ثطًبهِّبی فطٌّگ سبظی ضٍستبییبى ثِ ٍیژُ ثطای ثبًَاى ٍ وَزوبى ثِ هٌؾَض جلت ّوىبضی ٍ
هطبضوت آًبى زض ثطًبهِّبی تفىیه اظ هجسأ ضا ثِ غَضت هستوط اجطا ًوبیٌس.

پیًست ضمارٌ :4
تعییه تركیة پسماودَای ريستايي
پسوبًسّبی ضٍستبیی اظ ًؾط ووی ٍ ویفی اظ تٌَؿ گستطزُای ثطذَضزاضًس .اظ هَاز ذٌخی تب هَاز وبهالً ذغطًبن زض پسوبًسّبی
ضٍستبیی ٍجَز زاضًس .هَاز ضیع هخل شضات حبغل اظ جبضٍ وطزى هقبثط تب هَاز حجین زض پسوبًسّب هطبّسُ هیضَز .پسوبًسّبی
ضٍستبیی اظ هبّیت ًبّوگٌی ثطذَضزاض ّستٌس ٍ تقییي تطویت زلیك آىّب وبض سبزُای ًیست.
ًوًَِثطزاضی هیتَاًس زض هجسأ ،ایستگبُّبی اًتمبل ٍ یب زض هىبى زفي اًجبم ضَزً .وًَِثطزاضی زض ایستگبُّبی اًتمبل هیبًی یب
زض هحلّبی زفي اظ زلت ثیطتطی ثطذَضزاض ثَزُ ٍ اظ عطف زیگط ثبیس هغوئي ضس وِ ًوًَِّب اظ توبم ًمبط ضٍستب ثطزاضتِ
ضسُ ٍ هقطف ول جبهقِ ضٍستبیی است .ؽطف ًوًَِثطزاضی هیتَاًس اظ جٌس فلعی ٍ ثِ حجن یه هتط هىقت ثبضس .ؽطٍف
استَاًِای ضىل ثط سبیط ؽطٍف اضجحیت زاضتِ ٍ استفبزُ اظ آى تَغیِ هیضَز .زض غَضتی وِ تْیِ یه ؽطف استَاًِای ثِ
حجن یه هتط هىقت هطىل است ،هیتَاى اظ چْبض ثطىِ  250لیتطی استفبزُ وطز.
ؽطف ًوًَِثطزاضی ضا ثبیس زض هىبى غبف ٍ فبضی اظ ذبن ٍ هَاز زیگط لطاض زاز .زض هحَعِ آسفبلتی هیتَاى اظ یه پالستیه
یب ثستطی ثِ اثقبز  3×3هتط ثطای لطاض زازى ؽطف ًوًَِثطزاضی ثط ضٍی آى استفبزُ وطز.
ؽطٍف ًوًَِثطزاضی ضا هیتَاى ثب زٍ ضٍش پطوطز .ضٍش اٍل فجبضت است اظ ترلیِ یه هبضیي حول ظثبلِ پسوبًس ثِ حجن
حسالل  16هتط هىقت ضٍی یه ظهیي غبف ٍ تمسین آى ثِ  16لسوت ٍ اًتربة یىی اظ زستِّب ٍ ضیرتي آى زض ؽطٍف
ًوًَِثطزاضی .ضٍش زٍم فجبضتست اظ پط وطزى ؽطٍف ًوًَِثطزاضی اظ ذَزضٍّبی ٍضٍزی ثِ ایستگبُ اًتمبل یب هىبى زفي .ثبیس
زلت ضَز زض پط وطزى ؽطٍف ًوًَِثطزاضی اظ ضٍش یىسبى استفبزُ ضَز.
ثطای جساسبظی اجعای پسوبًس ثبیس ؽطف ضا ترلیِ ٍ الالم ذطه ثبظیبفتی جسا ًوَزُ ٍ زض ویسِّبی هجعا شذیطُ ًوَز .ثقس اظ
اتوبم فولیبت جساسبظیّ ،ط جعء پسوبًس ثب یه تطاظٍ یب ثبسىَل تَظیي هیضَز ٍ ٍظى آىّب زض یه زفتطچِ یبززاضت
هیگطزز .جوـ ٍظى اجعاء ظثبلٍِ ،ظى ول ًوًَِ ٍ ثب تَجِ ثِ حجن یه هتط هىقجی ؽطف ًوًَِثطزاضی؛ ثطاثط زاًسیتِ یب چگبلی
پسوبًس ثط حست ویلَگطم ثط هتطهىقت ًیع ذَاّس ثَز .ثب تمسین ٍظى ّط جعء ثِ ٍظى ول ًوًَِ زضغس ٍظًی اجعا پسوبًس ثِ
زست هیآیس .ثْتط است ًوًَِثطزاضی زض ظهبى جوـآٍضی اًجبم ضَزً .وًَِثطزاضی ثْتط است ثِ هست يک هفته زض هحسٍزُ
ٍسظ ّط فػل اًجبم ضَز .تقساز ًوًَِّب زض ّط ضٍظ ثب تَجِ ثِ زلت ًوًَِثطزاضی ٍ ًیع هیعاى جوقیت ضٍستب تقییي ذَاّس
ضس.
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