
 بخشی از قٌانين ً مقررات مٌجٌد در زمينو بيذاشت محيط

   مقذمو:

اصِسيظوٗ٘بيداسدٚآاليٕذٖٚوٍيذياعبعئمؼأغبْعالِتدساستمبيِسيغيفٛاًِوٕتشي
گغتشدگيتٕٛؿ پيچيذگي، ِيخبفيٚ سٚأيثقذخغّيتٛإٔذ٘شعٗثشخٛسداسٔذ، اختّبفي، ٚ

عبصٔذ.ساثبخغشِٛاخٗأغبْتعالِ

ايٓاِشٚصٖ زبفًآاليٕذٖثيؾتش ِشٖفقبٌيتٙبي٘ب فقبٌيتٙبيسٚص يب فْٕٛٚيژٖٚ فٍَٛ، ٔؾيش ،أغبٔٙب

استمبيفٕبيـ وِٗيفٕبٚسيعغرٚ گبٖثبؽٕذ آٔٙب تٌٛيذ سٚٔذ اسادٖفٍُدس ثقٛستأغبْٚ
آْ٘غتٕذ.اصپيبِذ٘بيٚاعالؿآگب٘ياصفذَٔيضٔبؽيگب٘يٚداؽتٗدخبٌتفّذي

ِسيظِغتٍضَزفؼٚفيبٔت سفبيتاص ٔيضٚخٛدآْاخشاييٚضّبٔتاعتاختّبفئؾُأضجبطٚ

آئيٓلٛأيٓ ِسىّيلٛي٘بئبِٗٚ آٌٛدگياخشايوٗاعتٚ صيبٔجبس ٚ آثبسعٛء ِيتٛأذ ٘بيآٔٙب

ثشعبٔذ.ِّىٓزذالًساثِٗسيغي

لٛأيٓ اِبوٓ،ِٛادغزايي،٘ٛا،فبضالةآةدسصِيِٕٗتقذدي٘بئبِٗٚآئيٓدسوؾٛسِب ِٚٛاسد،
تقذادياصثبؽٕذ.ثٕبثشايِٓسيظِشتجظِيآٔٙبثبثٙذاؽتاغٍتٚخٛدداسدوِٗسيغيصيغتتخٍف

ِيگشدد.آٔٙباؽبسٖريالثِٗسيظ٘غتٕذوٗثٙذاؽتپيؾجشدا٘ذافافٍيْپؾتيجبآٔٙبثقٕٛاْ

آئيٓٔبِٗثٙذاؽتِسيظِقٛة٘يبتٚصیشاْ

ٚٚؽبيفسئٛطٚدسزميمتسعيذٖٚصيشاِْستشَ٘يئتتقٛيتث42/2/1731ٗدستبسيخٔبِٗآئيٓايٓ

اعت.ّٛدِٖٔسيظوؾٛسساتجييٓثٙذاؽتفقبٌيتٙبي

 ـ تعاريف:  1ماده 

 الف ـ بيذاشت محيط: 

ايسٚيعالِتخغّي، گٛٔٗ ثٗ ِسيظصٔذگيوٗ وٕتشيفٛاٍِياص ثٙذاؽتِسيظفجبستغتاص
سٚأيٚاختّبفيأغبْتبثيشِيگزاسٔذ.

 ب ـ آب آشاميذني: 

ٚثيٌٛٛژيىيآْدس ؽيّيبيي، فٛاًِفيضيىي، اعتبٔذاسد٘بيآةآؽبِيذٔيآةگٛاسايياعتوٗ زذ
ِقٛةثبؽذِٚقشفآْفبسضٗعٛئيدسوٛتبِٖذتيبدساصِذتدسأغبْايدبدٔىٕذ.

 پ ـ آلٌدگي آب آشاميذني: 

آٌٛدگيآةآؽبِيذٔيفجبستغتاصتغييشخٛاؿفيضيىي،ؽيّيبييٚثيٌٛٛژيىيآةثٗگٛٔٗايوٗآٔشا

ثشايِقشفأغبْصيبْآٚسعبصد.

 اشتي: ت ـ كنترل بيذ

افّبي ثِٕٗؾٛس ِؾّٛيايٓآئيٓٔبِٗ ثشسعيثٙذاؽتيِشاوض ٚ ثبصديذ وٕتشيثٙذاؽتي، اص ِٕؾٛس

ضٛاثظثٙذاؽتِسيغيِيجبؽذ.

:ث ـ مراكس كاربرد پرتٌىاي يٌنساز در پسشكي

ٔؾش صيش پشتٛ٘بييٛٔغبص اص اعتفبدٖ ثب وٗ پضؽىيِشاوضي٘غتٕذ دس پشتٛ٘بييٛٔغبص وبسثشد ِشاوض

غئٌٛيِٓتخقـِشثٛعٗثٗتؾخيـيبدسِبْثيّبسيٙبپشداختٗٚؽبًِِشاوضساديٌٛٛژي،ساديٛتشاپيِ
ٚساديٛايضٚتٛپِيجبؽذ.

 ج ـ اماكن عمٌمي: 



٘ب، ِغبفشخبٔٗ ٘ب، ِتً ٘ب، ٘تً صائشعشا٘ب، صيبستگب٘ٙب، ٚ اِبوِٓتجشوٗ اص: اِبوٓفِّٛيفجبستٕذ

عبٌّٕذاْ، آعبيؾگب٘ٙبي ؽٕب،پبٔغيٛٔٙب، ٘بي اعتخش عٛٔب، زّبِٙبي زّبِٙب، آسايؾگب٘ٙب،
ٔمًفِّٛيٚ ٚ ٘بيٚعبيًزًّ تشِيٕبي ثبؽگب٘ٙبيٚسصؽي، تفشيسي، ِشاوض پبسوٙب، عيّٕب٘ب،

ِغبفشتي،تٛاٌتٙبيفِّٛي،گٛسعتبٔٙبِٚبٕٔذايِٓٛاسد.

 يشي ً بيذاشتي: چ ـ مراكس تييو ، تٌزيع ، نگيذاري ً فرًش مٌاد خٌردني ،آشاميذني ، آرا

ِشاوضتٙيٗ،تٛصيـ،ٔگٙذاسيٚفشٚػِٛادخٛسدٔي،آؽبِيذٔي،آسايؾيٚثٙذاؽتيفجبستٕذ:اصوٍيٗ

وبسخبٔٗ٘ب،وبسگب٘ٙب،عشدخبٔٗ٘ب،اِبوِٓٚغبصٖ٘بييوٗثٗگٛٔٗائغجتثٗتٙيٗ،تٛصيـ،ٔگٙذاسي
ّٔبيٕذ.ٚفشٚػِٛادخٛسدٔي،آؽبِيذٔي،آسايؾيٚثٙذاؽتيالذاَ

 ح ـ مراكس بيذاشتي ـ درماني: 

دسِبٔگب٘ٙب، ِغجٙب، صايؾگب٘ٙب، آعبيؾگب٘ٙب، ثيّبسعتبٔٙب، اص فجبستٕذ دسِبٔي ثٙذاؽتي ِشاوض

عت٘غتٗ آعبيؾگب٘ٙبيِقٌٍٛيٓ، پبٔغّبْ، ثخؾٙبيتضسيمبتٚ آصِبيؾگب٘ٙبيتؾخيـعجي،
اي،فيضيٛتشاپي،ساديٌٛٛژيِٚبٕٔذايٕٙب.

مٌزشي ً تربيتي:آ كسـ مراخ

ِشاوضآِٛصؽيٚتشثيتيفجبستٕذاصِذاسط،آِٛصؽگب٘ٙبيتسقيٍي،زٛصٖ٘بيفٍّيٗ،دأؾىذٖ٘ب،
ٚ )ٔذاِتگب٘ٙب( سٚصي تشثيتيؽجبٔٗ ِشاوض پشٚسؽگب٘ٙب، آِٛصؽي، ِشاوض خٛاثگب٘ٙبي ٘ب، ٕ٘شعتبْ

ِٙذ٘بيوٛدن.

 ـ 2ماده 

ؽٕبختٗؽٛدِّٕٛؿِيجبؽذ.ٚصاستثٙذاؽت،دسِبْٚ٘شالذاِيوٗتٙذيذيثشايثٙذاؽتفِّٛي

ِٛاسديوٗدسزيغٗٚؽبيفٚصاستِيجبؽذ اص آِٛصػپضؽىيِٛؽفاعتپظاصتؾخيـ٘شِٛسد
ساعبالذاَلبٔٛٔيِقّٛيٚدسعبيشِٛاسدِٛضٛؿساثِٗشاخـريشثظخٙتأدبَالذاِٙبيلبٔٛٔيفٛسي

افالَّٔبيذ.

ٙذاؽتفِّٛيتستپيگشدلبٔٛٔيلشاسخٛإ٘ذگشفت.ِتخٍفبْاصِمشساتث

 ـ 3ماده 

ٚصاست ِتخٍفبِْغبثكِمشساتسفتبسخٛا٘ذؽذ. آٌٛدٖوشدْآةآؽبِيذٔيفِّٛيِّٕٛؿاعتٚثب
ثٙذاؽتِشدَِىٍفاعتويفيتآة زفؼعالِتٚ آِٛصػپضؽىيثِٕٗؾٛس دسِبْٚ ثٙذاؽت،

ِقشفسااصٔؾشثٙذاؽتيتستٔؾبستِغتّشلشاسد٘ذ.آؽبِيذٔيفِّٛياصٔمغٗآثگيشيتب

ـٚؽبيفٚاختيبساتعبصِبْزفبؽتِسيظصيغتدسپيؾگيشيٚخٍٛگيشياصآٌٛدگيِٕبثـآة،1تجقشٖ

(لبْٔٛتٛصيـفبدالٔٗآةٚآئيٓٔبِٗ٘بياخشاييآّْ٘چٕبْلبثًاخشاعت.24ِٛضٛؿِبدٖ)

تيٚخقٛفيتبِيٓوٕٕذٖآةآؽبِيذٔيـعبصِبٔٙبِٚإعغٗ٘بيد4ٌٚتجقشٖ

فِّٛيِإؽفثٗسفبيتّ٘ٗضٛاثظِٚقيبس٘بيثٙذاؽتيافالَؽذٖتٛعظٚصاستثٙذاؽت،دسِبْٚ

اص ثبصديذ تغٙيالت ٚ ِٛاسد يب ِٛسد ثشسعي ثشاي الصَ اعالفبت ّٗ٘ ثبيذ ٚ ثٛدٖ پضؽىي آِٛصػ
تبعيغبتسادساختيبسٚصاستلشاسدٕ٘ذ.

7ٚتجقشٖ ِشازًـ وٕتشيآةآؽبِيذٔيفِّٛيدس آِٛصػپضؽىيثِٕٗؾٛس دسِبْٚ صاستثٙذاؽت،
ثشاي دسِبٔيسا ثٙذاؽتيـ ِشاوض ؽٙشعتبْٚ ثٙذاؽتاعتبْ، آصِبيؾگب٘ٙبيِشاوض ِختٍفتٛصيـ،

اسائٗخذِتدسايٓصِيٕٗتدٙيضِيّٕبيذ.

 ـ 4ماده 



ثـآثٙبيعغسيٚصيشصِيٕيافُاصچب٘ٙب،سٚدخبٔٗثِٕٗؾٛسخٍٛگيشياصسٚٔذسٚثٗسؽذآٌٛدگيِٕب

٘ب،لٕبتٙب،چؾّٗ٘بـآةِقشفيؽٙشٚسٚعتبوّيتٗايثبٔبَوّيتٗزفبؽتاصِٕبثـآةآؽبِيذٔي
صيشٔؾشاعتبٔذاسثبفضٛيتِذيشاْٚ

عبصِبْـ7ـعبصِبْزفبؽتِسيظصيغت4ـثٙذاؽت،دسِبْٚآِٛصػپضؽىي1سؤعبياداساتوً:

ـثشٔبِٗٚثٛدخ5ٗـخٙبدعبصٔذگياعتب2ْآةِٕغمٗاياعتبْ

ـؽشوتآةٚفبضالةاعتبْ،تؾىيًِيؽٛدتبِٛاسدصيشساثشسعيٚالذأَّبيذ.4اعتبْ

اعبط ثش عشٚيظوٗ آةآؽبِيذٔياص تبِيٓ ِٕبثـ ثقضياص ّٔٛدْ خبسج ثٗ ساخـ تقّيُ اتخبر *
ِسيظآٌٛدٖؽذٖأذ)افُاصچب٘ٙب،چؾّٗ٘ب،لٕبتٙبٚ...(.گضاسػاداسٖوًثٙذاؽت

تٛعظ وٗ اعبطدعتٛس٘بيي ثش ِٛخٛد آؽبِيذٔي آة ِٕبثـ اص زفبؽت خٙت الصَ تذاثيش اتخبر *

دعتگب٘ٙبيريشثظپيؾٕٙبدِيؽٛدٚثٗتقٛيتوّيتِٗيسعذ.

ثشايتبِيٓآةؽٙش٘ب*اتخبرتذاثيشالصَثِٕٗؾٛسزفؼزشيُِٕبعميوٗدسآيٕذٖ

اصعشيكدعتگب٘ٙبيريشثظپيؾٕٙبدِيؽٛد.

*اتخبرتقّيُدسساثغٗثبثسشأٙبئبؽياصآٌٛدگيِٕبثـآةٚچگٛٔگيِمبثٍٗثٗآٔٙب.

تجقشٖ:دساثتذااداسٖوًثٙذاؽتِسيظِٛؽفاعتٔٛالقيساوِٗٛختآٌٛدگيِٕبثـآةِيگشددثٗ

وٕذتبساعبٔغجتثٗسفـآْالذأَّبيذ.دعتگبٖريشثظافالَ

دسفٛستيوٗاِىبٔبتدعتگب٘ٙبثشايسفـٔٛالـوفبيتّٕٔبيذِشاتتدسوّيتٗيبدؽذِٖغشذخٛا٘ذ
ؽذ.

 ـ 5ماده 

ٚصاستثٙذاؽت،دسِبْٚآِٛصػپضؽىيثّٕؾٛسزفؼثٙذاؽتفِّٛيِىٍفاعتثشسعيٙبيالصَسا
ٕؾبليٚعبيشِٛادِإثشثشأغبِْقّٛيداسدٚٔغجتثٗاسائٗتٛفيٗدسِٛسدتبثيش٘بي٘ٛاياعت

٘بيضشٚسيثِٗشاخـريشثظالذأَّبيذ.

 ـ  6ماده 

ِشاوضوبسثشدپشتٛ٘بييٛٔغبصدسپضؽىيِٛؽفثّٗ٘ىبسيٚاسائٗآِبسٚاعالفبت

ٗوبسؽٕبعبْٚصاستٚفشاُّ٘ٔٛدْتغٙيالتثّٕؾٛسثشسعيدٚصيّتشيٚثٙغبصيخٙتأدبَٚؽيف
ثٙذاؽت،دسِبْٚآِٛصػپضؽىيِيثبؽٕذ.ثبِتخٍفبْثشاثشِمشساتلبٔٛٔيِشثٛعٗ)لبْٔٛتقضيشات(

سفتبسخٛا٘ذؽذ.

 ـ  7ماده 

تشثيتي، آِٛصؽيٚ دسِبٔي، ثٙذاؽتي، آِٛصػپضؽىيِىٍفاعتِشاوض دسِبْٚ ٚصاستثٙذاؽت،

اسيٚفشٚػِٛادخٛسدٔي،آؽبِيذٔي،آسايؾيٚثٙذاؽتيسااِبوٓفِّٛي،ِشاوضتٙيٗ،تٛصيـ،ٔگٙذ

اصٔؾشضٛاثظِٚمشساتثٙذاؽتِسيغيوٕتشيٚثبِتخٍفبْاصدعتٛساٌقًّ٘بٚتٛفيٗ٘بيثٙذاؽتي
ٚصاستثشاثشِمشساتلبٔٛٔيِشثٛعٗ)لبْٔٛتقضيشات(سفتبسّٔبيذ.

 ـ 8ماده 

تٛصيـ،ٔگٙذاسيٚفشٚػِٛادخٛسدٔي،آؽبِيذٔي،آسايؾيِشاخـفبدسوٕٕذٖپشٚأٗوغتِشاوضتٙيٗ،
ٚثٙذاؽتيٚاِبوٓفِّٛيِإؽفٕذضّٓسفبيتضٛاثظِشثٛطثٗخٛد،ِمشساتٚتٛفيٗ٘بيافالَ

ٔيضدسايٓصِيٕٗسفبيتّٔٛدٖٚلجًاصفذٚس ؽذٖتٛعظٚصاستثٙذاؽت،دسِبْٚآِٛصػپضؽىيسا

يٓٚصاستخبٔٗوغتّٔبيٕذ.پشٚأٗوغت،ٔؾشيٗثٙذاؽتياصا



 ـ 9ماده 

داس فٙذٖ ثيّبسيٙب ٔبلٍيٓ ثب لبٔٛٔيِجبسصٖ ٚؽيفٗ ثش آِٛصػپضؽىيفالٖٚ ٚ دسِبْ ٚصاستثٙذاؽت،

ٔؾبستثشاِشِجبسصٖثبثٕذپبيبْ،خٛٔذگبْٚزيٛأٙبئبلًثيّبسيٙبٔيضِيثبؽذ.ِشاخـريشثظٍِضَثٗ
يايٓٚصاستخبٔٗدسايِٓٛسد٘غتٕذ.سفبيتدعتٛساٌقٍّٙبيثٙذاؽتِسيغ

 ـ 11ماده 

ثّٕؾٛسپيؾگيشياصؽيٛؿثيّبسيٙبيِٕتمًؽذٖثٛعيٍٗثٕذپبيبْٚزيٛأبتٔبلً

دسفٛستاِىبْسٚؽٙبي آٌٛدگيِسيظثٗعَِّٛٚٛادؽيّيبييٚ ثيّبسيّٚ٘چٕيٓخٍٛگيشياص

دعتگب٘ٙبي ٚ عشيكثٙغبصيِسيظاسخرثٛدٖ اص اخشائيريشثظِٛؽفثٗثٙغبصيوبٔٛٔٙبيِجبسصٖ
خٍتٚتىثيشثٕذپبيبْٚزيٛأٙبئبلًثشاثشتٛفيٗ٘بٚدعتٛساٌقٍّٙبيٚصاستثٙذاؽت،دسِبْٚآِٛصػ

پضؽىيِيثبؽٕذ.

عبيشخذِبت ٚ ؽٙش صثبٌٗ دفـ ٚ زًّ آٚسي، سٚؽٙبيخّـ تٕؾيُ دس ِىٍفٕذ ٘ب ؽٙشداسي تجقشٖ:

ٚتٛف دسِبْٚآِٛصػپضؽىيٚعبيشِشاخـريشثظساؽٙشيدعتٛساٌقٍّٙب يٗ٘بيٚصاستثٙذاؽت،
سفبيتّٔبيٕذ.

 ـ 11ماده 

تٛخٗثِٗٛاد فشاٚسدٖ٘بيخبَداِيثب ٔٛؿداَٚ وٕتشيثٙذاؽتي٘ش تشخيـٚ ٚسٚدٚ ِدٛص فذٚس
8ـ3ـ2ـ7ـ4) عبي )ِقٛثٗ داِپضؽىيوؾٛس عبصِبْ خٛس1751(لبْٔٛ ِٛاد لبْٔٛ ثش ِإخش وٗ دٔي،(

آؽبِيذٔي،آسايؾيٚثٙذاؽتياعتفٍياالعالقٚدستّبَِشازًافُاصتٌٛيذ،تٛصيـٚفشضٗاص

عبصِبْ فٙذٖ ثش داَ ٚ أغبْ ِؾتشن ثيّبسيٙبي ٚ داِي ثيّبسيٙبي ثب ِجبسصٖ ٚ پيؾگيشي ٌسبػ
داِپضؽىيِيثبؽذ.

ِختـأغبْؽٛدّٚ٘چٕيٓعجيقياعتچٕبٔچٗفشضٗفشاٚسدٖ٘بيخبَداِيِٛختثيّبسيٙبي

ِٛاسديوٗدسفشاٚسدٖ٘بيخبَداِيتغييشاتيدادٖؽٛدوِٗٛادزبفًؽذٖفشاٚسدٖخبَداِيتٍمي

ِغبثك آِٛصػپضؽىياعتوٗ دسِبْ ٚصاستثٙذاؽت، فٙذٖ ثٙذاؽتيثش ِغئٌٛيتوٕتشي ٔگشدد
فالزبتآْأدبَخٛا٘ذؽذ.(ٚا1724لبِْٔٛٛادخٛسدٔي،آؽبِيذٔي،آسايؾيٚثٙذاؽتي)ِقٛثٗ

 ـ  12ماده 

ٚصاستثٙذاؽت،دسِبْٚآِٛصػپضؽىياصعشيكؽجىٗ٘بيثٙذاؽتي،دسِبٔيٚخبٔٗ٘بيثٙذاؽت
ِغبئً صِيٕٗ دس ثخؾي ثيٓ ّ٘ىبسي خٍت ٚ ِشدَ ثبثغيح گغتشدٖ آِٛصػ ضّٓ ٘ب سٚعتب دس

صثبٌٗ ثٙذاؽتي دفـ ٚ زًّ ٚ آٚسي خّـ لجيً اص ِسيغي وٛدثٙذاؽت ٚ ِذفٛؿ ثٙذاؽتي دفـ ،
زيٛأي،ثٙغبصيِقبثشٚخذاعبصيِسًٔگٙذاسيداَٚپشٔذگبْاصِسًعىٛٔت،ٔؾبستٚپيگيشيالصَ

ساداؽتّٗٚ٘چٕيٓدسخٙتثٙغبصيِٕبثـٚوٕتشيويفيآةآؽبِيذٔي،خّـآٚسيٚدفـثٙذاؽتي

ذاسيٚفشٚػِٛادغزاييالذأَّبيذ.فبضالثٙب،وٕتشياِبوٓفِّٛيِٚشاوضتٙيٗ،تٛصيـ،ٔگٙ

غزاييٚثٙذاؽتِسيظثبصسعيٚ ِٛاد وٕتشي ثبصسعبٔبداسٖ ٚؽبيففٛاًِاخشائيٚ ثخؼِّٙياص
وٕتشيِشاوضتٙيٗٚتٛصيـِٛادغزاييٚثٙذاؽتيثشايتؾخيـِٛادٔبعبٌُٚغيشثٙذاؽتيِيجبؽذوٗ

تٛخٗثٙقالزيتِٚأِٛسيتيوٗثشفٙذٖثب ثشايايٓاِشثب ٌزا صسعبِْزوٛسِسٛياعتأدبَِيگيشد،

اعٍٛة ثب اصعبٌُ ٔبعبٌُ ِٛاد تفىيه ّٚ٘چٕيٓ ِقشف لبثً ٚغيش فبعذ ِٛاد تؾخيقمغقي
خبفيّجبدستثّٗٔٛٔٗثشداسيِيؾٛدوٗدسايٓخقٛؿِالنلغقيٚلبٔٛٔئؾشيٗآصِبيؾگبٖاعتتبثب

ل گشفتٗؽذٖ ّٗٔٛٔ ايٓسٚػثتٛأْغجتثٗ ٘يچيهاصِأِٛسيٓاخبصٖافّبي ٌزا ضبٚتفسيرّٔٛد،
غزايييب أٙذاَِٛاد ِمبِبتلضبييِسٍٕغجتثٗ اص اخبصٖ ٚ آصِبيؾگبٖ زقٛئتيدٗ لجًاص ٔذاسٔذ

ثٙذاؽتيثٗ٘شِمذاسٚأذاصٖزتيثبسضبيتفبزتوبالِجبدستّٔبيٕذ.

.

 


