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ٍظاضت کطَض ـ ساظهاى حفاظت هحیظ ظیست
ّیأت ٍظیطاى زض خلسِ هَضخ  77;:.6.78تٌاتِ پیطٌْاز ضواضُ  77;6..7.7.79هَضخ ٍ1375.7.14ظاضت
کطَض ٍ زض اخطای تثصطُ هازُ ():قاًَى ًحَُ خلَگیطی اظ آلَزگی َّاـ هصَب  77;8ـ آییيًاهِ اخطایی
هَضَع یاز ضسُ ضا تِ ضطح ظیط تصَیة ًوَز:
آییيًاهِ اخطایی تثصطُ هازُ ( ):قاًَى ًحَُ خلَگیطی اظ آلَزگی َّا
فصل اٍل ـ کلیات
هازُ >7زض ایي آییيًاهِ ػثاضات ٍ اصغالحات ظیط زض هؼاًی هططٍح هطتَط تِ کاضهیضًٍس:
هحسٍزُ هوٌَػِ تطزز> هحسٍزُ خغطافیایی زاذل ضْطی کِ تَسظ هطاخغ صالحیتساض هٌسضج زض ایي آییيًاهِ
تؼییي هیضَز ٍ ػثَض ٍ هطٍض تطای تطذی اظ ٍسایل ًقلیِ زض ایي هحسٍزُ هوٌَع است.
ساػات هوٌَػِ تطزز> ساػاتی اظ ضثاًِضٍظ کِ تَسظ هقاهات یاز ضسُ زض ایي آییيًاهِ تؼییي ٍ ػثَض ٍ هطٍض
ٍسایل ًقلیِ زض آى ساػات هوٌَع است.
ٍسایل ًقلیِ ػوَهی> ٍسایل ًقلیِ خوؼی کِ تحت هالکیت یا تحت اذتیاض یا ًظاضت هطاخغ زٍلتی یا ػوَهی
ٍ زض ضثکِ حول ٍ ًقل ػوَهی ضْطیتِ کاض گطفتِ هیضَز.
هازُ  6ـ تا تَخِ تِ هیعاى ٍ ضست آلَزگی َّا زض ضْطّایی کِ تٌا تِ اػالم ساظهاى حفاظت هحیظ ظیست،
آلَزگی َّا ًاضی اظ تطزز ٍسایل ًقلیِهَتَضی تیص اظ حس هداظ تَزُ ٍ سْن ٍسایل ًقلیِ هَتَضی ٍ تطزز
ضْطی زض آلَزگی َّای آى تیص اظ سایط هٌاتغ آلَزُ کٌٌسُ تاضس ،تِ پیطٌْاز ساظهاىحفاظت هحیظ ظیست
یا ضْطزاضیْای کطَض یا ًیطٍی اًتظاهی ٍ تصَیة ضَضای ّواٌّگی تطافیک استاى هطتَط ،ضْطّای هطوَل
هحسٍزیت یاهوٌَػیت تطزز ٍسایل ًقلیِ هَضَع ایي آییيًاهِ ،تَسظ ضَضای یاز ضسُ تؼییي هیضَز.
تثصطُ  7ـ هحسٍزُّا ٍ ساػات هوٌَػِ تطزز ٍسایل ًقلیِّ ،وچٌیي ًَع آًْا زض ضْطّای هطوَل ،تطاساس
عطحی تٌاتِ پیطٌْاز ضْطزاضی ضْط یاازاضُ کل حفاظت هحیظ ظیست استاى یا ًیطٍی اًتظاهی استاى هطتَط
ٍ تصَیة ضَضای ّواٌّگی تطافیک استاى تؼییي هیضَز.
تثصطُ  6ـ ضَضای ّواٌّگی تطافیک استاى هَاضز استثٌا اظ حکن تثصطُ ( )7ایي هازُ ضا تا ّواٌّگی
زستگاّْای شیضتظ تا تَخِ تِ تؼسازًَ ،ع ٍکاضتطی ٍسایل ًقلیِ ٍ ظهاى اػوال هحسٍزیت یا هوٌَػیت
ّوعهاى اػالم هیکٌس.

فصل زٍم ـ ًحَُ صسٍض هدَظ تطزز ٍ چگًَگی ًظاضت تط اخطای هحسٍزیتْا
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هازُ  7ـ ػثَض ٍ هطٍض ٍسایل ًقلیِ هَتَضی اػن اظ ذَزضٍ ٍ اًَاع هَتَضسیکلت زض هحسٍزُّا ٍ ساػات
هوٌَػِ هستلعم زضیافت هدَظ تطزز کِتَسظ ضْطزاضیْای کطَض صازض هیضَز هیتاضس.
تثصطُ ـ هست اػتثاض هدَظّای تطزز تِ تصَیة ضَضای ػالی ّواٌّگی تطافیک ضْطّای کطَضهیضسس.
هازُ  8ـ زض هَاقغ اضغطاضی هَضَع هازُ (;) قاًَى ًحَُ خلَگیطی اظ آلَزگی َّا ـ هصَب  77;8ـ پس اظ
اعالع اظ عطیق ضساًِّای ّوگاًی،هدَظّای تطزز صازض ضسُ تِ گًَِای کِ اػالم ذَاّس ضس تِ عَض هَقت اظ
زضخِ اػتثاض ساقظ هیضًَس.
هازُ  9ـ ضْطزاضیْای کطَض هکلف ّستٌس اظ عطیق اًتطاض آگْی زض ضساًِّای ّوگاًی ،هطزم ضا اظ هحسٍزُّا
ٍ ساػات هوٌَػِ تطزز آگاُ ًوایٌس ٍ تاًصة تاتلَّای ٍیژُ تا ّواٌّگی ازاضُ ضاٌّوایی ٍ ضاًٌسگی ًیطٍی
اًتظاهی خوَْضی اسالهی ایطاى زض هثازی ٍضٍزی تِ هحسٍزُ هوٌَػِّ ،طساضّایالظم ضا تِ ػوَم افطاز
تسٌّس.
هازُ  :ـ ًیطٍی اًتظاهی هَظف است تا ًصة تاتلَ ٍضٍز هوٌَع زض هثازی ٍضٍزی تِ هحسٍزُ هوٌَػِ ،اظ تطزز
ٍسایل ًقلیِ فاقس هدَظ هَضَع هازُ( )7ایي آییيًاهِ زض هحسٍزُ هَضز ًظط زض ساػات هوٌَػِ خلَگیطی
کٌس ٍ تا هترلفیي تطاتط هقطضات هطتَط ضفتاض ًوایسّ ،وچٌیي هَظف است هَاضزاستثٌا (هَضَع تثصطُ  6هازُ
 6ایي آییيًاهِ) ضا تط ضٍی تاتلَّای ٍیژُ اػالم کٌس.
فصل سَم ـ ساهاًسّی حول ٍ ًقل ضْطی
هازُ ; ـ تِ هٌظَض کاّص تؼساز ٍ عَل سفطّای ضٍظاًِ ضْطی زض ضْطّای تعضگ کطَض ،ساظهاى اهَض ازاضی
ٍ استرساهی کطَض هَظف است ضاُکاضّای هٌاسثی ضا زض خْت غیط هتوطکع کطزى ذسهات ازاضی ٍ تاًکی زض
اهَض غیط ستازی ،تَظیغ ساػات ضطٍع ٍ اتوام کاض (هساضس ،ازاضات ،تاًکْا،تاظاض ٍ غیط ایٌْا) ،افعایص ساػات
اضایِ ذسهات ػوَهی ،تفَیض اذتیاض تِ ازاضات تاتؼِّ ،سایت زستگاّْا تِ ساذت هدتوغّای ازاضی هطتطک
ٍ ًظایطآى ضا تسٍیي ٍ تِ تصَیة ضَضای ػالی ازاضی تطساًسّ ٍ .وچٌیي تِ هٌظَض کاّص آلَزگی َّا ًاضی اظ
تطزز ٍسایل ًقلیِ هَتَضی ٍ تقلیل سفطّای غیطضطٍض ضْطی تا ّواٌّگی ٍظاضت پست ٍ تلگطاف ٍ تلفي
تطتیثی اتراش کٌس تا تواهی زستگاّْای زٍلتی ٍ هؤسسات ػوَهی تِ ٍیژُ اضایِزٌّسگاىذسهات ػوَهی ،تِ
عَض ساالًِ زضصسی اظ هطاخؼات حضَضی اضتابضخَع ذَز ضا تا استفازُ اظ ضثکِ پست ،پست تاًک ،هراتطات،
زیتاخایگعیياعالع ضساًی ٍ تِ کاضگیطی ضیَُ هکاتثِ تِ خای هطاخؼِ ،پاسرگَیی کٌٌس.
تثصطُ ـ هیعاى کاّص هطاخؼات ٍ فْطست اًَاع ذسهات قاتل اضایِ اظ ضاّْای یاز ضسُ زض ّط سال تَسظ
ساظهاى اهَض ازاضی ٍ استرساهی کطَض تاّواٌّگی ٍظاضت پست ٍ تلگطاف ٍ تلفي ٍ زستگاُ شیضتظ تْیِ ٍ تِ
تصَیة ّیأت ٍظیطاى هیضسس.ػولکطز زستگاّْا ٍ هؤسسات هَضَع ایي هازُ ّط ضص هاُ یکتاض تَسظ
ساظهاى یاز ضسُ تِ زٍلت گعاضش هیضَز.
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هازُ < ـ ٍظاضتراًِّای کطَض ٍ صٌایغ ٍ ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ ٍ ضْطزاضیْای کطَض هکلفٌس اهکاًات حول
ٍ ًقل ػوَهی سفطّای ضٍظاًِ ضْطی ضازض ضْطّای کطَض تِ ٍیژُ ضْطّای تعضگ ،تِ گًَِای فطاّن ًوایٌس تا
ػالٍُ تط حصَل اّساف تؼییي ضسُ زض تطًاهِ زٍم تَسؼِ اقتصازی ،اختواػی ٍفطٌّگی خوَْضی اسالهی
ایطاى ـوصَب  77;7ـ کطَض ،اّتوام کاهل تطای تحقق اّساف الگَی هصطف (الگَی حول ٍ ًقل) تِ هیعاى
ّطتاززضصس )ً (80%یع تِ ػول آیس.
هازُ = ـ تِ هٌظَض افعایص ظطفیت ًاٍگاى حول ٍ ًقل زاذل ضْطی ،زٍلت ساالًِ تسْیالت ٍیژُای ضا زض
اذتیاض ضطکتْا ٍ ساظهاًْای اتَتَسطاًیضْطی قطاض هیزّس تا تا استفازُ اظ آى تسْیالت تِ ظطفیت هَخَز
ًاٍگاى اضافِ ضَز .ضْطزاضیْای کطَض هکلف ّستٌس ساالًِ حساقل زُ زضصس()%7.تِ هدوَع ظطفیت هَخَز
اضافِ ًوایٌس.
ٍظاضت صٌایغ هکلف است تِ هٌظَض پاسرگَیی تِ ًیاظ ًاٍگاى حول ٍ ًقل ضْطی ،افعایص ظطفیت تَلیسات
ذَز ضا زض ظهیٌِ ٍسایل ًقلیِ ػوَهی زضاٍلَیت قطاض زّس.
هازُ  7.ـ تِ هٌظَض کاّص حدن تصسی اهَض تَسظ زٍلت ٍ توطکع اهَض حول ٍ ًقل خوؼی کاضکٌاى زٍلت
ٍ استفازُ تْیٌِ اظ اهکاًات هَخَز،زستگاّْای اخطایی ٍ تحت پَضص هستقط زض ضْطّای تعضگ هیتَاًٌس تِ
زٍ صَضت ظیط اقسام کٌٌس:
الف ـ تا پایاى تطًاهِ زٍم تَسؼِ اقتصازی ،اختواػی ٍ فطٌّگی خوَْضی اسالهی ایطاى تا ضػایت هازُ ()77
قاًَى هحاسثات ػوَهی کطَض ـ هصَب 77::ـ تِ هطٍض ًسثت تِ ٍاگصاضی اهاًی ٍسایل ًقلیِ خوؼی ذَز تِ
ضطکتْای اتَتَسطاًی زض اظای اضایِ ذسهات هطتَط تا اٍلَیت کاضکٌاى زستگاّْایعطف قطاضزاز زٍلت اقسام
ًوایٌس.
تثصطُ ـ زستَضالؼول اخطایی ایي تٌس تَسظ ٍظضای اهَض اقتصازی ٍ زاضایی ٍ کطَض ٍ زستگاّْای شیضتظ
تْیِ ٍ تِ هَضز اخطا گصاضتِ هیضَز.
ب ـ زض قثال ػقس قطاضزاز ،زض ساػات غیطازاضی ٍ یا غیط اظ ساػات اًتقال کاضکٌاى ذَیصٍ ،سایل ًقلیِ
خوؼی ذَز ضا زض اذتیاض ضطکتْای ٍاحساتَتَسطاًی قطاض زٌّس .هفاز ایي هازُ تا ّواٌّگی ٍ هَافقت ستاز
کل ًیطٍّای هسلح زض هَضز ًیطٍّای هسلح اػوال ذَاّس ضس.
هازُ  77ـ تِ هٌظَض کاّص آلَزگی َّا زض تْطاى ٍ ضْطّای تعضگ ،زستگاّْای اخطاییً ،یطٍّای ًظاهی ٍ
اًتظاهی هَظفٌس ًسثت تِ گاظسَظ یا زٍگاًِسَظکطزى تسضیدی ٍسایل ًقلیِ تحت اذتیاض ذَز ٍ ّوچٌیي
استفازُ اظ سایط سَذتْای هٌاسة تا حساقل تطکیثات آالیٌسُ اظ خولِ تٌعیي تسٍى سطبتطاساس ظهاًثٌسی
هطرص اقسام ًوایٌس .ساظهاى حفاظت هحیظ ظیست کطَض هَظف است گعاضش ساالًِ ػولکطز زستگاّْا ضا
تِ زٍلت گعاضشًوایس.زض هَضز ًیطٍّای هسلح ایي اقسام تا ّواٌّگی ٍ هَافقت ستاز کل ًیطٍّای هسلح
اًدام هیضَز.
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تثصطُ  7ـ خْت تطَیق ترص ذصَصی زض هَضز استفازُ اظ سایط سَذتْا ٍ گاظ سَظ یا زٍگاًِ سَظکطزى
ٍسایل ًقلیِ ،زٍلت تا اػغای ٍام یاتسْیالت تاًکی تا سَز هتضوي ًطخ تطخیحی اقسام ذَاّس کطز.
تثصطُ  6ـ ٍظاضت ًفت هکلف است تِ هٌظَض تِ حساقل ضساًسى آلَزگی ًاضی اظ سَذتْای آالیٌسُ ٍ
خایگعیي کطزى کاهل تٌعیي تسٍى سطب تا تٌعیيهؼوَلی ٍ سایط سَذتْاً ،سثت تِ تَلیس ٍ ػطضِ تٌعیي
تسٍى سطب زض حس ًیاظ اقسام ًوایس.
تثصطُ  7ـ ٍظاضتراًِّای ًفت ،صٌایغ ٍ ضْطزاضی تْطاى تطاتط تطًاهِ ظهاًثٌسی ضسُ تا تِ کاضگیطی تواهی
اهکاًات ٍ هٌاتغ هَخَزً ،سثت تِ گاظسَظ یازٍگاًِ سَظکطزى ٍسایل ًقلیِ هَتَضی تواهی هتقاضیاى اقسام
هی ًوایٌس.
تثصطُ  8ـ ساظهاى تطًاهِ ٍ تَزخِ هَظف است تطای تِ اخطا زضآهسى هفاز ایي هازُ اػتثاضات الظم ضا زض
تَزخِ ساالًِ کطَض پیصتیٌی ًوایس.
تثصطُ  9ـ ساظهاى صسا ٍ سیوا هکلف است تا ّوکاضی زستگاّْای شیضتظ ،تطًاهِّایی ضا زض ضاستای
ًوایاًسى هعایای گاظسَظ کطزى ٍسایل ًقلیِ ٍاستفازُ اظ تٌعیي تسٍى سطب اظ ًظط اقتصازی ٍ ظیست هحیغی
ّوچٌیي تطًاهِ ّای آهَظضی هتضوي هالحظات ایوٌی هطتَط تِ گاظسَظ ضسى اظ عطیقصسا ٍ سیوا تِ ػوَم
هطزم اضایِ ًوایس.
تثصطُ  :ـ هؤسسِ تحقیقات ٍ استاًساضز صٌؼتی ایطاى هکلف است تطضسیْای الظم ضا زض هَضز تسٍیي
استاًساضزّای گاظسَظ کطزى ٍسایل ًقلیِ تْیِ ٍخْت اخطا تِ هطاخغ شیضتظ اضایِ ًوایس .هطاخغ یاز ضسُ زض
تَلیس ٍ اصالح سیستن سَذت ٍسایل ًقلیِ هَظف تِ ضػایت استاًساضز هعتَض هیتاضٌس.
هازُ  76ـ ضْطزاضیْای کطَض زض ضْطّای تعضگ هکلف ّستٌس حتیاالهکاى ٍسایل ًقلیِ ػوَهی تا سَذت
تا حساقل تطکیثات آالیٌسُ اظ قثیل اتَتَسگاظسَظ ،هتطٍ ،قغاض ضْطی ٍ غیط ایٌْا یا تا سَذت تٌعیي تسٍى
سطب ضا زض ضثکِ حول ٍ ًقل ضْطی تِ کاض گیطًس ٍ .خْت تطَیق هطزم تِ استفازُ تیطتطاظ ٍسایل ًقلیِ
ػوَهی ،ضاّکاضّای هٌاسثی ضا اظ خولِ تٌظین تطًاهِ ظهاًثٌسی حطکت ٍسایل ًقلیِ ػوَهی زض ذغَط ٍ
ضثکِ حول ٍ ًقل ضْطی تِهَضز اخطا گصاضًس.
هازُ  77ـ ٍظاضت صٌایغ هَظف است تواهی تَلیسکٌٌسگاى زاذلی هَتَضسیکلتْای زٍ ظهاًِ ضا زض یک تطًاهِ
ظهاًی پٌحسالِ اظ ظهاى الظماالخطا ضسىایي آییيًاهِ ،هکلف ًوایس فطٍش ساالًِ ذَز زض سغح کطَض ضا
کاّص ٍ تا ًَع هَتَض چْاض ظهاًِ خایگعیي ًوایٌسً .یطٍی اًتظاهی هَظف است زض پایاى ایي زٍضُ اظ تطزز
هَتَضسیکلتْای تا سیستن زٍظهاًِ زض ضْطّای کطَض کِ تِ تطریص ساظهاى حفاظت هحیظظیست تا هطکل
آلَزگی َّاضٍتطٍ ّستٌس ،خلَگیطی کٌس.
هازُ  - 78زض اخطای تثصطُ ( )7هازُ ( )6قاًَى هقطضات صازضات ٍ ٍاضزات اظ تاضید الظم االخطاضسى ایي
آییيًاهٍِ ،ضٍز هَتَضسیکلتْای زٍ ظهاًِهوٌَع است.
حسي حثیثی هؼاٍى اٍل ضییس خوَْض
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