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ٔیىشٚٔتش( دس ٘تیدٝ آٟ٘ا ٔی تٛا٘ٙذ ٚاسد  5/0ٞؼتٙذ )ٔعٕٛالً لطشی وٛچىتش اص  رسات ٔٛخٛد دس فیْٛ خٛؿىاسی تی ٟ٘ایت وٛچه

ٔی ؿٛ٘ذ ٔی تٛا٘ٙذ تاعث ایداد  ؿذٜ ٚ تٝ كٛست تاِٚچٝ ٞای سیٛی ایداد عاسضٝ وٙٙذ. تعضی اص ٔٛاد وٝ دس ؿـٟا ا٘ثاؿتٝ ؿـٟا

اكّی وٝ دس فیْٛ خٛؿىاسی یافت ٔی ؿٛ٘ذ تٝ ٕٞشاٜ اثشات ٚ خطشاتی  ػشی تغییشات دس تذٖ ؿٛ٘ذ. دس ایٗ لؼٕت تیـتش ٔٛادیه 

  .تٛضیح دادٜ ؿذٜ ا٘ذ وٝ ایداد ٔی وٙٙذ

 Ba تاسیٓ -1

تحشیه لاتُ  حذ آػتا٘ٝ ای ٔـخق ٘ـذٜ اػت. اػتٙـاق فیْٛ ٞایی وٝ حاٚی اوؼیذ تاسیٓ ٞؼتٙذ ػثة تشای تاسیٓ

تٟٛع، اػتفشاغ، اػٟاَ ٚ صخٓ ٞای ٔعذٜ ای  حهٝ تیٙی ٚ ٌّٛ ٔی ؿٛد. تعالٜٚ فیْٛ اوؼیذ تاسیٓ ٔی تٛا٘ذ تاعث ایدادٔال

  .عضال٘ی ٚ ا٘مثام سا افضایؾ تذٞذ ؿذٜ ٚ ٕٞچٙیٗ خطش تیٕاسی لّثی، خؼتٍی

 Be تشیّیْٛ  -2

تشیّیْٛ دس فیْٛ  تاال ٔی تاؿذ )اوؼیذای اػت وٝ ٞٓ تٝ ؿىُ فّضی ٚ ٞٓ تٝ حاِت تشویة داسای ػٕیت  تشیّیْٛ ٔادٜ

عاسضٝ خطش٘اوی دس ؿـٟا تٝ ٘اْ تشیّیٛصیغ ٔی  خٛؿىاسی( تشیّیْٛ اكٛالً تٝ كٛست آِیاط تا ٔغ تِٛیذ ٔی ؿٛد ٚ ػثة

  .ؿٛد

 Cd وادٔیْٛ -3

ی كفحات فّض ای تا ػٕیت تاال ٔی تاؿذ. اوؼیذ وادٔیْٛ ٔٛخٛد دس فیْٛ خٛؿىاسی دس حیٗ خٛؿىاسی وادٔیْٛ ٔادٜ

تِٛیذ ٔی ؿٛد. اص عالئٓ ٔؼٕٛٔیت تا  )فّضی وٝ تٛػط وادٔیْٛ خٟت حفاظت اص خٛسدٌی پٛؿا٘یذٜ ٔی ؿٛد( وادٔیْٛ،

  .دسد دسلفؼٝ كذسی ٚ تة دٚد فّضی سا ٘اْ تشد وادٔیْٛ ٔی تٛاٖ اؿىاَ دس تٙفغ، خـىی ٌّٛ، ػشفٝ،

اص ٔذت تٕاع تٍزسد. فشدی وٝ تطٛس ٔىشس دس  سٚص یا تیـتش ایٗ عٛاسم ٔعٕٛالً ٍٞٙأی ظاٞش ٔی ؿٛ٘ذ وٝ حذالُ یه

ٚوّیٝ ٞا  داسد ٕٔىٗ اػت اص ادْ سیٛی س٘ح تثشد ٚ احتٕاالً ٔثتال تٝ آٔفیضْ ٘یض تاؿذ. خٍش ٔعشم تٕاع تا وادٔیْٛ لشاس

  .٘یض ٔی تٛا٘ٙذ تحت تأثیش فیْٛ وادٔیْٛ لشاس ٌیش٘ذ

 Ca وّؼیٓ -4

پیٛػتٝ )وٙظٌٚٝ( دس خٛؿىاسی لٛع فّضی تا اِىتشٚدٞای پایٝ ٚ  وّؼیٓ دس فیْٛ خٛؿىاسی تٝ اؿىاَ اوؼیذٞای تٝ ٞٓ

 وٛسد تا فّٛوغ اكّی تٝ عٙٛاٖ یه فّض پشوٙٙذٜ یافت ٔی ؿٛد. دس غّهت ٞای تاال، اوؼیذ – دس لٛع خٛؿىاسی فّٛوغ

 .دخٛؿىاسی ٔحؼٛب ٕ٘ی ؿٛ وّؼیٓ ٔی تٛا٘ذ غـاء ٔٛوٛع سا تحشیه وٙذ أا ٔؼتمیٕاً خطشی تشای ػالٔتی دس طی

 Cr شْٚو -5

ظشفیتی وأالً تٝ كٛست  6ظشفیتی ٚ  3فٛالد ضذ صً٘( وشْ  دس طَٛ خٛؿىاسی وشْٚ تٝ كٛست آِیاط تا فٛالد )ٔا٘ٙذ

دٚ فشْ، وشْٚ تاعث تحشیه غـاء ٞای ٔٛوٛع ٚ ایداد تة دٚد فّضی ؿذٜ ٚ ٕٞچٙیٗ تش  اوؼیذ تـىیُ ٔی ؿٛد. دس ٞش

ػشطاٖ دس ٘هش  ٕٞچٙیٗ وشْٚ ؿؾ ظشفیتی تٝ عٙٛاٖ افضایؾ دٞٙذٜ خطشتٙفغ ٚ ؿـٟا ٘یض اثش ٔی ٌزاسد.  خشیاٖ

  .تِٛیذ ٔی ٌشدد ٌشفتٝ ٔی ؿٛد. وشْٚ ؿؾ ظشفیتی دس طَٛ خٛؿىاسی تا اِىتشٚدٞای پٛؿؾ داس

 Cu ٔغ -6

ؿٛد. اػتٙـاق فیْٛ ٞای ٔغ ٔی تٛا٘ٙذ ػثة تة دٚد  ٔغ ٞٓ تٝ ؿىُ فّضی ٚ ٞٓ تٝ كٛست فّض پشوٙٙذٜ یافت ٔی

  .وٝ وٛپشٚصیغ ٘أیذٜ ٔی ؿٛد ٚ عٛاسضی دس سیٝ ایداد وٙذفّضی ؿذٜ 

 Fفّٛئٛس -7



ایٗ تشویثات ٕٞچٙیٗ  .فّٛئٛس تا فّٛسیذٞا اوثشاً دس طَٛ خٛؿىاسی تا اِىتشٚدٞای پٛؿؾ داس تِٛیذ ٔی ؿٛ٘ذ تشویثات

فّض پایٝ تاؿذ، تِٛیذ ؿٛ٘ذ. اِثتٝ اٌش فّٛوغ،  وٛسد –ٔی تٛا٘ٙذ تٝ حاِت تٝ ٞٓ پیٛػتٝ تا خٛؿىاسی لٛع فّٛوغ 

خفیف وا٘اِٟای تٙفؼی ؿذٜ ٚ ٔؼٕٛٔیت عٕٛٔی حاد یا ٔضٔٗ ایداد وٙذ.  اػتٙـاق فّٛسیذٞا ٔی تٛا٘ذ تاعث تحشیه

اص حذ اػتا٘ذاسد  وٝ ٔحلٛس تٛدٜ یا تٟٛیٝ ٘اللی داس٘ذ ایٗ خطش ٚخٛد داسد وٝ ٔمذاس حذ آػتا٘ٝ فّٛئٛس تٟٙا دس ٔحّٟایی

  .تداٚص وٙذ

 Fe آٞٗ -8

ٔی  دس فیْٛ خٛؿىاسی تٝ حاِت وٙظٌٚٝ تِٛیذ ٔی ؿٛ٘ذ وٝ دستٕاْ خٛؿىاسی ٞای آٞٗ فّضی یافت آٞٗاوؼیذٞای 

ؿخق سا دچاس عاسضٝ ای تٝ  ؿٛ٘ذ. تٕاع تا اوؼیذ آٞٗ تیؾ اص یه ٔذت صٔاٖ خاف ٔی تٛا٘ذ دس ٔٛاسد تٕاع فشدی

٘ثٛدٜ ٚ  ذ، ِٚی ػیذسٚصیغ خطش٘ان، ؿثیٝ تٝ ػیّیىٛصیغ ٔی تاؿX ٘اْ ػیذسٚصیغ تٕٙایذ وٝ دس سادیٌٛشافی اؿعٝ

ٚ عاسضٝ سیٛی ٔا٘ٙذ  خطشی تشای ػالٔتی ٘ذاؿتٝ ٚ دس تٕاػٟای وٛتاٜ ٔذت تا اوؼیذ آٞٗ ٔتٛلف ٔی ؿٛد

  .ػیّیىٛصیغ تٝ حاِت پیؾ سٚ٘ذٜ ادأٝ ٕ٘ی یاتذ

 Pb ػشب -9

ای تشای ػطٛح فّضی خٛؿىاسی ٚیظٜ  ػشب تٝ ٔمذاس صیاد دس فیْٛ خٛؿىاسی لٛع تِٛیذ ٕ٘ی ؿٛد ٍٔش دس ٔٛاسدیىٝ

تدضیٝ اِىتشٚدٞای پٛؿؾ داس تٝ كٛست تشویة تِٛیذ ؿٛد.  پٛؿؾ داس ا٘داْ ٔی ؿٛد. ػشب ٕٔىٗ اػت دس ٍٞٙاْ

تاعث عٛاسضی اص لثیُ ػشدسد، ضعف ٚ غؾ، دسد دس عضالت، ا٘مثام عضال٘ی، واٞؾ  تٙفغ فیْٛ ٞای ػشب ٔی تٛا٘ذ

  .ٓ خٛ٘ی ٚ افت حافهٝ ٚخٛد داسدواٞؾ ٚصٖ ٌشدد. دس غّهتٟای تاال خطش و اؿتٟا ٚ

 Mg ٔٙیضیْٛ -10

اِىتشٚدٞا تِٛیذ ٔی ؿٛد. فیْٛ خٛؿىاسی دس ایٗ ٔٛسد حاٚی  ٔٙیضیٓ تٝ عٙٛاٖ یه عٙلش آِیاطی دس خٛؿىاسی فٛالد ٚ

ٔی تاؿذ وٝ ػٕی اػت. عالئٓ ٔؼٕٛٔیت تا ٔٙیضیٓ عثاستٙذ اص تحشیه غـاء ٔٛوٛع،  غّهتٟای تاالی اوؼیذ ٔٙیضیٓ

تٛا٘ٙذ تحت  عضالت، ضعف ٚ غؾ ٚ اختالَ دس ظشفیتٟای ٞٛؿی، ػیؼتٓ علثی ٚ ساٟٞای تٙفؼی ٘یض ٔیػفتی  ِشص،

  .تأثیش ٚالع ؿٛ٘ذ. ٔٙیضیٓ ٔی تٛا٘ذ ٕٞچٙیٗ ػثة تة دٚد فّضی ٌشدد

 Mo ِٔٛیثذٖ -11

ٛا٘ذ ػثة تحشیه ٕ٘ایذ. تٕاع ٔذاْٚ ٚ طٛال٘ی تا ِٔٛیثذٖ ٔی ت تٙفغ فیْٛ حاٚی ِٔٛیثذٖ ٔی تٛا٘ذ اعضاء تٙفؼی سا

  .وثذ ؿٛد دسد دس ٔفاكُ ٚ تأثیش تش

 Ni ٘یىُ -12

ٔی ؿٛد. اوؼیذ ٘یىُ دس فیْٛ خٛؿىاسی ٔی تٛا٘ذ ػثة تة  ٘یىُ تٝ طٛس وّی دس ٍٞٙاْ تِٛیذ فٛالد ضذ صً٘ ایداد

  .٘هش ػشطا٘ضایی ٘یض ٔٛسد تشدیذ ٚ ؿه ٔی تاؿذ دٚد فّضی ؿٛد. ٘یىُ ٕٞچٙیٗ اص

  Si ػیّیغ -13

٘ذاسد داَ تش  ذ ػیّیغ )وٛاستض( ٔی تٛا٘ٙذ ػثة ػیّیىٛصیغ ؿٛ٘ذ. تٝ ٞش حاَ ٔذسوی ٚخٛداؿىاَ دی اوؼی تشخی اص

  .ؿٛ٘ذ ایٙىٝ اؿىاَ دی اوؼیذ ػیّیغ دس فیْٛ خٛؿىاسی تا غّهت خطش٘اوی تِٛیذ ٔی

 Zn سٚی -14

تة دٚد تِٛیذ ٔی ؿٛد. آتىاسی تا سٚی ٔی تٛا٘ذ ػثة ایداد  فیْٛ اوؼیذ سٚی دس طَٛ خٛؿىاسی كفحات ٌاِٛا٘یضٜ

  .فّضی ٌشدد

  گازها

ؿٛ٘ذ ٚ یا عٙاكش  ایٙدا داس٘ذ عٛاسم ػٕی ٚ یا خفٝ وٙٙذٌی ٔی تاؿذ. آٟ٘ا یا دس طَٛ خٛؿىاسی تـىیُ ٔی سفتاسی وٝ ٌاصٞا دس

  .ٌاص ٔحافظ ٞؼتٙذ



 CO ٔٙٛوؼیذ وشتٗ -1

خٛؿىاسی دس  ساتطٝ تٌٝاصی اػت خطش٘ان وٝ تی تٛ ٚ تی سً٘ ٔی تاؿذ. ٔٙٛوؼیذ وشتٗ دس اكُ دس  ٔٙٛوؼیذ وشتٗ

ٌاصٞا ٔی تٛا٘ذ ٚخٛد داؿتٝ تاؿذ تِٛیذ ٔی  فضای تؼتٝ یا فضاٞایی وٝ تٟٛیٝ ٘الق داس٘ذ، دسغّهتٟای تاالیی وٝ دس

خٖٛ خٌّٛیشی ٔی ٕ٘ایذ. ٔؼٕٛٔیت تا ٔٙٛوؼیذ وشتٗ ػثة ایداد تٟٛع،  ؿٛ٘ذ. ٔٙٛوؼیذ وشتٗ اص ا٘تماَ اوؼیظٖ دس

  .ّهت خٖٛ ٚ تاالخشٜ عذْ ٞٛؿیاسی ٔی ٌشددلّثی، اؿىاَ دس غ ػشدسد، دسدٞای

 No2 دی اوؼیذ ٘یتشٚطٖ -2

 No اوؼیذ ٘یتشیه -3

ؿذٜ ٚ ػثة آتشیضؽ اص آٟ٘ا ٌشدد.  ، دی اوؼیذ ٘یتشٚطٖ ٔی تٛا٘ذ تاعث تحشیه چـٓ ٞاppm15 تاالی دس غّهتٟای

عاسضٝ تعذی ٔی تٛا٘ٙذ تٟذیذی تشای فیثشٚص یا ادْ سیٛی ٌشد٘ذ. دٚ  غّهتٟای تاالتش ٔی تٛا٘ٙذ ٕٞچٙیٗ ػثة تشٚ٘ـیت حاد،

عالئٓ ٔؼٕٛٔیت ؿأُ  .ص٘ذٌی تاؿٙذ. أا دس اوثش ٔٛاسد عّٕىشد دس تیٕاساٖ سیٛی تا تٟثٛد ٕٞشاٜ تٛدٜ اػت ػالٔتی ٚ ادأٝ

ػاعت پغ  30تا  3تاؿذ. اِثتٝ ایٗ عالئٓ حتی اص  ػشفٝ ٞای ػخت، خغ خغ وشدٖ ػیٙٝ، تذحاِی، تٟٛع ٚ تٍٙی ٘فغ ٔی

  .٘یض ٕٔىٗ اػت ظاٞش ٘ـٛ٘ذ اص تٕاع

 O3 اصٖ -4

تا  ٕٞچٙیٗ تش ساٟٞای تٙفؼی اثش ٔی ٌزاسد. عالئٓ ٔؼٕٛٔیت اصٖ ٌاصی ػٕی ٚ تیشً٘ ٔی تاؿذ. اصٖ تش غـاء ٔٛوٛع ٚ

  .ػٛختٍی دس ٌّٛ، ػشفٝ، دسد لفؼٝ كذسی ٚ خغ خغ ػیٙٝ ٔی تاؿذ اصٖ ؿأُ خاسؽ یا احؼاع

 Cocl2 فؼظٖ -5

ٕٞچٙیٗ دس لفؼٝ كذسی  تاعث احؼاع ػٛختٍی دسدٞاٖ ٚ ٌّٛ ٔی ؿٛد فؼظٖ فؼظٖ ppm20 تاالی دسغّهتٟای

  .تٛا٘ذ تاعث ایداد ادْ سیٛی ؿٛد تِٛیذ دسد ٕ٘ٛدٜ ٚ ایداد اػتفشاغ ٔی ٕ٘ایذ. اػتٙـاق فؼظٖ ٔی

 PH3 فؼفیٗ -6

تٛا٘ذ ػثة  تا ػٕیت تاال ٔی تاؿذ وٝ تاعث تحشیه چـٕٟا، تیٙی ٚ پٛػت ٔی ؿٛد. اػتٙـاق ایٗ ٌاص ٔی فؼفیٗ ٌاصی

وـٙذٜ تاؿذ. فؼفیٗ ٕٞچٙیٗ ٔی تٛا٘ذ ppm100 اػٟاَ، خؼتٍی ٚ ػشدسد ٌشدد. فؼفیٗ ٔی تٛا٘ذ دسغّهتٟای تاالی

  .تٍزاسد تش ػیؼتٓ علثی ٚ وّیٝ ٞا اثش

  اندازه گیری اندازه گیری و دستگاههای

اصٜ ٌیشی ٔی ؿٛد. خٛؿىاسی آصٔایـی ٔعٕٛالً دس صٔاٖ ا٘ذ دسٍٞٙاْ ا٘ذاصٜ ٌیشی ا٘تـاس، ٔمذاس ٔعیٙی اص ٔادٜ تِٛیذ ؿذٜ دس ٚاحذ

 ٔی ؿٛد. یه خشیاٖ ٞٛای ٔـخق اص دسٖٚ اتاله وـیذٜ ٔی ؿٛد. فیْٛ دس یه فیّتش خٕع آٚسی تعضی اص اتالىٟای ٚیظٜ ا٘داْ

تٛا٘ذ اص  تعذ اص تٛصیٗ، فیْٛ خٕع آٚسی ؿذٜ ٔی g/min ؿذٜ ٚ تٛصیٗ ٔی ؿٛد. ٚاحذ ا٘تـاس فیْٛ اختلاكی ٔی تاؿذ تشای ٔثاَ

وٕه ٚػایُ ٚیظٜ ا٘ذاصٜ ٌیشی ٔی  ؿیٕیایی تٝ ٔٙهٛس تعییٗ تشویثات آٖ تٝ خٛتی تدضیٝ ؿٛد. غّهتٟای ٌٛ٘اٌٖٛ ٌاصٞا، تٝ ٘هش

  .ٔی تاؿذ ml/min خشیاٖ ٞٛا تذػت آٚسد وٝ ٚاحذ آٖ ؿٛ٘ذ. ٔیضاٖ ا٘تـاس سا ٔی تٛاٖ تا خٕع غّهتٟای ٌاص ٚ

  ا٘تـاس تأثیش عٛأُ ٔختّف تش

عٛأُ ٔختّف تؼتٍی داسد وٝ  آِٛدٜ وٙٙذٜ ٞای ٞٛا دس طَٛ خٛؿىاسی ٕٞا٘ٙذ تشویة آِٛدٜ وٙٙذٜ ٞای ٞٛا تٝ تعذادی اص ا٘تـاس

  :عثاستٙذ اص

  .پشوٙٙذٜ فّض پایٝ ٚ فّض -1

 .آالیٙذٜ ٞای سٚی ػطٛح ٚسلٝ ٞا پٛؿؾ دٞٙذٜ ٞا یا -2

دسایٙدا اثشات ایٗ عٛأُ تا خضئیات تیـتشی ٔٛسد (ظخٛؿىاسی )خشیاٖ، ِٚتاط، ٌاصٔحافظ ٚ فّٛی ٌاصٔحاف پاسأتشٞای -3

  .لشاس خٛاٞٙذ ٌشفت تحث



  پیشگیریها

ٔی تٛا٘ذ اص تٕاع  ٔٙهٛس پیـٍیشی، دس كٛستیىٝ تٝ ٚضعیت واس تٟثٛد تثخـذ تدا ٔحؼٛب ٔی ؿٛد. یه خٛؿىاس ٞشٌٛ٘ٝ الذاْ تٝ

ٔی ؿٛ٘ذ پشٞیض وٙذ. چٙذ ٔثاَ دس ٔٛسد پیـٍیشیٟا عثاستٙذ  تا آِٛدٌی ٚ آالیٙذٜ ٞایی وٝ دس طَٛ خٛؿىاسی تٝ طشق ٔختّف تِٛیذ

ٔحافظ  ٔٛضعی، اؿىاَ ٔختّف حفاظٟای تٙفؼی ٚ ؿشایط ٔٙاػة واسی ٚ ٘یض اػتفادٜ اص یه ٌاص اص: تٟٛیٝ عٕٛٔی ٔٙاػة، ٔىؾ

تـٛد ٚ ٘یض تٝ ا٘ذاصٜ ٚ یا خاسج آٖ ا٘داْ  خٛب، ٘ٛع پیـٍیشی تٝ واس سفتٝ تٝ ایٙىٝ خٛؿىاسی تایذ دس داخُ ٔحیطٟای ػشتؼتٝ

  .لطعٝ واس ٚ غیشٜ تؼتٍی داسد

  تٟٛیٝ عٕٛٔی -1

ػشتؼتٝ، تایؼتی تٟٛیٝ عٕٛٔی تٝ ٔٙهٛس سلیك وشدٖ آالیٙذٜ ٞای ٞٛا تٝ طٛس ٔٙاػثی  تشای خٛؿىاسی دس ٔحیطٟای

ػمٛف ٔی تاؿذ. دس واسٌاٟٞای تضسي تا mg/m32 داؿتٝ تاؿذ. ٔیضاٖ لاتُ لثَٛ تٟٛیٝ تشای فیْٛ خٛؿىاسی ٚخٛد

 تٟٛیٝ عٕٛٔی سا تأٔیٗ ٔی وٙذ وٝ ٔعٕٛالً وافی ٔی تاؿذ. دس ٔٛاسد دیٍش تایؼتی یه ٔشتفع ٚ تّٙذ، حشوات طثیعی ٞٛا

  .ػیؼتٓ تٟٛیٝ اضافی افضٚدٜ ٌشدد

  ٔىؾ ٔٛضعی -2

س تٟثٛد ٔٛلعیت خٛؿىاس ٔىؾ ٔٛضعی تٝ وا ٞشخا وٝ تٟٛیٝ عٕٛٔی ٘اوافی ٚ ٘أٙاػة تٙهش ٔی سػذ، تایؼتی تٝ ٔٙهٛس

تا حذ ٕٔىٗ اص ا٘تـاس آالیٙذٜ ٞا دس ٔیاٖ واسٌاٜ خٌّٛیشی ٔی  سٚد، ٔىؾ ٔٛضعی ٞش لذس ٘ضدیه تٝ ٔحُ خٛؽ تاؿذ

٘مق  ٔىؾ ٔٛضعی ٘ؼثت تٝ تٟٛیٝ عٕٛٔی آٖ اػت وٝ تٝ ٔمذاس ٞٛای وٕتشی ٘یاصٔٙذ اػت. تٟٙا وٙذ. یىی اص ٔضیتٟای

ٌیش٘ذ تٙاتشایٗ تٝ ٔٙهٛس واس،  حیحی ٔٛسد اػتفادٜ لشاسٚػائُ ٔىؾ ٔٛضعی ایٗ اػت وٝ ٔـىُ ٔی تٛا٘ٙذ تٝ طٛس ك

دس ٔٛسد خٛؿىاسیٟای عهیٓ، تٟٛیٝ تایؼتی ٕٞیـٝ تا  .تایؼتی یه دػتٍاٜ ٔىؾ ٔٛضعی ٘ضدیه تٝ لٛع تعثیٝ ٌشدد

ٔىؾ ٔٛضعی تشای واسوشدٖ دس ٔٛاسد خشدٜ خٛؿىاسی، وٝ دس یه پؼت واسی  .واس خٛؿىاسی ٔطاتمت داؿتٝ تاؿذ

 ؿٛد تیـتش ٔٙاػة ٔی تاؿذ دس تعضی اص تدٟیضات خٛؿىاسی دػتٍاٜ ٔىؾ ٔٛضعی وٝ تش تفًٙ ا٘داْ ٔیثاتت، 

  .خٛؿىاسی ٘لة ؿذٜ اػت تش ٚصٖ تفًٙ ٔی افضایذ

٘ذاسد، تاالخشٜ ٔىؾ ٔٛضعی خیّی لٛی، ٘أٙاػة ٔی  ٕٞچٙیٗ ٔىؾ ٔٛضعی دس ٞش ٚضعیت خٛؿىاسی ٕٞیـٝ واسآیی

ٌؼیختٍی فّٛی ٌاص ٔحافظ ٌشدد. ایٗ ٔٛضٛع دس ٔٛسد تٟٛیٝ عٕٛٔی ٘یض كادق ٔی  تاؿذ چٖٛ ٕٔىٗ اػت تاعث اص ٞٓ

  .تاؿذ

  حفاظت از سیستم تنفسی

تاؿذ اص یه  اص اؿىاَ حفاظت اص ػیؼتٓ تٙفؼی ٔی تٛا٘ٙذ تٝ واس تشدٜ ؿٛ٘ذ. اٌش ٘ٛع آالیٙذٜ ٔـخق دس ٔٛاسد خاكی تعضی

  .وٙذ، دسحاِیىٝ ٌاصٞا اص ٔیاٖ آٖ عثٛس ٔی وٙٙذ فمط فیْٛ سا دفع ٔی ٔاػه فیّتشداس ٔی تٛاٖ اػتفادٜ وشد. اِثتٝ فیّتش

  .دس ٔٙطمٝ تٙفؼی خٛؿىاساٖ تشلیك ٔی ٕ٘ایذ خٛد خٛؿىاسی تا ٞٛاسػاٖ خاسخی آالیٙذٜ ٞا سا یه والٜ

اِثتٝ ٟٔٓ اػت تایؼتی یه سػپیشاتٛس تا ٞٛاسػاٖ خاسخی تٝ واس سٚد.  تشای واس دس ٔحیط ػشتؼتٝ وٝ خطش خفٝ ؿذٖ ٚخٛد داسد

 .ٔٙاػة سا تذاسن تثیٙیٓ تاؿیٓ وٝ تشای خٛؿىاسی دس ٔٛسد واس تا تٕاْ ا٘ٛاع حفاظٟای تٙفؼی تایؼتی تعاِیٓ تٝ یاد داؿتٝ


