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 مقدمه

توسط سازمان حفاظت محیط نامه جلوگیری از آلودگی آب  آیین (6) و (5)و  (1)به استناد مواد  استاندارداین 

تهیه شده  و جهادکشاورزی نفت، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهای  با همکاری وزارتخانهو زیست 

  است.

 هدف

انسان های  فعالیتو از منابع  ایشده به در هیتخلهای مایع  جریان یکنترل آلودگاستاندارد تخلیه به دریا با هدف 

حدود قابل قبول و  یی تدوین شده استایدر یها ستمیو اکوس ایآب در تیفیبر ک ها کاهش اثرات آنساخت و 

 . کند می تعیین( دریای خزر ،فارس، دریای عمان خلیج) ی کشوردریاهاتخلیه برای را کیفیت 

 دامنه کاربرد -1ماده 

ی، رواناب شهر، پساب،  فاضالبانسانی شامل های  فعالیتهای ناشی از منابع یا  تخلیهاین استاندارد  -1-1

واحدهای آب  شورابههای کشاورزی یا مزارع پرورش آبزیان،  فعالیت آب زه ی،صنعت رواناب

ی تحت حاکمیت کشور ایران )خلیج فارس، دریای )شامل خورها( دریاهابه  را و مانند آنها کن شیرین

 .گیرد را در بر می عمان و دریای خزر(

 اصطالحات و تعاریف -2ماده 

 است. سازمان حفاظت محیط زیستدر اینجا منظور سازمان:  -2-1

خورهای متصل به آنها در و شامل  در اینجا منظور خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر دریا: -2-2

 باشد. محدوده تحت حاکمیت کشور ایران می

آب  ،پساب ،فاضالبانسانی شامل های  فعالیتناشی از منابع یا  عیما یها انیجرتخلیه: در اینجا منظور  -2-3

 باشد. می و مانند آنهاکن  واحدهای آب شیرینشورابه  واحدهای پرورش ماهی، برگشتی

 شخص حقوقی یا حقیقی که مسئولیت قانونی تخلیه را بر عهده دارد.  کننده: تخلیه -2-4

 . تخلیه شونده به دریامایع جریان ورود مکانی موقعیت  نقطه تخلیه: -2-5

جریان های مشخصی از دریا  موقعیتشود تا در  لوله تخلیه که در زیر سطح آب کارگذاشته می آتفال: -2-6

 شود. مایع تخلیه

 هیتصفتعیین شده در این استاندارد  تیفیکه تا حدود الزامات ک یفاضالب. فاضالب تصفیه شدهپساب:  -2-7
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 شده باشد.

صنعتی یا کشاورزی و دامداری یا شهری، هر نوع ماده مایع زاید حاصل از فعالیت های فاضالب:  -2-8

 –ر این استاندارد محیط زیست ساحلی دبیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب یا خاک )

 .تخلیه گردد دریایی(

های  کشاورزی که از طریق سامانه (های)/ واحد(ها) کشی زمین از زه فاضالب ناشیآب کشاورزی:  زه -2-9

 شود. آوری می کشی جمع زه

بیش از میزان نرمال محیطی موجود در محیط  های محلول نمکو آب حاوی مقدار  امالح  شورابه: -2-11

 . پذیرنده

 سامانهیک  توسطکه است  در سطح شهر آب حاصل از بارشدر اینجا منظور  :شهری رواناب -2-11

 .شود و به دریا تخلیه می آوری جمع

یک سامانه  توسطکه است  واحد صنعتیدر سطح  آب حاصل از بارشدر اینجا منظور  رواناب صنعتی: -2-12

 شود. میو به دریا تخلیه آوری  جمع

نامه  مناطقی که به موجب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آیین :منطقه حفاظت شده دریایی

پس از  سیاهه و مرز این مناطق توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین وشوند.  اجرایی آن تعیین می

 شود. اعالم میتصویب توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست، 

 تخلیه پساب به دریا کارگیری استاندارد هضوابط ب -3ماده 

به محیط  ورود (موقعیت) نقطهدر  تخلیهکیفیت  گیری اندازهحدود تعیین شده در این استاندارد بر مبنای  -3-1

 . باشد می دریا(خور/ )

آب با محیط ) نقطه تخلیهدر  مورد سنجشدر مواردی که میزان مجاز تخلیه بر اساس تفاوت بین مقدار  -3-2

 متری از نقطه تخلیه انجام شود 211 شعاعدر بایستی طی یگیری مقادیر مح است، اندازه هدریا( تعیین شد

  .)بجز مواردی که به صراحت در متن استاندارد ترتیب دیگری وضع شده است(

صاف کردن  شامل ا روش آزمایشیصراحت در متن استاندارد ذکر شده است  همواردی که ببجز  -3-2

در مقدار پارامتر مورد سنجش و نتیجه تغییر نمونه آب پیش از انجام آزمایش است )بدون ایجاد 

 نباید صاف شوند.ها  آزمایش(، نمونه

( سازمان 1) کیفیت آب عبارتند ازپارامترهای سنجش برای قابل قبول های  کننده روش مراجع تعیین -4-2

 ( دفتر امور پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ایران.2) و ملی استاندارد ایران،
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روشی را تعیین نکرده است، تعیین روش قابل ایران ی پارامترها یا شرایطی که سازمان ملی استاندارد ا: بر1تبصره 

 محیط زیست ایران است. قبول بر عهده دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت

معادل قابل قبول بر های  تعیین روش ،دارد متعددی وجودهای  : از آنجا که برای سنجش هر پارامتر روش2تبصره 

  باشد. می عهده دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ایران

 بندی نواحی دریایی طبقه -4ماده 

سه  بهها  پهنهاین ، هابه دریا ها دریایی و با هدف مدیریت تخلیههای  منظور حفاظت از آب و اکوسیستم به -4-1

 شوند: بندی می طبقه دسته

و  قانون حفاظت و بهسازی محیط زیستمناطقی که به موجب  مناطق حفاظت شده دریایی: -1طبقه 

تعیین سیاهه و مرز این مناطق توسط سازمان حفاظت محیط زیست  شوند. نامه اجرایی آن تعیین می آیین

 شود. اعالم میپس از تصویب توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست،  و

توسط طور رسمی  بهمناطق حساس دریایی که  در صورتیعالوه بر مناطق حفاظت شده دریایی،  -1تبصره 

قرار گیرند، مشابه مناطق حفاظت شده دریایی در طبقه حفاظت آن تعیین و تحت سازمان حفاظت محیط زیست 

 قرار خواهند گرفت.  1

تواند برای مناطقی که پتانسیل تبدیل به مناطق حفاظت شده دریایی  سازمان حفاظت محیط زیست می -2تبصره 

دریایی، یا حساس دریایی دارند یا واجد شرایط اکولوژیکی ویژه هستند، الزامات مربوط به مناطق حفاظت شده 

  مندرج در این استاندارد را به صورت دایم یا موقت اعمال کند.

رانی  های گردشگری دریایی مانند قایق واحی از دریا که فعالیتن مناطق دریایی گردشگری: -2طبقه 

 شود.  های مسئول انجام می تفریحی، ماهیگیری تفریحی و شنا، با مجوز و تحت نظر سازمان

 شوند. بندی نمی دسته 2و  1دریا که در طبقه  نواحیسایر  دریایی:سایر مناطق  -3طبقه 

 )مناطق حفاظت شده دریایی(طبقه یک  های دریایی پهنهتخلیه به  -5ماده 

شهری یا رواناب   کن، رواناب ، شورابه واحدهای آب شیرینپساب ،هرگونه فاضالبتخلیه هدایت یا  -5-1

یا  کننده صنایع آب برگشتی واحدهای خنک ،مزارع پرورش آبزیانهای کشاورزی، آب برگشتی  آب ، زهصنعتی

که در  (مناطق حفاظت شده دریایی)های دریایی طبقه یک  پهنهبه های انسانی  فعالیتمنابع یا موارد مشابه ناشی از 
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 باشد.  می ممنوعاز زمان ابالغ این استاندارد، ، ستا این استاندارد تعریف شده 4ماده 

های  و سازه ، تاسیسات صنعتی، اسکله و تاسیسات حمل و نقلپرورش آبزیان داستقرار هرگونه واح -1تبصره 

مناطق های دریایی طبقه یک ) پهنهدر محدوده  و موارد مشابه های گردشگری فعالیتاستقرار یا انجام ، مرتبط

 باشد.  می ممنوع از زمان ابالغ این استاندارد، (،حفاظت شده دریایی

این مناطق با مجوز و رعایت ضوابط تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط  درهای پژوهشی  فعالیت -2تبصره 

 باشد. زیست، مجاز می

وجود ، پیش از تصویب این استاندارد ذیل آن های تبصرهو  5موضوع ماده های  تخلیهکه  در صورتی -3 تبصره

پس از تصویب و ابالغ های ذیل آن، به مناطقی انجام شود که  و تبصره 5های موضوع ماده  تخلیهیا  داشته باشند،

تخلیه  د،ونش میعنوان مناطق حفاظت شده دریایی اعالم  توسط سازمان حفاظت محیط زیست به این استاندارد،

تخلیه به دریا( استاندارد )یک شماره ملزم به رعایت حدود تعیین شده در جدول این تبصره مشمول های  کننده

 . هستند

ممنوع است  ،افزایش بار آلودگی تخلیه شده به دریا شود موجبکه  یا افزایش ظرفیت هرگونه توسعه -4تبصره 

بایستی نسبت به حذف یا جابجایی نقطه تخلیه خود از مناطق حفاظت شده دریایی  کننده تخلیهو در این صورت، 

 اقدام کند. 

 (گردشگری دریاییمناطق های دریایی طبقه دو ) تخلیه به پهنه -6ماده 

شهری، های  کن، رواناب هدایت یا تخلیه هرگونه فاضالب، پساب، شورابه واحدهای آب شیرین -6-1

های کشاورزی، آب برگشتی مزارع پرورش آبزیان، آب برگشتی واحدهای  آب ، زهصنعتیهای  رواناب

مناطق )های دریایی طبقه دو  پهنههای انسانی به  فعالیتمنابع یا کننده صنایع یا موارد مشابه ناشی از  خنک

 باشد.  ممنوع می از زمان ابالغ این استاندارد، است، تعریف شده 4که در ماده  (گردشگری دریایی

های مرتبط  استقرار هرگونه واحد پرورش آبزیان، تاسیسات صنعتی، اسکله و تاسیسات حمل و نقل و سازه -6-2

های دریایی طبقه دو )مناطق گردشگری  گردشگری( در محدوده پهنه)بجز تاسیسات مرتبط با و موارد مشابه 

 باشد.  ممنوع می از زمان ابالغ این استاندارد،دریایی( 

عنوان مناطق  تعیین شده بههای  گردشگری در ساحل و داخل محدوده های استقرار یا انجام فعالیت -6-3

 باشد. میگردشگری  در محدوده منطقه دریاعدم تخلیه فاضالب تولیدی آنها به  گردشگری دریایی مشروط به
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وجود داشته های ذیل آن، پیش از تصویب این استاندارد  و تبصره 6های موضوع ماده  که تخلیه در صورتی -6-4

این تبصره ملزم به رعایت حدود تعیین شده در جدول شماره یک )استاندارد مشمول های  تخلیه کننده باشند،

 تخلیه به دریا( هستند. 

ممنوع است و در  ،شده به دریا شود موجب افزایش بار آلودگی تخلیهکه  گونه توسعه یا افزایش ظرفیتهر -6-5

 دریایی اقدام کند.گردشگری نسبت به حذف یا جابجایی نقطه تخلیه خود از مناطق  باید هکنند تخلیه این صورت

، انجام 6ماده  1و رعایت مفاد تبصره  موضوع این استانداردهای  تا زمان حذف یا جابجایی تخلیه -6-6

مستعد و ذخیره برای عنوان منطقه  بهتواند  می لیباشد و می گردشگری در منطقه موردنظر ممنوعهای  فعالیت

 آن منطقه جلوگیری شود. در جدیدهای  تخلیهاستقرار مصوب و اعالم شود و بایستی از گردشگری دریایی 

عنوان  مناطقی انجام شود که در آینده به در، های ذیل آن و تبصره 6موضوع ماده های  که تخلیه در صورتی -6-7

حذف یا  مرتبط جهتهای  اقدامات الزم توسط دستگاهبایستی ، شوند میدریایی اعالم  گردشگریمناطق 

و  موضوع این استانداردهای  تا زمان حذف یا جابجایی تخلیه. به اجرا گذاشته شودها تخلیهاین جابجایی موقعیت 

تواند  می ولیباشد  می گردشگری در منطقه موردنظر ممنوعهای  ، انجام فعالیت6ماده  1رعایت مفاد تبصره 

های  تخلیهاستقرار عنوان منطقه مستعد و ذخیره برای گردشگری دریایی مصوب و اعالم شود و بایستی از  به

 آن منطقه جلوگیری شود. درجدید 

 های دریایی طبقه سه )سایر مناطق دریایی( تخلیه به پهنهاستاندارد  -7ماده 

شهری، های  کن، رواناب پساب، شورابه واحدهای آب شیرین ،هدایت یا تخلیه هرگونه فاضالب -7-1

آب برگشتی واحدهای  ،های کشاورزی، آب برگشتی مزارع پرورش آبزیان آب صنعتی، زههای  رواناب

سایر مناطق )های دریایی طبقه سه  به پهنه های انسانی فعالیتمنابع و یا موارد مشابه ناشی از کننده صنایع  خنک

با رعایت حدود تعیین  باید ،3-7های فراساحلی موضوع بند  تخلیه، بجز تعریف شده است 3که در ماده  (دریایی

 انجام شود.های ذیل آن و تبصرهبه دریا  استاندارد تخلیه با عنوان ،1شده در جدول 

 استاندارد تخلیه به دریا -1جدول 

 یکا متغیر ردیف
مقدار مجاز برای تخلیه به 

 دریای خزر

مقدار مجاز برای تخلیه به 

 خلیج فارس و دریای عمان

1 
 درجه سلسیوس دما

متری از آن نباید از سه  211 شعاعبیشینه اختالف دما بین نقطه تخلیه و 

 تر باشد. ( درجه سلسیوس بیش3)

2 pH - 9-6 

 NTU 75 51 کدورت 3



 

 9از  7صفحه 

 2حداقل  گرم بر لیتر میلی اکسیژن محلول 4

5 
 قسمت در هزار شوری

متری از آن نباید از  211 شعاعبیشینه افزایش شوری بین نقطه تخلیه و 

 تر باشد. ( درصد بیش11ده )

خواهی بیوشیمیایی پنج  اکسیژن 6

 BOD5روزه 
  41 گرم بر لیتر میلی

 121 گرم بر لیتر میلی CODخواهی شیمیایی  اکسیژن 7

های نفتی کل  هیدروکربن 8

(TPH) 
 1111 گرم بر لیتر میکرو

 2 گرم بر لیتر میلی فسفر کل 9

 5 گرم بر لیتر میلی (TKNنیتروژن کجلدال ) 11

NO3) راتتنی 11
 51 گرم بر لیتر میلی ( -

مجموع آمونیم و آمونیاک بر  12

 حسب نیتروژن

as N (NH4
+
+NH3) 

  2 گرم بر لیتر میلی

 1111 میکروگرم بر لیتر (Cuمس ) 13

 2 میکروگرم بر لیتر (Hgجیوه ) 14

 3111 میکروگرم بر لیتر (Znروی ) 15

 51 میکروگرم بر لیتر (Asآرسنیک ) 16

 3111 میکروگرم بر لیتر (Feآهن ) 17

 111 میکروگرم بر لیتر (Cdکادمیم ) 18

 111 میکروگرم بر لیتر (Coکبالت ) 19

 211 میکروگرم بر لیتر (Niنیکل ) 21

 211 میکروگرم بر لیتر (Crکرم کل ) 21

 111 میکروگرم بر لیتر (Pbسرب ) 22

 1 گرم بر لیتر میلی کلر آزاد 23

 –ای  انتروکوک روده 24

 استرپنوکوک مدفوعی
CFU/100ml 41 

 CFU/100ml 211 اشرشیاکلی 25

شرایطی در  .انجام شود ساعته 24 مرکبگیری  نمونه بر اساسبایستی ها  بررسی و ارزیابی کیفیت تخلیه -1 تبصره

 ای( )لحظهساده برداری  نمونهبرداری مرکب فراهم نباشد، با تایید سازمان حفاظت محیط زیست،  نمونهکه امکان 

  باشد. می قابل قبول

 تروژنیبر حسب ن تراتیو ن تیتری، مجموع مقدار نتخلیه شونده جریاندر تیتریدر صورت وجود ن -2تبصره 

 باشد. تر شیب (1)جدول  تروژنیبر حسب ن تراتیاز مقدار معادل ن دینبا

بایستی حداقل چهار نمونه برای واحدهای پرورش آبزیان در قفس یا واحدهای مشابه مستقر در دریا  -3تبصره 
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مقادیر مندرج شده با گیری  اندازهشود و میانگین مقادیر  برداشتمتری از قفس)ها( و در طرفین آنها  21 شعاعدر 

متر باید  21 شعاعباشد،  متر می 21تر از  های متوالی کم بین قفسکه فاصله  مقایسه شوند. در صورتی 1جدول در 

 قفس)ها( در نظر گرفته شود.  ترین آخرین/ بیرونیاز 

بیش از حدود تعیین شده در این استاندارد کننده  ب مصرفی تخلیهآمقادیر فلزات در که  در صورتی -4تبصره 

حد مجاز فلزات  ،ه باشددمصرفی از دریا گرفته شب که آ ، به شرط آن(1جدول  22تا  13های  )ردیف باشد

در این صورت  ها در آب برداشتی از دریا در نظر گرفته شود. تواند معادل مقدار آن سنگین برای تخلیه به دریا می

ی شاهد برای تعیین کیفیت آب برداشتی از دریا،  فاصله محل برداشت و تخلیه یا فاصله بین محل تخلیه با منطقه

  حداقل یک کیلومتر باشد.باید 

و  نوبت سهاکسیژن محلول(،  و pH)بجز برای  1تخطی از مقادیر مندرج در جدول شمسی در هر سال  -5تبصره 

 24به مدت  نوبت حداکثرهر و نوبت  ششدرصد، و یا  111میزان  ساعت و به 24به مدت  هر نوبت حداکثر

ساعت و  24به مدت و هر نوبت حداکثر نوبت  سه pHباشد. برای  میقابل قبول  ،درصد 51میزان  ساعت و به

نیم واحد، و برای اکسیژن میزان  ساعت و به 24به مدت  نوبت حداکثرهر و نوبت  شش، و یا یک واحدمیزان  به

هر و نوبت  شش، و یا دو میلی گرم بر لیترمیزان  ساعت و به 24به مدت و هر نوبت حداکثر نوبت  محلول سه

کننده  باشد. در این صورت، تخلیه گرم بر لیترقابل قبول می یک میلیمیزان  ساعت و به 24به مدت  داکثرنوبت ح

  مشمول اعمال قانون و جرایم مربوط به آلودگی محیط زیست نخواهد شد.

صد برابر در  در صورت استفاده از لوله تخلیه زیر آبی )آتفال( و با شرط تامین حداقل نرخ ترقیق یک -6تبصره 

گرم بر  میلی 51خواهی بیوشیمیایی پنج روزه معادل  متری از محور لوله، تخلیه پساب با غلظت اکسیژن 211 شعاع

 گرم بر لیتر مجاز است.  میلی 151خواهی شیمیایی معادل  لیتر و غلظت اکسیژن

متعدد به شرط رعایت مواد ایمنی کنندگان  استفاده از لوله تخلیه زیر آبی )آتفال( مشترک توسط تخلیه -7تبصره 

 مجاز است.

ن یگمیانکه ها  کن های شهری و صنعتی و شورابه آب شیرین  پسابها و  تخلیه فاضالبتراز باالی لوله  -7-2

 این استاندارد مستقر ابالغو پس از  باشد می مترمکعب بر روز( 11111)هزار  دهبیش از آنها  حجم تخلیه

در دریای عمان و کشند  مه ساالنه سطح آب در حالت ترازتر از کمینه  پایینمتر ( 1)حداقل یک بایستی شوند،  می

با توجه به نوسان سطح آب باشد. ترین تراز ثبت شده ساالنه سطح آب در دریای خزر  خلیج فارس یا پایین

کاهش در صورت بار بازبینی شود و  هر سه سال یکو شورابه دریای خزر، الزم است تراز لوله تخلیه پساب 
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رعایت مفاد ( متر، نسبت به اصالح آن تا حداقل تراز و عمق قابل قبول اقدام شود. 5/1تر از نیم ) عمق آن به کم

  ها به خورها الزامی نیست. کننده این تبصره برای تخلیه

، که موجب افزایش بار آلودگی تخلیه شده به دریا شود گونه توسعه یا افزایش ظرفیتدر صورت هر -8تبصره 

اصالح رقوم ارتفاعی لوله تخلیه خود اقدام کنند به  به ، بایستی نسبت7ماده  2-7بند مذکور در های  کننده تخلیه

 رعایت شود. 2-7بند که مفاد ی طور

ها و نظایر آنها  کشتی ،و گاز کنندگان فراساحلی شامل سکوهای اکتشاف، حفاری و استخراج نفت تخلیه -7-3

جمهوری که  ها های آن و ضمائم و مقرره 1المللی ای و بین های منطقه ها و کنوانسیون روتکلبه رعایت پ لزمم

 باشند. میآید،  ها در می یا در آینده به عضویت آن باشد ها می ایران عضو آناسالمی 

اقدام  های اسیدی و قلیایی سازی جریان نسب به خنثی ش از تخلیهکنندگان فراساحلی باید پی تخلیه -9تبصره 

 .باشد یم 9تا  6بین  1جدول  2 فیهاش مطابق رد محدوده قابل قبول پکنند. 

باشد و از زمان ابالغ این استاندارد، تخلیه  دریا ممنوع میحفاری به  سیاالتو گل تخلیه هرگونه  -11تبصره 

ای که مفاد این  الزم را برای مدیریت گل و سیاالت حفاری به گونهکنندگان دو سال مهلت دارند تا تمهیدات 

 3-7های موضوع بند  ها و کنوانسیون کار بندند. در این مدت صرفا رعایت مفاد پروتکل تبصره رعایت شود، به

  .باشد ها الزامی می برای این نوع تخلیه

ند، از زمان شده باشمستقر پیش از تصویب این استاندارد  ،7موضوع ماده  کنندگان که تخلیه در صورتی -7-4

جهت  خود، سال مهلت دارند تا نسبت به اصالح و ارتقای کیفیت یا نحوه تخلیه دوتصویب این استاندارد 

                                                           
 باشد: ها میاسالمی ایران عضو آنجمهوری در زمان ابالغ این استاندارد که  3-7هایی که موضوع ماده  ها و پروتکل نوانسیونفهرست ک -1

 ای کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی و نواحی ساحلی در برابر آلودگی کنوانسیون منطقه -

Kuwait Regional Convention for Co-Operation of the Marine Environment from Pollution 

 ها ی از کشتیکنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا ناش -

The International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) 

 کنوانسیون مربوط به مداخله در دریای آزاد در صورت بروز سوانح آلودگی نفتی -

International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties 

 کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زاید و دیگر مواد -

London Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter 

 کنوانسیون آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی -

International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation (OPRC) 

 ها  کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی -

Ballast Water Management Convention 

 کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر  -

Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian Sea (the Tehran 

Convention) 
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مدت یک سال  بهبار و  تنها یکاقدام کنند. این مهلت  ،استانداردضوابط و حدود مجاز مندرج در این دستیابی به 

درصد و با موافقت سازمان حفاظت  51به شروع و انجام اقدامات اجرایی با پیشرفت فیزیکی بیش از و مشروط 

 محیط زیست قابل تمدید است. 


