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 «تغًّ تعاني »

 آؽُايي تا يؤعغّ اعتاَذاسد ٔ تحميمات صُعتي ايشاٌ

يغجغ  تذميمات هُؼتي ايغاٌ تّ يٕجة لإٌَ، تُٓا ٔ يؤؿـّ اؿتاَضاعص

اؿتاَضاعصْاي  َلغ ٔظيفّ تؼييٍ، تضٔيٍ ٔ صاعاؿت كّ ػٓضِ  عؿًي كلٕع

يهي ) عؿًي ( ييثاكض.تضٔيٍ اؿتاَضاعص صع عكتّ ْاي يشتهف تٕؿظ 

كًيـيٌٕ ْاي فُي يغكة اػ كاعكُاؿاٌ يؤؿـّ، هادثُظغاٌ يغاكؼ ٔ 

يؤؿـات ػهًي، پژْٔلي، تٕنيضي ٔالتواصي آگاِ ٔيغتثظ تا يٕضٕع هٕعت 

عصْاي يهي، صع جٓت يغهٕتيت ْا ٔ ييگيغص. ؿؼي تغ ايٍ اؿت كّ اؿتاَضا

يوانخ يهي ٔتا تٕجّ تّ كغايظ تٕنيضي، فُي ٔ فٍ آٔعي داهم اػ يلاعكت 

آگاْاَّ ٔ يُوفاَّ هادثاٌ دك ٔ َفغ كايم: تٕنيضكُُضگاٌ ،يوغف 

كُُضگاٌ، تاػعگاَاٌ، يغاكؼ ػهًي ٔ تشووي ٔ َٓاصْا ٔ ؿاػيآَاي 

َظغسٕاْي تغاي يغاجغ صٔنتي تاكض.پيق َٕيؾ اؿتاَضاعصْاي يهي جٓت 

طيُفغ ٔاػضاي كًيـيٌٕ ْاي فُي يغتٕط اعؿال ييلٕص ٔ پؾ اػ صعيافت 

َظغات ٔپيلُٓاصْا صع كًيتّ يهي يغتثظ تا آٌ عكتّ عغح ٔصع هٕعت 

پيق َٕيؾ توٕية تّ ػُٕاٌ اؿتاَضاعص يهي ) عؿًي( چاپ ٔ يُتلغ يي كٕص.

ٔ طيوالح ٔ تا عػايت اؿتاَضاعصْايي كّ تٕؿظ يؤؿـات ٔ ؿاػيآَاي ػاللًُض 

ضٕاتظ تؼييٍ كضِ تٓيّ يي كٕص َيؼ پؾ اػ عغح ٔ تـغعؿي صع كًيتّ يهي يغتٕط 

ٔ صع هٕعت توٕية، تّ ػُٕاٌ اؿتاَضاعص يهي چاپ ٔيُتلغيي گغصص. تضيٍ تغتية 

اؿتاَضاعصْايي يهي تهمي يي كٕص كّ تغ اؿاؽ يفاص يُضعج صع اؿتاَضاعص يهي 

ّ يهي يغتٕط كّ تٕؿظ يؤؿـّ تلكيم ييگغصص تّ (( تضٔيٍ ٔ صع كًيت5كًاعِ ))

توٕية عؿيضِ تاكض.يؤؿـّ اؿتاَضاعص ٔ تذميمات هُؼتي ايغاٌ اػ اػضاي اههي 

ؿاػياٌ تيٍ انًههي اؿتاَضاعص ييثاكض كّ صع تضٔيٍ اؿتاَضاعصْاي يهي ضًٍ 

تـٕجّ تّ كغايظ كهي َٔياػيُضيٓاي سام كلٕع، اػ آسغيٍ پيلغفتٓاي ػهًي، 

ي جٓاٌ ٔ اؿتاَضاعصْـاي تيٍ انًـههي اؿتفـاصِ يي ًَايض.يؤؿـّ فُي ٔ هُؼت

اؿتاَضاعص ٔ تذميمات هُؼتي ايغاٌ يي تٕاَض تا عػايت يٕاػيٍ پيق تيُي كضِ 

صع لإٌَ تّ يُظٕع دًايت اػ يوغف كُُضگاٌ، دفظ ؿاليت ٔ ايًُي فغصي 

تواصي، ٔػًٕيي، دوٕل اعًيُاٌ اػ كيفيت يذوٕالت ٔ يالدظات ػيـت يذيغي ٔ ال

اجغاي تؼضي اػ اؿتاَضاعصْا عا تا توٕية كٕعاي ػاني اؿتاَضاعص اجثاعي 

ًَايض. يؤؿـّ يي تٕاَض تّ يُظٕع دفظ تاػاعْاي تيٍ انًههي تغاي يذوٕالت 

كلٕع، اجغاي اؿتاَضاعص كاالْاي هاصعاتي ٔ صعجّ تُضي آَغا اجثاعي 

اػ سضيات ًَايضًْچُيٍ تًُظٕع اعًيُاٌ تشليضٌ تّ اؿتفاصِ كُُضگاٌ 

ؿاػيآَا ٔ يؤؿـات فؼال صع ػييُّ يلأعِ، آيٕػف، تاػعؿي، يًيؼي ٔ گٕاْي 

كُُضكاٌ ؿيـتى ْاي يضيغيت كيفيت ٔيضيغيت ػيـت يذيغي، آػيايلگآْا ٔ 

كانيثغِ كُُضگاٌ ٔؿايم ؿُجق، يؤؿـّ اؿتاَضاعص ايُگَّٕ ؿاػيآَا ٔ يؤؿـات 

عص اعػياتي لغاع صاصِ ٔ صع عا تغ اؿاؽ ضٕاتظ َظاو تأييض هالديت ايغاٌ يٕ

هٕعت ادغاػ كغايظ الػو، گٕاْيُايّ تأييض هالديت تّ آَٓا اػغا ًَٕصِ ٔ تغ 

ػًهكغص آَٓا َظاعت يي ًَايض. تغٔيج ؿيـتى تيٍ انًههي يكاْا ، 

كانيثغاؿيٌٕ ٔؿايم ؿُجق تؼييٍ ػياع فهؼات گغاَثٓا ٔ اَجاو تذميمات 

يهي اػ صيگغ ٔظايف ايٍ يؤؿـّ يي كاعتغصي تغاي اعتماي ؿغخ اؿتاَضاعصْاي 

 تاكض.
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ًََّٕ تشداسي اص  –ًََّٕ تشداسي  –كيفيت آب كًيغيٌٕ اعتاَذاسد: 

 آئيٍ كاس –فشٔسيضِ ْاي آتي 

سئيظ                                                                         

 عًت يا ًَايُذگي

ي ، پيًاٌ                                                           يسضا

داَؾگاِ ْشيضگاٌ                 

ي ػييٍ كُا ؿي(ا)صكتغ  

 اعضاء
يشتضٕي ، يحًذ صذيك                                               پژْٔؾكذِ 

 اكٕنٕژي خهيج فاسط 

ي ؽيًي تجضيّ ( ا)دكتش  

يحثي َٕرس ، عيذِ نيهي                                                

خهيج فاسطپژْٔؾكذِ اكٕنٕژي   

 ) فٕق نيغاَظ ؽيًي آني (   
                         عاْغي ػاصِ ، يذًض عضا                                          

 پژْٔلكضِ اكٕنٕژي سهيج فاعؽ 

                           ي اكٕنٕژي (   ا)صكتغ

                                      آلاجغي ، َاهغ                                           

 پژْٔلكضِ اكٕنٕژي سهيج فاعؽ 

 ) نيـاَؾ كيالت( 

گغگاَي فيغٔػ جايي، فغج هللا                                                اصاعِ كم 

 اؿتاَضاعص ٔ تذميمات هُؼتي اؿتاٌ ْغيؼگاٌ

                                 )فٕق نيـاَؾ(

 تذٔيٍ                   دتيش

اداسِ كم اعتاَذاسد ٔ تحميمات                      صادلي پٕس ؽيجاَي , يعصٕيّ

 صُعتي اعتاٌ ْشيضگاٌ           

 )فٕق نيغاَظ عهٕو يحيط صيغت (      

 

 –عيصذٔ عي ْؾتًيٍ اجالعيّ كًيتّ يهي اعتاَذاسد : كيفيت آب اعضاي

آييٍ كاس –اص فشٔسيضِ ْاي آتي  ًََّٕ تشداسي –ًََّٕ تشداسي   

                  سييظ                                          

عًت يا ًَايُذگي   

اؽشفي ،فشيذٌٔ                                                  
 داَؾگاِ پياو َٕس

 )دكتشي ؽيًي فيضيك (

 اعضاء   

داَؾگاِ                      سفٕيي ، يحًذ كاظى                  
 تشتيت يعهى

 ) دكتشي ؽيًي تجضيّ (

داَؾگاِ            سضايي ، پيًاٌ                                     
 ْشيضگاٌ
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 )دكتشي صييٍ ؽُاعي (

داَؾگاِ                 ييش حغيُي ، افتخاسانغادات                     
 انضاْش

)فٕق نيغاَظ(   

             صْشاء                                                    يصحفي ،
 داَؾگاِ اييش كثيش

 )فٕق نيـاَؾ(

                                  گُضو كاع ، يٓضي              
 ؿاػياٌ دفاظت يذيظ ػيـت 

 ) فٕق نيـاَؾ(

                               فضاكاع ، كٓغاو                

 اصاعِ كم دفاظت يذيظ ػيـت ْغيؼگاٌ

 ) فٕق نيـاَؾ(

يٕؿـّ                                 اؿًاػيم پٕع ، ؿٕؿٍ     

 اؿتاَضاعص ٔ تذميمات هُؼتي ايغاٌ 

 )نيـاَؾ (

                             تهٕعي ، فغيضِ                      

ٔػاعت هُايغ ٔ يؼاصٌ           

َؾ ()نيـا  

                                   فالدي پيغٔػ، ػهيغضا         

 ؿاػياٌ تاػعؿي ٔػاعت تاػعگاَي     

 )نيـاَؾ(

ؿاالعي ، اتغاْيى                                   ؿاػياٌ دًايت 

 اػ يوغف كُُضگاٌ ٔ تٕنيض كُُضگاٌ

نيـاَؾ( )  
 دتيش   

يٕعغّ                            فتحي سؽتي ، او انثُيٍ    
 اعتاَذاسد ٔ تحميمات صُعتي ايشاٌ

 )نيغاَظ ؽيًي ( 
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                فٓشعت يُذسجات                                   

صفحّ       

                             پيق گفتاع                                                       

 ب

                             ايُّ كاعتغص                                          ْضف ٔ ص 1

1  

                               يغاجغ انؼايي                                                 2

2-1 

                                   اهغالدات ٔ تؼاعيف                                     3

2       

                            كاسن ْا                                                        4

3-2 

                                   اتؼاع ًََّٕ تغصاعي , َگٓضاعي ٔ دفاظت              5

6-5 

                                            عٔف ْاي ًََّٕ تغصاعي                         6

9-6 

                                    يذم ْاي ًََّٕ تغصاع                                    7

14-9 

                                   ػياٌ ٔ فٕاهم ًََّٕ تغصاعي                           8

15-14 

                                                                                    تياٌ َتايج      9

15 

           تغصاعي                  كُتغل كيفيت ًََّٕ تغصاعي ٔ تٕافك َايّ ًََّٕ  11

17-16 

                                   جُثّ ْاي ايًُي ًََّٕ تغصاعي                          11

17  

                                                                            پيٕؿت انف 12

19-18       

 پيؼ گفتاس

ًََّٕ تغصاعي اػ فغٔعيؼِ ْاي آتي )  –ًََّٕ تغصاعي  –كيفيت آب  اؿتاَضاعص

 ٔ صعكّ تٕؿظ كًيـيَٕٓاي يغتٕعّ تٓيّ ٔ تضٔيٍ كضِ   آييٍ كاع –َؼٔالت( 

يٕعر ؿيوضٔؿي ٔ ْلتًيٍ اجالؿيّ كًيتّ يهي اؿتاَضاعص كيًيايي ٔ پهيًغ 

 3ايُك تّ اؿتُاص تُض يك ياصِ  1ٕعص تاييض لغاع گغفتّ اؿت ي 29/9/1383

لإٌَ اهالح لٕاَيٍ ٔ يمغعات يٕؿـّ اؿتاَضاعص ٔ تذميمات هُؼتي ايغاٌ يوٕب 

يي كٕص . تغاي دفظ تؼُٕاٌ اؿتاَضاعص يهي ايغاٌ يُتلغ  1371تًٍٓ ياِ 

پيلغفت ْاي يهي ٔ جٓاَي صع ػييُّ هُايغ  تذٕالت ٔ ًْگايي تا ًْاُْگي ٔ

،ػهٕو ٔ سضيات ، اؿتاَضاعص يهي ايغاٌ  صع يٕالغ نؼٔو تجضيض َظغ سٕاْض كض 

،صع  ٔ ْغ گَّٕ پيلُٓاصي كّ تغاي اهالح يا تكًيم ايٍ اؿتاَضاعصْا اعائّ كٕص

 1ي يغتٕعّ يٕعص تٕجّ لغاع سٕاْض گغفت ُْگاو تجضيض َظغ صع كًيـيٌٕ فُ
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تُاتغايٍ تغاي يغاجؼّ تّ اؿتاَضاعصْاي ايغاٌ تايض ًْٕاعِ اػ آسغيٍ تجضيض 

صع تٓيّ ٔ تضٔيٍ ايٍ اؿتاَضاعص ؿؼي كضِ اؿت كّ  1َظغ آَٓا اؿتفاصِ كغص  

ضًٍ تٕجّ تّ كغايظ يٕجٕص ٔ َياػْا ي جايؼّ ، صع دض ايكاٌ تيٍ ايٍ 

 1َضاعص يهي كلٕعْاي هُؼتي ٔ پيلغفتّ ًْاُْگي ايجاص كٕص اؿتاَضاعص  ٔ اؿتا

اؿت : ايٍ اؿتاَضاعص تّ كاع عفتّ تّ كغح ػيغ تٓيّ ٔ ياسظي كّ تغاي ثغيُ  

1-ISO 5667-8:1993 Water quality – Sampling – Guidance on sampling of    wet depositions. 

 

  

 

 

 

آتي ْاي اص فشٔسيضًََِّٕ تشداسي  -ًََّٕ تشداسي –كيفيت آب 
3
آييٍ  – 

 كاس

 ٔ صايُّ كاعتغص ْضف         1

تغَايّ ْاي ًََّٕ تغصاعي،اَتشاب  تؼييٍْضف اػ تضٔيٍ ايٍ اؿتاَضاعص،

 آتي نٕاػو ٔعٔكٓايي تغاي ًََّٕ تغصاعي جٓت تؼييٍ كيفيت فغٔعيؼِ ْاي

ؿت . يا صيگغ   ا لك  يؼِ س تغصاعي اػ فغٔع  َّ تغاي ًَٕ ؿتاَضاعص  يٍ ا ا

فغٔعيؼِ يغعٕب ياَُض يّ عليك، يّ  ٔ اتغْاي يٕنض فغٔعيؼِ ْاي  إَاع

 آتي كاعتغص َضاعص .

  :اؿت ػيغ كغح , تّايٍ اؿتاَضاعص كاعتغصْاي 

كُتشل پشاكُؼ     
7
 يحهي تاسػ  

گظاع ْاي تاع كاسن  ييٍ  يتغاي تؼ
3
 
 

يؼِ  تيفغٔع كاٌ ،  آ جغو ، ي ُض  ياَ

اكٕؿيـتى  ػياٌ صع يك
4
پغاكُق تاعف، تغييغ ككم صعتاعِ ،تّ اعالػاتي  

 تهفيكتا يُلا َمغّ اي يا يُغمّ اي َياػ اؿت .  يُضِ ْأ جاتجائي آال

تاعگظاعي ْاي َـثي يُاتغ صٔع ٔ يذهي تا يغانؼات  ٔتشًيٍ ايٍ اعالػات

اَجاو كضِ تغعٔي اثغات آاليُضِ ْا تغ اكٕؿيـتى ، ايكاٌ صؿتياتي تّ 

 ض .كُى يي لٕاَيُي تغاي كُتغل پغاكُق تاعف عا فغاْ

  اَتمال آاليُذِ ْا تّ ٔعيهّ ْٕا  دعتياتي تّ يحذٔدِ ٔعيع     

 يكاَئ  تؼييٍ تغييغات ػياَي لاصع اؿت تا صع ايٍ اؿتاَضاعص ،كاعتغ

اي ، تّ اَتشاب ايـتگا ِ ْايي  يُغمّ  صع يذضٔصِ  تغكية فغٔعيؼِ ْا

تايض  ْا  يُضِصع كم اكٕؿيـتى تپغصاػص .ايا تّ صنيم جاتجائي ٔؿيغ آال

ؼضص ْاي يت ـتگاِ  َض ،  كّ اػ اي كضِ ا يغ  مّ تٕػ ؿغخ يُغ شٕتي صع  ت

ؿتفاصِ  تّ  ,صكٕا َض  ؿتاَضاعص  تتٕا يٍ ا كاعتغ ا جايؼيتا  اػ  كُاست 

 صؿت ياتض .صع ؿغخ يك يُغمّ ْٕا   يُضِ ْايآال ييجاتجا

  ِؽاخغ اٌؿاِي         2

ي اؾ ايٓ يقزبٔعاؼظ ثٗ آٔٙب اؼخبع ظاظٖ نعٖ اقذ. ثعيٓ رؽريت آْ ِمؽؼاد خؿاري اقذ وٗ ظؼ ِزٓ ايٓ اؼِعاؼن اٌؿاِي ؾيؽ زبٚي ِمؽ

اقزبٔعاؼظِسكٛة ِي نٛظ . ظؼ ِٛؼظ ِؽاخغ ظاؼاي ربؼيص چبپ ٚ/ يب ردعيع ٔظؽ ، ايالزيٗ ٘ب ٚ ردعيع ٔظؽ٘بي ثؼعي ايٓ ِعاؼن ِٛؼظ ٔظؽ 

آضؽيٓ ايالزيٗ ٘ب ٚ ردعيع ٔظؽ٘بي  ِعاؼن اٌؿاِي ؾيؽ ؼا ِٛؼظ  ٔيكذ . ِؼٙػا ثٙزؽ اقذ وبؼثؽاْ غيٕفغ ايٓ اقزبٔعاؼظ ، اِىبْ وبؼثؽظ

                                                 
 1- Wet depsition 

 َؼٔالت
2- Emission 

3- Loading 

4- Ecsystem 

 تٕو ؿاػگاٌ
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ظ ثؽؼقي لؽاؼ ظٕ٘ع . ظؼ ِٛؼظ ِؽاخغ ثعْٚ ربؼيص چبپ ٚ/ يب ردعيع ٔظؽ، آضؽيٓ چبپ ٚ / يب ردعيع ٔظؽ آْ ِعاؼن اٌؿاِي اؼخبع ظاظٖ نعٖ ِٛؼ

اؿتفاصِ اػ يغاجغ ػيغ تغاي كاعتغص ايٍ اؿتاَضاعص انؼايي اؿت :ٔظؽ اقذ .  

آب  –تشق صٔ  –ٔاژَايّ  –، آب  5711-1381اؿتاَضاعص يهي ايغاٌ    2-1

 ٔاػِ َايّ  –صع عثيؼت ، ًََّٕ تغصاعي 

2-2  ISO  5667-1:1980 , Water  quality – Sampling – Part 1 : Guidance  on  the design  of  sampling  ogrammes. 

2-3 ISO  5667-2 : 1991 , Water  quality – Sampling – Part 2 : Guidance on  sampling  techniques. 

2-4  ISO  5667-3:1985, Water  quality – Sampling – Part 3 : Guidance  on  the  preservation  

and  handling  of   Samples. 

تؼاعيفاهغالدات          3  

ع عفتّ اؿت تؼاعيف ػيغ تكااهغالدات ٔ/يا ٔاژِ ْا تاصع ايٍ اؿتاَضاعص،

 : 

 فشٔسيضِ ْاي آتي         1-3

جايض ) تغف ،  يايايغ ) تاعاٌ(  دانت تّ آب تاعيضِ كضِ اػ اتًـفغ تّ

 يز ( فغٔعيؼِ آتي گٕيُض .

يخ صدِ يا تّ  ّ حانتدس آب ٔ ْٕاي عشد ، تاسػ صيغتاَي اغهة ت يادآٔسي :

حأي  تش آب ،  عالِٔ  عت  كٍ ا تاسػ يً ُيٍ  ْى چ عت.  يذ ا نت جا ْاي حا ُذِ  آالي

يايع َيض تاؽذ . تّ غيش اص يؾكالتي كّ دس ُْگاو ًََّٕ تشداسي اصيخ تاآٌ 

ايذ يٕاجّ يي ؽٕيى، عٕايم ديگشي َيضٔجٕد داسدكّ دسُْگاو تفغيشَتايج ، ت

 ؽٕد .  دس َظش گشفتّ
  3فشٔسيضِ خؾك        1-7

ِي نٛظ وٗ ظؼ اثؽ ٔيؽٚي ٚؾْ ٚ يب فؽآيٕع ٘بي  ؼيؿ،گبؾ ٚ ِٛاظ ظؼ زبٌذ ِبيغ  ،آةغؼاد ؼيؿ غيؽ اؾ ،فؽٚؼيؿٖ ضهه نبًِ ّ٘ٗ رؽويجبد

 . فؽٚ ِي ؼيؿٔع چؽضهي

 ْا  كاسن          4

 تشكيثات اصهي     

ظؼ زبي زبضؽاوثؽنجىٗ ٘بي
6

،  pHيْٛ ٘بي ايٍي ، ِٛاظ ِغػي ، ّ٘ؽاٖ ثب نبضى ٘بيي ِبٕٔع  ,پبيم  ثؽاي قٕدم رؽويجب د ايٍي ِبٕٔع 

 يذ اٌىزؽيىي ، طؽازي نعٖ اقذ . اقيعيزٗ ٚ ِيؿاْ ٘عا

 آني  غيش آني ٔ تشكيثاتيماديش َاچيض          

پؽرٛؾاِٛاظ غيؽ آٌي ظاؼاي ِٛاظ  ٔبچيؿثكيبؼي اؾ ِمبظيؽ
2
 ٘ٛا وؽٖثؽاثؽ اززؽاق قٛضذ ٘بي ِطزٍف ٚ ٔيؿ  ظؼ پي فؼبٌيذ ٘بي يٕؼزي ٚاؼظ , 

ثٛقيٍٗ ٔيؽٚي  ّ٘ؽاٖ فؽٚؼيؿل يب ؽ ِؼٍك ظؼ ٘ٛا خػة ِي نٛٔعوٗ ثٗ ؼاززيفٍؿاد رٛقظ غؼاد ضبوكز ٔبچيؿ ٔع . ثكيبؼي اؾ ِمبظيؽنٛ ِي

، اؾ اّ٘يذ ٘كزٕعظٌيً ايٕىٗ ِمبظيؽٔبچيؿ رؽويجبد آٌي ظؼاغٍت ِٛاؼظ ثؽاي ِٛخٛظاد ؾٔعٖ ِسيظ آثي قّي ثٗ  .خبغثٗ ؼٚي ؾِيٓ ِي ٔهيٕٕع

ؽآيٕع  ، ِّىٓ اقذ ظؼ طٛي ؾِبْ ٔٙهزخ لبثً رٛخٙي ثدبي ثبنع، ثٗ ظٌيً رعاَٚ ف فؽٚؼيؿل وُٕ٘گبِي وٗ قؽػذ   ظاؼٔع.ؼضبيي ثؽضٛ

خبئي ػٛاًِ ؼيؿ رٛقظ ؼطٛثذ، ٗ خٛي يىي اؾ ؼاٖ ٘بي ايٍي رٛؾيغ رؽويجبد آاليٕعح آٌي ظؼ ِسيظ ؾيكذ اقذ . خبث خبثٗ خبييگػانزٗ نٛظ. 

ثٗ يٛؼد  بي ثبؼاْ رهىيً نٛظ. ظؼايٓ زبٌذ ِٛاظوٗ ثؽ ؼٚي آْ لطؽٖ ٘ وٕٕعظ٘ع وٗ ػٛاًِ ؼيؿ ، ٘كزٗ ِٕبقجي ؼا ايدبظ شؾِبٔي ِي رٛأع ؼ

ٕع. وٕارّكفؽ خعا ِي  اؾ ايٓ ٘كزٗ ٘ب ثطبؼآة ؼا ، يب ثًٛؼد افهبْ ظؼِي آيٕع.ثعيٓ رؽريت، ثبردّغ غؼاد ؼيؿٚرهىيً ٘كزٗ ثبؼاْ غؼاد ؼيؿ

خب ِي نٛٔع .ٗ يٕع غؼاد ؼيؿ ارّكفؽ خبثآظؼ طي ايٓ فؽ  

 ي ٔ حفاظت اتضاس ًََّٕ تشداسي ، َگٓذاس        

. فٍؿاد وّيبة ٚ رؽويجبد آٌي ثٗ  وٕعِؽاخؼٗ ( 3-4اقزبٔعاؼظ ثٕع )ثؽاي وكت اطالػبد ثيهزؽ ظؼ ضًٛو ٔگٙعاؼي ٚ زفبظذ ّٔٛٔٗ ٘ب  ثٗ 

ِمعاؼ وُ ظؼ فؽٚؼيؿٖ ٘ب ٚخٛظ ظاؼٔع . ضؽٚؼي اقذ، زعاوثؽ ظلذ ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ آٌٛظگي آٔٙب ظؼ ٕ٘گبَ ثؽظانذ ٚ زًّ ّٔٛٔٗ ٘ب اػّبي 

ظ.نٛ  

 ْاي ًََّٕ تشداسي ظشف        

وٕٕعٖ ّٔٛٔٗ ٘ب ، ّ٘بٕ٘گي  آؾِْٛ، ثبيعثب آؾِبيهگبٖ ٙبِٛؼظ اقزفبظٖ ثؽاي خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ٘ب ، ٔگٙعاؼي ٚ زفبظذ آٔ ظؽفخٙذ أزطبة ٔٛع 

ع يػًّ آٗ الؾَ ث  

يٕاد آني          3-3-3  

                                                 
1-dry  deposition 

2- Network 

3- Radioactive  
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قيٍيىبدؼثطؽي ٘بي نيهٗ اي اؾ خٕف ثٛ
 7

ٚ وٛاؼرؿ 
8 

فٍٛؼٚ اريٍٓرزؽا ٛل ٘بي اؾ خٕف پٍيثب قؽپ 
9 

پيهٕٙبظ ِي نٛظ . ثؽاي  ظؽفٗ ػٕٛاْ ث

ظ . نٛاػّبي  ظلذ ثبيع ثيهزؽيٓ ظؼ آؾِبيهگبٖ ّٔٛٔٗ ٘ب وبؼ ثبخٍٛگيؽي اؾ آٌٛظگي ظؼ ٕ٘گبَ   

  غيش آنييٕاد           3-3-7

نيهٗ ، پٍي رزؽا فٍٛؼٚ اريٍٓ يب ِسفظٗ   اگؽچٗ اقزفبظٖ ِي نٛظ ، ٘بي پٍي اريٍٕي ثب ويفيذ ثبال ظؽفظؼ اوثؽ ِٛالغ ثؽاي رؽويجبد غيؽ آٌي، اؾ 

ِٕبقت ٘كزٕع. ظؼ ثؼضي ِٛاؼظٔيؿ ثبال ٘بي پٍي پؽٚپيٍٕي ثب ويفيذ  

 ْاي ًََّٕ  ظشفآنٕدگي ًََّٕ تٕعيهّ        

ٗ آٌٛظگي وٗ ِّىٓ اقذ ظؼ اثؽ فؽآيٕع ٘ؽ گٛٔ ييليف ٘ب ٚ ثطؽي ٘بي خّغ آٚؼي ثبيع ثؼعاؾ ٘ؽ ِؽزٍٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي رّيؿ نٛٔع . ثؽاي نٕبقب

ظ.نٛثٗ اؾاي ٘ؽ ظٖ ػعظ ثطؽي ّٔٛٔٗ يه ػعظ اؾ آْ ثٗ ؼٚل ؾيؽ ثؽؼقي  ثبيع نكزهٛ ثٛخٛظ آيع ،  

آة ظؼْٚ ثطؽي ثبيع ّ٘ؿِبْ ثب ّٔٛٔٗ ٘بٚ ثٗ ّ٘بْ ؼٚل آؾِبيم . ثؽيؿيعآة رمطيؽ نعٖ ثب ضٍٛو ثبالظاضً ثطؽي ثٗ وّه ليف,  -

نب٘ع ثطؽي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي“  ثعقذ آِعٖ  آٔچٗ.  نٛظ
 10

 نٛظ.ٔبِيعٖ ِي ”  
 ْاي ًََّٕ  ظشفجزب تٕعيهّ          

ّٔٛٔٗ ظاؼٔع . ظؼِٛؼظ  ظؽفظيٛاؼٖ  ظاضٍي ثؼضي اؾ اخؿاي ّٔٛٔٗ ، ثطًٛو فٍؿاد وّيبة ٚ رؽويجبد آٌي ، رّبيً ثٗ خػة ثؽ ؼٚي قطر

قجت ٔگٙعاؼي يْٛ ٘بي فٍؿي ظؼ ِسٍٛي ِي نٛظ. لجً اؾ  وبؼ. ايٓ ٛظاقيعي ن فٍؿاد وّيبة ، رٛييٗ ِي نٛظ ، ّٔٛٔٗ رٛقظ اقيع ٔيزؽيه

ثب رٛخٗ ثٗ  توٕٕعٖ ظؼ ضًٛو ٔٛع ِسفظٗ ٚ ؼٚل زفبظذ ِٕبق آؾِّْٛٔٛٔٗ يب نيٖٛ زفبظذ،  ثب نيّيعاْ ٘بي آؾِبيهگبٖ  ظؽفأزطبة 

 .ِهٛؼد وٕيع ٚ ؼٚل وبؼ٘بي  ِٛؼظ اقزفبظٖ ظؼ آؾِبيهگبٖ ، آؾِٛٔٙبي ِٛؼظ ٔظؽ 

 ًََّٕ  جاتّ جايي        

ثؽاي خّغ  ثٙزؽ اقذ ظ. ظؼ اوثؽ ِٛالغ نٛخٍٛگيؽي آْ ِّىٓ اؾآٌٛظگي  زع آْ ثكيبؼ ؾيبظ اقذ ٚ ثبيع  رب ّٔٛٔٗ ٕ٘گبَ خب ثٗ خبيي اِىبْ آٌٛظگي

اقزفبظٖ  غيؽ لبثً ٔفٛغاؾ ظؽف ٘بي ثب پٛنم ظاضٍي اؾ خٕف پٍي اريٍٓ  آٌي آٔٙب أعاؾٖ گيؽي نٛظ، غيؽ آٚؼي ّٔٛٔٗ ٘بيي وٗ لؽاؼ اقذ ِٛاظ

 ظ.نٛي ظؼ ِسٍي وٗ غؼاد گؽظ ٚضبن ٚخٛظ ٔعاؼظ، أدبَ يٚ خبثدب ثبنٕعٚ ليف رّيؿ ظؽف، ثبيع  ثٗ ٘ؽ زبينٛظ. 

 (تاشذ . احالل ٌ تخار ي ومُوً تايذ ػاري ازٌرگُوً دَد يا آاليىذي ) ماوىذ گازَئيم يايجاً محذَدة جات اطراف يادآٔسي :

 َّ حًم ٔ َمم ًَٕ        

وٕزؽي وٕيع وٗ ّ٘ٗ ثطؽيٙبي ّٔٛٔٗ , لجً اؾ زًّ ،  ّ٘يهٗ أزمبي ظاظٖ نٛٔع . آؾِبيم ثؼع اؾ خّغ آٚؼي ، ّٔٛٔٗ ٘ب ثبيع ٘ؽ چٗ قؽيؼزؽ  ثؽاي

. . ثجذ ربؼيص ٚ رؼييٓ نيٖٛ زًّ ظؼ فؽَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ضؽٚؼي اقذ ثجذ نعٖ ظؼ فؽِٙبي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي , ظؼ ظاضً خؼجٗ لؽاؼ گؽفزٗ ثبنٕع 

 . وٕعُ٘ چٕيٓ ِسمك ثبيع يه وپي اؾ فؽَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي رٙيٗ 

 َگٓذاسي ًََّٕ         

( آٚؼظٖ نعٖ 3-4وٗ ظؼاقزبٔعاؼظ ثٕع )ثب رٛخٗ ثٗ نيٖٛ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚ رٛافك ٔبِٗ ٘بي ِؽثٛط ثٗ ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ  ٔگٙعاؼي يسير ّٔٛٔٗ ٘ب 

 ظ .نٛظؼ آؾِبيهگبٖ ؼػبيذ  آؾِْٛ ي ٚ ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ ثؽاييخبٗ ، ثبيع ظؼ ٕ٘گبَ زًّ ّٔٛٔٗ ، ظؼ طٛي ِعد خبثاقذ 

زًّ  ٛي ِعدظ ، ِگؽ ايٕىٗ آؾِبيهگبٖ ؼٚل ظيگؽي ؼا رٛييٗ وؽظٖ ثبنع . ظؼ طگيؽربؼيه لؽاؼ خبييظؼ ِسً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ، ّٔٛٔٗ ثبيع ظؼ  

ٔگٙعاؼي نٛظ  ,٘بي ػبيك ثٕعي نعٖ ظؽفظؼ  قپفٚ، ِٙبؼ گؽظيعٖ اثزعا ظؼ ظؽٚف غيؽ لبثً ٔفٛغ ثطبؼ يب گبؾ ٚ ٔمً ّٔٛٔٗ ٘ب ثبيع 

 ع .ٔنٛ ٔگٙعاؼي.ظؼآؾِبيهگبٖ ، ّٔٛٔٗ ٘ب ثبيعثب وّه ردٙيؿاد ٚيژٖ، 

 حفاظت اص ًََّٕ          

آٚؼظٖ نعٖ اقذ .ثٗ ظٌيً اززّبي ٚلٛع رغييؽاد فيؿيىي ، ( 4-3اقزبٔعاؼظ ثٕع )اطالػبد ػِّٛي ِؽثٛط ثٗ زفبظذ ٚ خبثدبئي ّٔٛٔٗ ظؼ

ظؼ ِسفظٗ ّٔٛٔٗ )وٗ ِّىٓ اقذ ظؼ فبيٍٗ ؾِبٔي پف اؾ خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ظؼ ِسً رب ٕ٘گبِيىٗ ّٔٛٔٗ ظؼ   ثيٛنيّيبييي ٚيٙبي نيّيبٚاوٕه

ّٔٛٔٗ ٘ب لجً اؾ ثبيع  عْ آٔٙب،   ؼقبٔزعالً  ثٗ ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ثؽٚؾ ايٓ رغييؽاد يب ٚلؽاؼ ِي گيؽظ ، ؼش ظ٘ع( آؾِْٛآؾِبيهگبٖ ػّال ِٛؼظ

ايٓ ؼٚنٙب نبًِ ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ ٘ب ظؼ ربؼيىي يب  .ي ِطزٍفي ثؽاي زفبظذ ٚخٛظ ظاؼظي.ؼٚل ٘بي اخؽا ِسبفظذ لؽاؼ گيؽٔع زًّ ِٛؼظ

 أدبَْ افؿٚظٔي ٘بي نيّيبئي ِسبفظذ وٕٕعٖ ، پبئيٓ آٚؼظْ ظؼخٗ زؽاؼد ثؽاي خٍٛگيؽي اؾوؽظ٘بي ثب ظيٛاؼٖ ريؽٖ ، اضبفٗ  ظؽفثىبؼگيؽي 

اقذ. ضؽٚؼي اقذ اؾ ػعَ رعاضً ؼٚل  ؼٚنٙبؼٚنٙبي اقزطؽاج ظؼ ِسً ، وؽِٚبرٛگؽافي قزٛٔي يب رؽويجي اؾ ايٓ ٚاوٕم ، أدّبظ ّٔٛٔٗ ، 

 اطّيٕبْ زبيً نٛظ . آؾِِْٛسبفظزي أزطبثي ثب ؼٚل ٘بي 

 صيش ًََّٕ          

ثالفبيٍٗ ثؽچكت ؾظٖ نٛظ .ثٛيژٖ ،   ؾيؽ ّٔٛٔٗ گيؽي ثبيع ثٛقيٍٗ فؽظي وٗ ظؼ ِسً اقذ ، أدبَ نٛظ ٚ ثطؽي ٘بي زبٚي ؾيؽ ّٔٛٔٗ ٘ب

، ثبيع ثؽؼٚي ثؽچكت غوؽ  ّٔٛٔٗي خٙذ ِسبفظذ ي٘ؽگٛٔٗ ِٛاظ نيّيباقزفبظٖ   ظؼيٛؼدٚ   يبف نعٖ ثؽچكت ثبيع ِهطى وٕع وٗ ّٔٛٔٗ

 ِؤ ثؽ اقذ . ظؼج نعٖ ظؼ أدبَ آؾِْٛ ظ . اطالػبدنٛ

 اَذاصِ گيشي دس يحم اَجاو ًََّٕ تشداسي          

ظ. چٕيٓ أعاؾٖ نٛ أدبَ خعاگبٔٗ وٗ پف اؾ أعاؾٖ گيؽي وٕبؼ گػانزٗ ِي نٛظ ، ٘بي ثؽ ؼٚي ّٔٛٔٗ ثبيعؽي ظؼ ِسً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي أعاؾٖ گي

 ظ .نٛنيّيبئي ثٗ آؾِبيهگبٖ فؽقزبظٖ ِي نٛٔع ، أدبَ  ؾِْٛوٗ ثؽاي آ يگيؽي ٘بيي ٘ؽگؿ ٔجبيع ثؽ ؼٚي ّٔٛٔٗ ٘بي

                                                 
 
1- Boroscilicate 
2- Quartz 
3- Polytetrafluroetylen 
4- Bottle  blank 
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پزبقيُ وٍؽايع ٔهذ  ؾيؽاِٛؼظ اقزفبظٖ لؽاؼ گؽفزٗ ، أدبَ نٛظ . pH  ؼٚي ّٔٛٔٗ آٌي وٗ لجال ثؽاي قٕدم ٘عايذ اٌىزؽيىي ٚيژٖ ٘ؽگؿ ٔجبيع ثؽ 

 ، ِيؿاْ ٘عايذ اٌىزؽيىي ّٔٛٔٗ ؼا رسذ ربثيؽ لؽاؼ ِي ظ٘ع .   pHنعٖ اؾ اٌىزؽٚظ أعاؾٖ گيؽي 

 سٔؽٓاي ًََّٕ تشداسي          

 حجى ًََّٕ          

، چٗ ِمعاؼ  ييٙبي نيّيبآؾِٛٔثؽاي أدبَ  ِٛؼظ ٔيبؾ ٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ فؽٚؼيؿٖ ٘ب ، ثبيع ثعأيُ وٗ زعالً زدُ ّٔٛٔٗلجً اؾ طؽازي يه ثؽٔبِ

ثبيع اؾ ؼٚي ٔزبيح زبيً اؾ ثؽؼقي اؼرفبع ثبؼل , زعالً ٚقؼذ ع . وٕي دٙب  ِهٛؼٛٔثب آؾِبيهگبٖ ِكئٛي أدبَ آؾِ ثؽاي ايٓ ِٕظٛؼاقذ . 

ثؽٔبِٗ رٕظيّي ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع پبقطگٛي ا٘عاف ّٔٛٔٗ  .ثؽاي خّغ آٚؼي زدُ ِٕبقجي اؾ ّٔٛٔٗ ؼا ِسبقجٗ وؽظ ِٕطمٗ ثبؾ ِٛؼظ ٔيبؾ 

 آٚؼظٖ نعٖ اقذ . 1-4-6 ٕعاطالػبد ثيهزؽ ظؼ ِٛؼظ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ثبؼاْ ظؼ ث ثؽظاؼي ثبنع .

 يٕاد آني          

ِٛاظ آٌي قبضزٗ نٛظ .  ؽِٛاظ آٌي طؽازي نعٖ ثبيع اؾ ِٛاظ ثي اثؽ ث ؽاي أدبَ آؾِٛٔٙبيب ٚ ثوٗ ثؽاي خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ اؾ فؽٚؼيؿٖ ٘ ياثؿاؼ 

فٛالظ ضع ؾٔگ ، نيهٗ ٚ پٍي رزؽا فٍٛؼٚ اريٍٓ .ثبيع اؾ ثىبؼگيؽي قبيؽ ِٛاظ پالقزيىي  اخزٕبة نٛظ.  ػجبؼرٕع اؾع، ِٔٛاظي وٗ پيهٕٙبظ ِي نٛ

ثؽ ؼٚي قطسي وٗ ّٔٛٔٗ ؼا خػة  ٚ ٌسيُ وبؼي اطّيٕبْ زبيً نٛظ وٗ ٘يچ گٛٔٗ خٛنىبؼي  ثبيع فٛالظ ضع ؾٔگ ، يٛؼد اقزفبظٖ اؾظؼ 

ٙبييوّه غٚثثؽضي اؾ , ِي وٕع، ٚخٛظ ٔعانزٗ ثبنع 
11
وٗ ظؼ ايٓ ؼٚل ٘ب ثىبؼگؽفزٗ ِي نٛظ ، ِي رٛأع ّٔٛٔٗ ؼا آٌٛظٖ وٕع. ثبيع ايٓ ٔىزٗ ِٛؼظ  

 وً ّٔٛٔٗ ي پف اؾ ثبؼل خّغ آٚؼي يب اقزطؽاج ِي نٛظ ، ِي رٛإٔع ، ّٔٛٔٗ ٘بي ِؼؽفرٛخٗ لؽاؼ گيؽظ وٗ فمظ ّٔٛٔٗ ٘بيي وٗ ؾِبْ وٛرب٘

 .  ثىبؼ گؽفزٗ نٛٔعثبنٕع ٚ ثؽاي رؼييٓ نبضى ٘بي ِٛاظ آٌي 

 ؽاخص ْاي فيضيكي ٔ تشكيثات غيش آني          

ؾ خٕف پالقزيه يب نيهٗ پيهٕٙبظ ِي نٛظ. ٕ٘گبَ ّٔٛٔٗ ي ِٛاظ غيؽ آٌي ، خّغ وٕٕعٖ ٘بيي اينيّيب آؾِْٛثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ فؽٚؼيؿٖ خٙذ 

خّغ وٕٕعٖ پالقزيىي ٚخٛظ ظاؼظ( ، پيهٕٙبظ ِي  ظيٛاؼٖ فٍؿاد ثؽ ؼٚيايٓ اِىبْ خػة  ثٗ ظٌيً ايٕىٗ، ) ثب ِمبظيؽ وُفٍؿاد  آؾِْٛ ثؽظاؼي ثؽاي

 .ظنٛ بٚي ِمعاؼ ِهطًي اقيع ٔيزؽيه اقذ، اقزفبظٖخعاگبٔٗ اي وٗ ز ’ٖاؾ خّغ وٕٕع ثٗ ِٕظٛؼ زفبظذ ّٔٛٔٗ ٚ خٍٛگيؽي اؾ خػة آْ, نٛظ

 يبفي٘بيي ِبٕٔع  يبفيچٕبٔچٗ خعاقبؾي فبؾ ِسٍٛي ظؼ ّٔٛٔٗ ثبؼاْ ضؽٚؼي ثبنع ،  ّٔٛٔٗ ثبيع لجً اؾ اضبفٗ وؽظْ اقيع ثب اقزفبظٖ اؾ 

غهبئي
12
 نٛظ . يبفِيىؽِٚزؽ ،  5/0اؾ ٛچىزؽو ِٕبفػ ثب 

 جًع آٔسي ًََّٕ           

 ضٛظوبؼوٗ فمظ ِٛاظ ِؽطٛة ؼا خّغ آٚؼي ِي وٕع ,ؽٚؼيؿٖ ِي رٛأع ظؼ ٘ؽ ٔٛع ظؽفي ِبٕٔع يه ِسفظٗ قبظٖ يب يه خّغ وٕٕعٖ ّٔٛٔٗ ٘بي ف

ؼا نبًِ ثبنع . اگؽ ٔيبؾ ثٗ ٚ ِسً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  ِسفظٗ ٘بي ّٔٛٔٗ رهىيً ظٕ٘عٖقبضزبؼ ِٛاظ ,ِؼيبؼ أزطبة ثٗ نؽط ايٓ وٗظ. نٛخّغ آٚؼي 

 ٗآٚؼي ِي وٕع ، پيهٕٙبظ ِي نٛظ .چٕبٔچ خّغٛؼظ قبضزبؼ نيّيبئي فؽٚؼيؿٖ اقذ ، خّغ وٕٕعٖ اي وٗ فمظ ِٛاظ ِؽطٛة ؼااطالػبد ظليك ظؼ ِ

ثب ٔزبيح زبيً اؾ خّغ وٕٕعٖ ٘بيي وٗ فمظ  ّٔٛٔٗ ٘بيي وٗ رٛقظ خّغ وٕٕعٖ  ّٔٛٔٗ ٘بي ثب زدُ ثؿؼگوٗ ٔزبيح ثعقذ آِعٖ اؾ نعٖ ثبنعاثجبد 

رٛخٗ ثٗ ايٓ ٔىزٗ ُ٘ چٕيٓ , . اقذ ظاؼظ، ِهطى ِي نٛظ وٗ ثؽاي ثىبؼگيؽي ِٕبقت  اضزالف وّي وٕٕع، ِي      خّغ آٚؼي ؼا ِٛاظ ِؽطٛة

پؽٔعگبْ خٍٛگيؽي وؽظ . ِٛاؼظ ِػوٛؼ ثبيع ظؼ طؽذ  فضٛالد ضؽٚؼي اقذ وٗ ثب ثىبؼگيؽي چٕعيٓ ِسبفع ٔيؿ ثبيع اؾ آٌٛظگي ّٔٛٔٗ رٛقظ

 ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي آٚؼظٖ نٛظ.

 تاساٌ           9-5-3

ي ٔگٙعاؼي ِي نٛظ . ٚقؼذ يخبٗ ث رب ؾِبْ خب غ ٚاقبـ يه خّغ وٕٕعٖ ٚيژٖ ثبؼاْ ثٗ گٛٔٗ اي اقذ وٗ ثبؼاْ ثٛقيٍٗ ليف يب ظ٘بٔٗ قطً خّ

 ايٓ اِؽ ثٗ ايٛي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثكزگي ظاؼظ . ثؽاي ِثبي ، اگؽ ِدّٛػٗ وبؼي ثؽ ظنٛظ٘بٔٗ ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ثبيع ِهطى 

رب 60ثبنع ، ٚقؼذ ظ٘بٔٗ ثبيع ثٗ أعاؾٖ اي ثبنع وٗ اؾ يه ِيٍي ِزؽ ثبؼل ارفبق افزبظٖ ، ِزؽ اقبـ نؽايظ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚ زعالً ثبؼل يه ِيٍي

ٔٛيٓ  اقذ . اٌجزٗ ثب اقزفبظٖ اؾ ؼٚل ٘بي آؾِْٛظ. ِمعاؼ ّٔٛٔٗ فٛق  ِؼّٛال زعالً زدُ ّٔٛٔٗ ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي نّٛٔٛٔٗ رٙيٗ  ٌيزؽ ِيٍي 00

.ِمبيكٗ ِيؿاْ ٚالؼي فؽٚؼيؿٖ ثب ِمعاؼي وٗ ثٛقيٍٗ خّغ وٕٕعٖ رؼييٓ ِي نٛظ ، ِي رٛأع يه ِؼيبؼ  بفي ثبنعِّىٓ اقذ زدُ وّزؽ ّٔٛٔٗ ٔيؿ و

 ي خّغ وٕٕعٖ ظؼ قٕدم ِيؿاْ ثبؼل ثبنع . يرؼييٓ وبؼا

 تشف            9-5-7

ي يخبٗ ظ، ِهىً اقذ . ٕ٘گبِي وٗ خبثنٛ خّغ آٚؼي يه ّٔٛٔٗ ِؼؽف اؾثؽف ،ظؼ ّ٘ٗ ِٛاؼظثٗ غيؽاؾ ِٛاؼظي وٗ ثبؼل ثٗ آ٘كزگي أدبَ ِي

 ٚ قؽػذ ثبؼل ثبػث أكعاظ آيؽٚظيٕبِيىي
 13

، رٙيٗ ّٔٛٔٗ ِؼؽف ِهىً ِي نٛظ . ؾيؽا أكعاظ ايدبظنعٖ قجت ِي گؽظظ وٗ نٛظظؼ خّغ وٕٕعٖ  

 ػيٓ ثبؼل اؾ ظ٘بٔٗ ثبؾ خّغ وٕٕعٖ ظٚؼٚ ٚاؼظ آْ ٔهٛظ.فؽٚؼيؿٖ ظؼ 

خّغ وٕٕعٖ قجت ظاضً  اثؽ قؽػذ پبئيٓ ثبؼل ظؼ ِٛؼظ ثؽف ٔكجذ ثٗ ثبؼاْ ، ثؽ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثٗ ِؽارت ثيهزؽ اقذ . زؽوذ ظٚؼأي ثبظ ظؼ  

 ،رٛييٗ ِي ثزٛأع ظؼ آْ خّغ نٛظ ثيهزؽ وٗ ثؽفِي نٛظ. ظؼ چٕيٓ ِٛاؼظي، اقزفبظٖ اؾ يه اقزٛأٗ ثب ػّك  آْ ظؼ خّغ نعٖ ثؽف ضبؼج نعْ

گيؽٔع، نجيٗ ثٗ خّغ وٕٕعٖ ٘بي ِؽطٛة ثبؼاْ ٘كزٕع ، ثب ايٓ  ؽف ّٔٛٔٗ ِيثخّغ وٕٕعٖ ٘بيي وٗ يؽفباؾ اؾ آٔدبيي وٗظ. ػالٖٚ ثؽايٓ، نٛ

ٕع . ٕعٖ ثٗ ػٕٛاْ ّٔٛٔٗ ٔگٙعاؼي ِي ورفبٚد وٗ خّغ وٕٕعٖ ٘بي ثؽفي گؽَ ِي نٛٔع ٚ ثؽف ؼا غٚة ٚ ثٗ يٛؼد ِبيغ ظؼ ثطم پبئيٓ خّغ وٕٕ

 ظؼ وٕبؼخّغ وٕٕعٖ ثؽاي قٕدم ِيؿاْ ثؽف ثبؼيعٖ نعٖ ٚخٛظ ظانزٗ ثبنع .  ثؽف ضؽٚؼي اقذ يه ٚقيٍٗ اقزبٔعاؼظ أعاؾٖ گيؽي ضطبِذ

 ًََّٕ تشداسْا          

                                                 
1- Welding 
12

 - Membrane   Filter 

  
1- Aerodynamic 
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اقزبٔعاؼظ خؿئيبد قبضزبؼ ايٓ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘ب آٚؼظٖ ظؼ زبي زبضؽ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بي فؽٚؼيؿٖ ردبؼي ؾيبظي ظؼ ثبؾاؼ ظؼ ظقزؽـ اقذ . ظؼ ايٓ 

ؼج ٔهعٖ اقذ . ظقزٛؼ اٌؼًّ وبؼ ثب ايٓ  اثؿاؼ٘ب ٚ ٔگٙعاؼي آٔٙب اغٍت ظؼ وزبثچٗ رٙيٗ نعٖ ثؽاي ايٓ ردٙيؿاد وٗ خٙذ وبؼثؽ طؽازي نعٖ ، ظ

 عٖ اقذ. ن

 ؽيِٕ اَجاو ًََّٕ تشداسي            9-3-3

ٛاْ ّٔٛٔٗ ؼا ثٗ يٛؼد ؼٚؾأٗ رٙيٗ وؽظ . ثؽاي ايٓ وبؼ زعالً قطً رّيؿي ٔيبؾ اقذ وٗ ظؼ ِسً خبقبؾي ثؽاي أدبَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي، ِي ر

نعٖ ٚ ثالفبيٍٗ پف اؾ اٌٚيٓ ٚلفٗ ثبؼل قطً ثؽظانزٗ ِي نٛظ . ظؼ زبٌيىٗ ، ثؽاي ثؽظانذ ّٔٛٔٗ ثعْٚ زضٛؼ فيؿيىي ظؼ ِسً ثبؼل ، 

ّٔٛٔٗ ِي گيؽٔع ٚ ِدٙؿ ثٗ نجىٗ ٘بي فٍؿي زكبـ ثٗ ؼطٛثذ ٚ وٕزؽي گؽ٘بي زبٌذ  وٗ يؽفب اؾ ِٛاظ ِؽطٛة ضٛظوبؼّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بي 

 زكگؽخبِع وٗ وٕزؽي وٕٕعٖ زؽوذ ِٛرٛؼ قؽپٛل ٘كزٕع ، پيهٕٙبظ ِي گؽظظ. ايٓ نجىٗ ٘بي فٍؿي 
1
٘كزٕع وٗ ظؼ  ظاؼاي گؽَ وٕٕعٖ ٘بيي 

 أزٙبي ثبؼل ؼطٛثذ ؼا اؾ طؽيك رجطيؽ ضبؼج ِي وٕٕع.

ضبٌي وؽظْ يب ػٌٛ وؽظْ ثٗ يٛؼد ؼٚؾأٗ أدبَ نٛظ. ثؽاي ِثبي ثب، ػٍّيبد ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِي رٛأع ضٛظوبؼ ٛٔٗ ثؽظاؼظؼ ِٛؼظ يه ّٔ 

   .قبػذ 24قطً خّغ وٕٕعٖ ظؼ ٘ؽ 

  ختهطًََّٕ ْاي ي          9-3-7

 ثؽظاؼي ثىبؼگؽفزٗ نٛظ . ظؼ٘ؽ ظٚؼٖ ّٔٛٔٗ طزٍظرهؽير نع، ثبيع ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِ 1-5-6 ٕعوٗ ثٗ طٛؼ ضاليٗ ظؼ ث ضٛظوبؼّٔٛٔٗ ثؽظاؼ 

ظؼ طي أدبَ ٘ؽثبؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي،  ثبؾ ِي نٛظ . ّٔٛٔٗ ِّىٓ اقذ ظؼ قطً خّغ وٕٕعٖ ِزؼٍك ثٗ آْ يب ظؼ يه  ضٛظوبؼوال٘ه ثٗ يٛؼد 

 قپف ّٔٛٔٗ ثؽاي آْ خعا نٛظ . ظؼ پبيبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي , خّغ وٕٕعٖ ثبيع ضبٌي نٛظ يب ثطؽي چكجيعٖ ثٗ ثٗ آْ رطٍيٗ نٛظ . ٚيً نعٖ ثطؽي

 ي ثٗ آؾِبيهگبٖ فؽقزبظٖ ِي نٛظ .ينيّيب آؾِْٛ

خعاگبٔٗ ثب اقزفبظٖ اؾ يه قطً ٚ قپف ِطٍٛط  ٙبياؾ طؽيك ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ ظقزؽـ ٔجبنع ، ّ٘بْ ٔزبيح ضٛظوبؼظؼ ِٛالؼي وٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ  

ً پف اؾ ٘ؽ ثبؼ أدبَ ػٍّيبد ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ ظاضً ثطؽي ضبٌي ِي ظؼ يه ثطؽي ثؿؼگ ثعقذ ِي آيع . ّٔٛٔٗ ِٛخٛظ ظؼ قط آٔٙبوؽظْ 

 ثٗ آؾِبيهگبٖ اؼقبي ِي نٛظ .  آؾِْٛ خٙذ ّٔٛٔٗ ع . ظؼ پبيبْ ٘ؽ ظٚؼٖ ، ثطؽئ٘ؽ ثبؼ ثبؼل رّيؿ نٛ اؾ نٛظ . ليف ٚ قطً ثبيع پف

  35 ًََّٕ تشداسي جٓت داس        9-3-1

. اثؿاؼ طؽازي نعٖ ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي خٙذ ظاؼ، ٔؿظيه ثٗ قطر  وٕعؼا رؼييٓ  آثي ٘بي ثبؼل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي خٙذ ظاؼ ثبيع ِكيؽ ِٕهب آاليٕعٖ

 ثبظ ّٔب گيؽي ثٗ خٙذ ب رٛخٗثٗ يىي اؾثطؽيٙب وٗ ث ؼا ثبؼل ؾِيٓ لؽاؼ گؽفزٗ ٚ اغٍت نبًِ يه ليف ٚ ثبظ ّٔب اقذ . ضؽٚخي رٗ ليف ثبيع 

ظاظٖ ٘بي ٘ٛانٕبقي ضؽٚؼي اقذ . ؾيؽا ِّىٓ اقذ ِكيؽٚؾل ثبظ ٔؿظيه ؾِيٓ ثب خٙذ  ٗ رسٍيً ظليك اؾي، ٘عايذ وٕع . اؼارؼييٓ ِي نٛظ 

 طٛفبْ ِزفبٚد ثبنع . 

 يحم ْاي ًََّٕ تشداسي     

 يالحظات كهي           2-3

ِميبـ ٚ رؽاوُ , وبؼا٘عاف ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي رؼييٓ نٛظ . ايٓ  ، ثبيع ثبؼللجً اؾ طؽازي ثؽٔبِٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ
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ٔيبؾ ثؽاي ّٔٛٔٗ  ِٛؼظ 

ي يخبٗ رسميك ِبٕٔع قٕدم ِٕبثغ ِسٍي، قٕدم خبث ا٘عاف ،ػٍّي ٚپبقطگٛيثبيع ِهطى  ثؽظاؼي ؼا رؼييٓ ِي وٕع. طؽازي أدبَ گؽفزٗ

 ثبنع .ٚ...  ٚ رؼعاظ ِٕبثغؾيبظ ثبگكزؽح

 تعييٍ يُطمّ تحت تاثيش  َؾغت فشٔسيضِ  ساًُْاي          2-7

 افتادِش يُاطك ؽٓشي ٔ يُاطك دٔس يمذيّ اي ت           2-7-3

ثٗ طٛؼ وٍي ِٕبطك يٕؼزي ٚ نٙؽي ٚ ِٕبطمي وٗ فٛايً وّي اؾ نٙؽ ظاؼٔع ، اؾ زعٚظ چٕع يع ِزؽ يب چٕع ويٍِٛزؽ ٔكجذ ثٗ ِٕبثغ آٌٛظگي ٚ  

 ِطبٌؼٗ ِسعٚظٖ ِٕطمٗ اي يب ثبِسٍي وبؼثؽظ ظاؼٔع ٚ ِٕبطك ظٚؼ افزبظٖ ثؽاي  هىالدِسيظ ؾيكزي وٗ اؾ آْ ربثيؽ ِي پػيؽٔع ، ثؽاي ِطبٌؼٗ ِ

چٕع يع ويٍِٛزؽ ٔكجذ ثٗ ِٕجغ اقذ . ظؼ  ظ٘ٙبرب زعٚظ فبيٍٗ ظؼيبفذ وٕٕعٖ ِسعٚظٖ ِٕطمٗ اياقزفبظٖ ِي نٛٔع .  )الٍيّي ( لبؼٖ اي ِميبـ

 . فبيٍٗ ظاؼظزعٚظ يع٘ب يب چٕع ٘ؿاؼ ويٍِٛزؽ ٔكجذ ثٗ ِٕجغ گ ظؼيبفذ وٕٕعٖ ِسعٚظٖ لبؼٖ اي يب ِٕبطك ثب ِميبـ ثؿؼ زبٌيىٗ

ارّكفؽي اقذ وٗ ِّىٓ  فؽٚؼيؿنٙبي ٘عف اٌٚيٗ اؾ رؼييٓ ايكزگبٖ ٘بي ِٕطمٗ اي ظقزيبثي  اطالػبد ِؽثٛط ثٗ  رغييؽاد طٛالٔي ِعد ظؼ 

، ثبنع  اقذ ظؼ اؼرجبط ثب ػٛاًِ ِؽثٛط ثٗ أزهبؼ آاليٕعٖ ٘ب يب فؼبٌيذ ٘بي وبؼثؽي اؼاضي ِسٍي يب ظيگؽ فؼبٌيذ ٘بيي وٗ أكبْ ػبًِ آْ اقذ

 ثٗ طٛؼي وٗ. ثٙزؽ اقذ ايٓ ِٕبطك ؼٚقزبيي ثبنع  ِؼؽف وً ِٕطمٗ ثبنٕع. ايٓ ايكزگبٖ ٘ب ربزع اِىبْ ثبيع ظؼ ِٕبطمي لؽاؼ ظانزٗ ثبنٕع وٗ 

  رسذ ربثيؽ ٔٛقبٔبد آٌٛظگي ٔبني اؾ ٔٛازي ِكىٛٔي ٚ يب قبيؽ ِٕبثغ ِسٍي وٗ ظؼ ِطبٌؼبد پبيٗ اي آِعٖ اقذ، لؽاؼ ٔگيؽظ .

، ثبيع ظلذ نٛظ.أزطبة ايٓ ِٕبطك ثبيع ثؽاقبـ اٌگٛ  ثؽؼقيٙبي ثب ِميبـ ٚقيغٔٛازي ظٚؼ ظقذ أزطبة نعٖ ثؽاي ظقزيبثي ثٗ  زطبةثؽاي أ

٘ؽ ِٕجغ أزهبؼ ظٕ٘عٖ ٔمطٗ اي يب  اؾ رسذ ربثيؽ لؽاؼ گؽفزٓ ِٕبطك اؾ ٚيژگي ٘بي ِٕجغ ثبنع.  ػالٖٚ ثؽ ايٓ،ٚ ي ٚ٘ٛانٕبقي ي٘بي آة ٚ٘ٛا

نٛظ . ايٕٙب ِي رٛأع ظؼ ٕ٘گبَ پبيم  خٍٛگيؽيطي ظٚؼٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  ,أدبَ قبضذ ٚ قبؾ ظؼ ِٕطمٗ ؾِيٓ يب ظؼ وبؼثؽي ؽغيير نبًِ ِسٍي

 ٘بي وٍيِٕطمٗ اي رٛييٗ ِي نٛظ .  ِؼيبؼ ِميبـ ثؽاي پبيم فؽٚؼيؿٖ ظؼ ٘بي ؾيؽظ  ِؼيبؼنٛ اٌٚيٗ يب ثبؾظيع ٘بي اٌٚيٗ اؾ ِٕطمٗ ِهطى

يه ِٕطمٗ ؼٚقزبيي وٗ ثٗ ٌسبظ  ِؼّٛالظؼ ايٓ گٛٔٗ ِٛاؼظ ثبيعثٗ يٛؼد ِٛؼظي ػًّ وؽظ. ؾيؽا لجً رؼييٓ ّٔي نٛظ ،ثؽاي ِٕبثغ ِسٍي اؾ 

 چٕع يع ربٕٛاضذ اقذ ، ِسعٚظٖ ِٛؼظ ٔظؽؼا نبًِ ِي نٛظ . ِسعٚظٖ غوؽ نعٖ ِّىٓ اقذ اؾ چٕع ظٖ ىخغؽافيبيي ٚ آة ٚ ٘ٛايي ّ٘گٓ ٚ ي

اؾ ٚيژگي ٘بي اطالػبد زبيً اؾايٓ  .ٚ ِؼعٚظي اؾ ِٕبثغ ضبؼخي ظؼيبفذ وٕع ٕٛاضذبد  اثؽاد يىِزؽ ثبنع ٚ ِّىٓ اقذ ثؼضي اٚلويٍٛ

ثؽاي ِسعٚظٖ ثب ِميبـ ثؿؼگ ثٗ نيّي فؽٚؼيؿٖ  خبثٗ خبيي ِؽثٛطرغييؽاد ، وب٘م  ,فؽآيٕع٘بي ٔهؽ آٌٛظگياطالػبري ظؼ ِٛؼظِسعٚظٖ، 

                                                 
1- Sensor 

1- Directional  sampling 

2- Density 
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ٚقؼذ الؾَ خٙذ اطّيٕبْ اؾ خّغ آٚؼي اطالػبد ِؼؽف ؼا ظانزٗ ثبنع . ِٛاؼظي  ِٕطمٗ رسذ رٗ ٔهكذ فؽٚؼيؿٖ ثبيع زعاوثؽ ثعقذ ِي آيع .

ِسعٚظح اؾ   يكذ, ظؼ چٕيٓ ِٛاؼظي الؾَ اقذ ثؽاي رؼييٓ أسؽافٙب وٗ لبثً رؼّيُ ثٗ وً ِٕطمٗ ٔ اطالػبد ثٗ ظقذ آِعٖ ٚخٛظ ضٛا٘ع ظانذ

 . ِٛؼظ ٔظؽ , يه ظٌيً ِٕطمي اؼايٗ نٛظ

 يُاتع ؽُاعايي ؽذِ عاخت اَغاٌ فاصهّ اص         2-7-3-3

قبضذ أكبْ ِٕبثغ ٔهؽ وٕٕعٖ ويٍِٛزؽي  50رب فبيٍٗ  ظؼ ِطبٌؼبد ِٕطمٗ اي ٚ لبؼٖ اي ، ٔجبيع 
1
 ويٍِٛزؽ 50رب فبيٍٗ  وٗ نيّي فؽٚؼيؿٖ ؼا 

 ِٛؼظ رٛخٗ لؽاؼ ِي گيؽٔع .  خٙذ ثؽؼقي ربثيؽ ِٕطمٗ اي ,ويٍِٛزؽاؾِسً 50ثبنع . ِٕبثغ ظٚؼرؽ اؾ ظانزٗ  رسذ ربثيؽ لؽاؼ ِي ظ٘ع ، ٚخٛظ

 يمطانؼات وُع ممكه است  ايه امر ،  كً تاشذپيذاكردن محم ٌاي مىاسة  مشكم  تيشتر مىاطك صىؼتي كُچك ممكه است در يادآٔي :

 .كً مي تُاوذ تر رَي آوٍا اوجاو شُد را تحت تاثير لرار دٌذ 

 بي ِؼؽف أزطبة نٛٔع : ِسً ٘ب يي وٗ ظاؼاي ٚيژگي ٘بي ؾيؽ ثبنٕع ٔجبيع خؿء ِسً ٘ 

 ويٍِٛزؽي آْ لؽاؼ ظانزٗ ثبنع . 10يه ِٕجغ آٌٛظٖ وٕٕعٖ يٕؼزي وٗ ثطٛؼ ِعاَٚ وبؼ ِي وٕع وٗ يه ظ٘ىعٖ يب ِسً ِكىٛٔي رب فبيٍٗ   -

آاليٕعٖ ثٗ  ٗ اييب ِدّٛع ِٕبثغ ٔمط  ( ظؼ ٘ؽ قبي ، SO2رٓ ظي اوكيع گٛگؽظ ) 10000ثيم اؾ  اي آاليٕعٖ , ِثال ثٗ ِمعاؼ ٔمطٗ ٕجغيه ِ -

  ويٍِٛزؽي آْ ٚخٛظ ظانزٗ ثبنع . 50ظؼ فبيٍٗ  رٓ ظؼ ٘ؽ قبي10000اؾ  ِمعاؼ ثيم

 ِبٕٔع يه رٛظٖ ّٔه ظؼفبيٍٗ يه ويٍِٛزؽي لؽاؼ ظانزٗ ثبنع .  ردٙيؿاد ٔگٙعاؼي آاليٕعٖ قطسي  -

يب ٗ ظؼ ِسعٚظٖ يه ويٍِٛزؽي آْ لؽاؼ ظانزٗ ثبنع . فبضالة و رًفيٗ ضبٔٗ ٘بي يب ٘بؾثبٌٗ قٛؾ ,زًّ ٚ ٔمً ، وٛؼٖ ٘ب ثؿؼگ نجىٗ ِٕبثغ -

 ِزؽي ٚالغ نعٖ ثبنع .  100زًّ ٚ ٔمً وٗ ظؼ ِسعٚظٖ ٚقبيً  وٛچه ِزسؽن ِبٕٔع ، نجىٗ زًّ ٚ ٔمً ٘ٛايي ، وهزيؽأي يب ظيگؽ  ِٕبثغ

 يحم  دعتشعيلاتهيت           2-7-3-7

 ظؼ يٛؼد اِىبْ ِدٙؿ ثٗ ٔيؽٚي ثؽق ثبنع .  ثبنع. رؽخيسب خبظٖ ظانزٗ ثبنع ٚ ظقزؽقي لبثًع ِسً ثبي

      َمؾّ تشداسي              2-7-3-1

وٗ ِبٔؼي ٚخٛظ ٔعانزٗ ثبنع ٚ رب خبئي وٗ ِّىٓ اقذ ثبؾ ثبنع، اِب رٛقظ ظؼضذ  اطؽاف آْ وٗ ِسٍي ًٔت نٛظظقزگبٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ثبيع ظؼ

 ِٛؼظ رٛخٗ لؽاؼ گيؽظ . ثبيع قزمؽاؼظقزگبٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼِسً ا ٔؿظيهنيت قطر  .ِبٔغ ٚؾل ثبظ اقذ، ِسًٛؼ نعٖ ثبنع 

ثؽٚؾ ِهىالد ِسٍي  اضبفي  ِٛخت چؽضهي خؽيبْ ٘ٛا ٚ رٌٛيع خؽيبْ ٘بيِبٔغ ظؼ ثؽاثؽ اؾ طؽيك ايدبظ  ذقبضزّبٔٙب ٚظؼضزبْ ِّىٓ اق 

ٕع وٕ يه  ثبنٕع ، ِّىٓ اقذ ّٔٛٔٗ ؼا ٔيؿ آٌٛظٖچٕبٔچٗ ضيٍي ٔؿظ ٚؼا رسذ ربثيؽ لؽاؼ ظ٘ع  ثؽظاؼ ّٔٛٔٗ ظقزگبٖ يي، وبؼاوٗ   ِي رٛأع نٛٔع

ػِّٛي ، رٛييٗ ِي نٛظ وٗ قبضزّبٔٙب ٚ ظؼضزبْ  ؼإّ٘بي.رؼييٓ زعالً فبيٍٗ ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ايٓ اثؽاد ، ِهىً اقذ ، اِب ثٗ ػٕٛاْ يه 

ثؽاي خّغ آٚؼي  ِؼّٛالًِ ٔمهٗ ثؽظاؼي ِسٍي لؽاؼ ظانزٗ ثبنع . ػٛا اؾ ظقزگبٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼيثؽاثؽ اؼرفبع ضٛظ 10رب5ظؼ فبيٍٗ ٔؿظيىزؽ اؾ 

ظقزگبٖ .  ِسبفظذ نٛٔع ظؼ ِمبثً ػٛاًِ ِطؽة ايّٕي ثب اػّبي رعاثيؽ ايّٕي ِٕبقتِسً أزطبثي ثبيع ْ ٘كزٕع.ثبؼا ِّٙزؽ اؾ خّغ آٚؼي ثؽف 

ظانزٗ ثبنع , ظؼ ِسً ٘بي خّغ آٚؼي نع ٖ  ِمعاؼ فؽٚؼيؿٖ ٚخٛظ ثبظ٘بي نعيع وٗ ِّىٓ اقذ قجت ربثيؽ لبثً رٛخٙي ثؽ ، ثٗ ظٌيً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ

 :  ؾيؽ ٔجبيع لؽاؼ ظاظ 

 ِٕبطك رسذ ربثيؽخؽيبْ ٘بي چؽضهي نعيع ػّٛظي  -

 ِٕطمٗ ظؼ ِؼؽٌ چؽضم ظؼ خٙذ ثبظ يه ؼنزٗ وٖٛ  -

 ٔٛن يه ؼنزٗ وٖٛ وٗ رٛقظ ثبظ ظؼ ٔٛؼظيعٖ ِي نٛظ .  -

 ٘ب  ثبَ قبضزّبْ -
  يگياْ پٕؽؼ        2-3-7-5

رؽخيسب رٛقظ ظؼضزبْ ِسًٛؼ نعٖ ثبنع ٚ ثٙزؽ اقذ فبيٍٗ   ثبنع ٚاقزمؽاؼ  اثؿاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع پٛنيعٖ اؾ ػٍف ِٕطمٗ ِدبٚؼ ِسً 

غ آاليٕعٖ اي وٗ رٛقظ ثبظ فؼبي نعٖ طمٗ ٔجبيع ِٕبثٕثؽاثؽ اؼرفبػهبْ ٔجبنع . ظؼ ايٓ ِ 10رب 5ؽ اؾ وّز اؾ ظقزگبٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ  ،ظؼضزبْ اطؽاف

وهذ نعٖ يب خبظٖ ٘بي قٕگفؽل ٔهعٖ ِبٕٔع ِٕبطمي وٗ فبلع پٛنم گيب٘ي اقذ ، ٚخٛظ ظانزٗ ثبنع . ِبٕٔع ِؿاؼع أع ,  

 

 

 

 عطح  فاصهّ اص         2-3-7-3

 2اٌي  1ٚؼٚظي خّغ وٕٕعٖ ثبيع ظؼ فبيٍٗ   خٙذ خٍٛگيؽي اؾ ٚؼٚظ غؼاد ظؼنذ يب پبنيعٖ نعْ لطؽاد اؾ ضبؼج ثٗ ظؼْٚ ظقزگبٖ خّغ وٕٕعٖ ،

 يٓ لؽاؼ ظانزٗ ثبنع .ؾِ ِزؽي اؾ

 يٕلعيت يحم تا تٕجّ تّ عٕايم يحصٕس كُُذِ                         

 إّ٘بيثبنٕع .ثٗ ػٕٛاْ يه ؼ ؼوٗ ثٍٕعرؽ اؾ ردٙيؿاد خّغ وٕٕعٖ ٘كزٕع ، ظٚ چيؿ٘بييوٗ ِّىٓ اقذ اؾ  بخبييظقزگبٖ ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع ر

ثؽاثؽ اؼرفبع ػٛاٍِي وٗ اؾ ثبال ّٔٛٔٗ ثؽظاؼؼا ازبطٗ وؽظٖ أع ,  10اٌي 5ا ِسًٛؼ ّٔٛظٖ وّزؽ اؾ ي وٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ؼوٍي ، ٔجبيع فبيٍٗ ػٛاٍِ

   ثبنع. 

 لاتهيت دعتشعي تّ َيشٔي تشق           2-3-7-2

                                                 
1- Anthropogenic 
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تراي  وياز تً ويرَي ترق  دارد . ػالَي تر ايه ممكه است حسگر  كالٌك َ تً كار اوذاختهتراي خُدكار  ومُوً تردار يادآٔسي :

 ضرَري تاشذ . ويرَي ترق  درزمستان  ومُوً ٌا گرو كردن يا رَب ومُدن ,سردكردن ومُوً تردار در تاتستان 

ظ . ظؼ ٔؿظيىي ِسً نٛربِيٓ  (ظؼ ٕ٘گبِي وٗ ظٚؼٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي طٛالٔي اقذ )ؽي يب ژٔؽارٛؼ ر، ثب ٔيؽٚ ٔيؽٚي ثؽق ِي رٛأع رٛقظ يه ضظ 

 رّيؿ ٔع . ضؽٚخي ژٔؽارٛؼ ثبيعنٛضطٛط ثؽق ظؼ ؾيؽ ؾِيٓ رؼجيٗ  ػًّ نٛظ.  6 -2-1-0ثٕع ٗ ِطؽذ نعٖ ظؼرٛيي طجك،ثبيع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي

 ِكزمؽ نٛظ .  خّغ وٕٕعٖ اؾ ِزؽي 10ظؼ فبيٍٗ زعالً اٌگٛي غبٌت ِكيؽ ٚؾل ثبظ ٚثبرٛخٗ ثٗنٛظ 

 سژيى ْٕاؽُاعي              2-3-7-1      

ظؼ ٘ؽ ِسً اطالػبد اٌٚيٗ  . , ظؼ ٔظؽ گؽفزٗ نٛظأزطبة ِسً  ٕ٘گبَ ثبيع وٗؼا ظاؼا ضٛا٘ع ثٛظ  ٘ؽ ايكزگبٖ، آة ٚ ٘ٛاي ِسٍي ضبو ضٛظ

 ثؽاي ايٕىٗ ِسً ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثيبٔگؽ ) ِؼؽف ( ثبنع .  الؾَ  ٘ٛانٕبقي ٚ رسميمبد اٌٚيٗ ِّىٓ اقذ ثؽاي وّه ثٗ أزطبة ِسً 

ظؼ نجىٗ وبؼي لؽاؼ گيؽٔع . اثؿاؼ أعاؾٖ ثبيع اؾ طؽيك اطالػبد لجٍي ٚ اطالػبد پبيٗ  ثبنٕع,خغؽافيبي ايٍي ٚ ِٕبطك آة ٚ ٘ٛايي ظؼ وهٛؼ 

 ايٓ وبؼ ِي گيؽظ ، خبقبؾي نٛظ . ضٛاو نيّيبئي فؽٚؼيؿٖ ّٔٛٔٗ رؼييٓ گيؽي ِيؿاْ ثبؼاْ ٚ ثؽف ثبيع ظؼ ِدبٚؼد ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي وٗ خٙذ

  ظ.نٛقجت رؼييٓ ظؼقذ ويفيذ ثبؼاْ ٚثؽف  ثبؼيعٖ نعٖ ، ِي 

 اوذاري گيري ٌاي ٌُاشىاسي تراي تجسيً َ تحهيم اطالػات شيميائي فرَريسي ، ضرَري است . تىاترايه دادي ٌاي واشي ازيادآٔسي :

 .جٍت استمرار اتسار ومُوً ترداري ٌستىذ  آب َ ٌُايي محم ٌاي مطهُتي يتراي دستياتي تً شرايط تُضيح دادي شذي ايستگاي ٌاي مشاٌذ

يُاطك ًََّٕ تشداسي تا عطح پٕؽيذِ اص آب           2-7-7   

ثؽاي ِسبقجبد  ,ثي وٗ ِكزميّب ثٗ قطر ٚاؼظ ِي نٛظآثؽاي اليبٔٛقٙب ، ظؼيب٘ب يب ظؼيبچٗ ٘ب ثب قطر ٚقيغ ، ضؽٚؼي اقذ وٗ فؽٚؼيؿٖ 

قٗ زبٌذ ؾيؽ پيهٕٙبظ  ِي نٛظ :  يىي اؾ خؽَ ِٛؼظ قٕدم لؽاؼ گيؽٔع . ظؼ ايٓ ِٛاؼظ، ِٛاؾٔٗ  

 بٚؼ وٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ثؽ آْ رؼجيٗ نعٖ اقذ .يه لبيك نٕ -

پهزٗ ظؼيبيي يه ظقزگبٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ رؼجيٗ نعٖ ثؽ ؼٚي -
16
  

 يه ظقزگبٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ وٗ ظؼ يه خؿيؽٖ وٛچه لؽاؼ ظاظٖ نعٖ اقذ .  -

ِسىُ نعٖ ثبنع . ثٙزؽ اقذ وبِال ثٗ ثكزؽ  الؾَ اقذ ٌٕگؽنبْ ، ،ظؼ ِسً اقزمؽاؼ  ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ زؽوذ ٘بي ثي ِٛؼظ لبيك ٘بي نٕبٚؼ 

ٚضؼيذ ػّٛظي ززي  ٚ ٍِسمبد آْ ؼا ظؼ ثؽاي ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼقٕگيٓ وٕٕعٖ وبفي) ِؼّٛال  ويكٗ ٘بي نٓ ٚ ِبقٗ( لبيك ٘بي ِػوٛؼ

د پطم آة ٔيؿ خٍٛگيؽي رب ، اؾ اثؽا ثؼًّ آيع ثبنٕع. پيم ثيٕي ٘بي ايّٕي ، ِبٕٔع قبيجبْ ٘بي زفبظزي ٔيؿ ثبيع ظانزٗ  ،ظؼنؽايظ آة ٚ ٘ٛايي ثع

ي ؼا وٗ ِي رٛأع أدبَ نٛظ , ِطبٌؼبر ٔٛع ِّىٓ اقذ خٍٛگيؽي اؾ  پطم آة وبِال اِىبْ پػيؽ ٔجبنع .  پطم غؼاد آة ِّىٓ اقذ اگؽچٗ .وٕع 

.  ِسعٚظ وٕع  

17 تشاكى ؽثكّ ايغتگاْي           2-1  

اقذ :  رؽاوُ نجىٗ ايكزگب٘ي ثؽاي پبيم نجىٗ وبؼي ٚاثكزٗ ثٗ ػٛاًِ ؾيؽ  

  .لبثٍيذ رغييؽ پػيؽي ؾِبٔي ٚ ِىبٔي نبضى ٘بي ِٛؼظ رٛخٗ ٚ يب رسذ پٛنم نجىٗ وبؼي -

  .ظؼخٗ اطّيٕبْ ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي رطّيٓ ايٓ رغييؽ پػيؽي  -

بثؽايٓ ثٗ لبثٍيذ رغييؽ پػيؽي ؾِبٔي ٚ ِىبٔي ثيهزؽي ضٛإ٘عظانذ . ثٕ ,ثٗ طٛؼ وٍي ِٕبثغ ايٍي يب ِٕجغ ِٕطمٗ اي ٔٛازي ظؼ ِكيؽ ٚؾل ثبظ

فبيٍٗ  رؽاوُ ايكزگب٘ي ثبالرؽي ٔيبؾ ضٛا٘ع ثٛظ . ُ٘ چٕيٓ رؽاوُ ايكزگبٖ ٘ب ثب رٛخٗ ثٗ فبيٍٗ اؾ ِٕهب ِٕطمٗ اي رغييؽ ضٛا٘ع ّٔٛظ. ؾِبٔي وٗ

قزٛاؼ اقذ . ظؼ ا ايكزگب٘ٙبيه ؼٚل رؼييٓ رؽاوُ نجىٗ ايكزگب٘ي ثؽ اقبـ اؼرجبط ثيٓ  ٔيبؾ اقذ يوّزؽ يافؿايم يبثع، رؽاوُ ايكزگب٘ اؾ ِٕجغ

وب٘م  نجىٗ رؽاوُ, وٗ اؼرجبط ثيٓ ايكزگبٖ ٘ب ثيهزؽ اقذيي افؿٚظٖ ِي نٛظ ٚ ظؼ خب نجىٗ ِٕبطك ثب اؼرجبط وُ ثيٓ ايكزگبٖ ٘بي ِدبٚؼ ، رؽاوُ

 ِي يبثع . 

 يٕاسد يشتثط تا سژيى ْٕاؽُاعي                        

ِٕطمٗ اي (  ٕ٘گبَ طؽازي وبًِ يه نجىٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚ ظؼ  ِميبـ ثب ) ـ ثؿؼگِميبيسير ٚ خبِغ اؾ ؼژيُ ٘ٛانٕبقي ظؼ  ع نٕبضذثبي

ٕ٘گبَ طؽازي نجىٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ، زؽوذ فًٍي رٛظٖ   .يه ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ٚخٛظ ظانزٗ ثبنع لؽاؼ ظاظِْسٍي ( ٕ٘گبَ  ِميبـ وٛچه ) ثب ميبـِ

. ٚ خٙذ ثبظ٘بي غبٌت ثبيع ظؼٔظؽ گؽفزٗ نٛظ٘بي ٘ٛايي لبؼٖ اي   

ًََّٕ تشداسي ٔ فٕاصم  صياٌ         1  

تجضيّ ٔ تحهيم ٔضعيت طٕفاٌ       1-3  

   3( اتفالي خذادي ) سًََّٕ تشداسي       1-3-3

ي ّٔٛٔٗ ٘بي فؽٚؼيؿٖ ٔبني اؾ ٚلٛع ينيّيب آؾِْٛثؽف ٚ غيؽٖ ، ِّىٓ اقذ ػٍذ ايٍي أدبَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبنع.  ،، طٛفبْ ؼگجبؼ٘ؽ 

ثب رؼييٓ خٙذ زؽوذ ثبظ , اِىبْ ِهطى وؽظْ ِٕطمٗ ؼا فؽاُ٘ ِي وٕع ٚ  ضبو طٛفبْ يهثب  ّ٘ؽآٖ ِب٘يذ ِٛاظ آاليٕعٖ ثبؼل ، اِىبْ رؼيي

 ِٕهب ِٕبثغ آٌٛظگي ِيكؽ ضٛا٘ع نع.

                                                 
1-Shoal 
2- Station   Density 
1- Event  Sampling 

2-Sequential  sampling 

3-Directional  sampling 

4 -Continuous  sampling  
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     7 ًََّٕ تشداسي يتٕاني           1-3-7

ّٔٛٔٗ  ظؼ ؿٖ ظؼ طي ٚلٛع ثبؼل ثبنيُ ، پيهٕٙبظ ِي نٛظ .ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِزٛاٌي ٕ٘گبِي وٗ ثٗ ظٔجبي اطالػبد ظؼ ِٛؼظ رغييؽاد رؽويت فؽٚؼي

يىي پف اؾ ظيگؽي ظؼ طي ٚلٛع ثبؼل ثؽظانذ ِي نٛظ . ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِي رٛأع ثؽاقبـ زدُ ّٔٛٔٗ خّغ  ,ّٔٛٔٗ چٕعثؽظاؼي ِزٛاٌي ظٚ يب 

 آٚؼي نعٖ يب ؾِبْ خّغ آٚؼي ثبنع . 

1اسيتشد)جٓت داس (  ًََّٕ تشداسي           1-3-1      

اقذ ، ثىبؼ گؽفزٗ ِع ٔظؽآٌٛظگي  خبثدبييطٛفبْ ٚ خٙذ زؽوذٚ اؼرجبط آْ ثب  ثبؼلثبيع ٕ٘گبِي وٗ رؼييٓ ويفيذ  خٙذ ظاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي

،  خٙذ زؽوذ ثب ثبؼلنٛظ . ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽاي ايٓ ِٕظٛؼ ثبيع ثؽ ِجٕبي ٘ؽ ثبؼ ٚلٛع ثبؼل ثبنع . ثٗ ِٕظٛؼ ثؽلؽاؼي اؼرجبط ثيٓ ويفيذ 

  ، ظ . ظؼ ايٓ ؼٚلنٛ ِسعٚظٖ ِٕبقت ؾِبٔي ٚ ِىبٔي ظؼ ظقزؽـ ثبنع رب اِىبْ ِسبقجٗ ِكيؽ زؽوذ رٛظٖ ٘ٛا فؽاُ٘ ٘ٛانٕبقي ِهب٘عاد ثبيع

ِمبيكٗ   وٕٕع، ب ِيٗ خآاليٕعح ِٕبطك يب ٔٛازي ِطزٍف ؼا خبث ٛاًِوٗ ظؼ ِكيؽزؽوذ ضٛظ ػؼا ِي رٛاْ فؽٚؼيؿٖ ٘ب ي ٔبني اؾرٛظٖ ٘بي ٘ٛايي

 وؽظ .

 5 ًََّٕ تشداسي يذأو )پيٕعتّ(     1-3-5

أدبَ  ٚنبًِ ِٛؼظ ٔيبؾ اقذ ، ثىبؼ ثؽظٖ ِي نٛظ ثبؼلٚ اؼرجبط آْ ثب ػٛاًِ  ثبؼل ظؼ ِٛؼظ ظليك ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِعاَٚ ٕ٘گبِي وٗ اطالػبد

كجذ ثٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي .ايٓ ٔٛع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٔ اقذظؼ ؾِبْ ٚالؼي ظؼ ٔمطٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  ٔظؽنيّيبئي ثؽاي گٛٔٗ ٘بي ِٛؼظ  آؾِْٛ

ثب ِكيؽ ثبظ ٚ ظيگؽ ػٛاًِ ٘ٛانٕبقي ؼا ثيبْ وؽظ . ايٓ  رؽويت فؽٚؼيؿٖ ٚ ِي رٛاْ ٌسظٗ ثٗ ٌسظٗ اؼرجبط فٛايً ؾِبٔي ثٙزؽي ظاؼظ ,ِزٛاٌي

ظؼ اثؽ ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ ٘بؼا ٔيؿاؾ ِيبْ ِي ثؽظ. ثبؼلِهىالد ٔبني اؾ وب٘م ويفيذ  ّ٘چٕيٓ  ؼٚل  

ي عاالَّ چشخّ ْا          1-7   

، زعالً ظؼ يه ظٚؼٖ پٕح قبٌٗ )رؽخيسب ٘فزگي ظفؼبدّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع ثٗ  ،ثبؼل ثؽاي رؼييٓ چؽضٗ ٘بي قبالٔٗ )رغييؽاد فًٍي( ويفيذ 

 يبؼٚؾأٗ،اٌجزٗ اگؽ رٛخيٗ ظانزٗ ثبنعٚربِيٓ ٘ؿيٕٗ ٘بي آْ اِىبْ پػيؽ ثبنع ( أدبَ نٛظ .

 ٚخٛظ ظاؼظ. ظؼ ثؼضي اؾ ِٛاؼظ ثؽاي ِثبي ٕ٘گبَ آٔٙبيه ٘فزٗ ثبلي ثّبٔع، اِىبْ رغييؽ ظؼ ويفيذ چٕبٔچٗ ّٔٛٔٗ ٘بي خّغ آٚؼي نعٖ ثيم اؾ  

ثب رٛخٗ ثٗ اٌگٛي آة ٚ ٘ٛاي  .ثبيع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثٗ يٛؼد ؼٚؾأٗ أدبَ نٛظ ثٕبثؽايٓ   ،ايٓ ؾِبْ فٛق ثكيبؼ طٛالٔي اقذ ِٛاظ آٌي  آؾِْٛ

ثيهزؽ ّٔٛٔٗ ٘ب ثبيع ظؼ طٛي فًٌٛي ثؽظانزٗ نٛظ  .اقذ اِىبْ پػيؽ لبثٍيذ ٘بي رغييؽ پػيؽي فًًفًٍي رمكيُ ثٕعي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽ اقبـ 

ؼظ .وٗ ثبؼل ِمعاؼ ثيهزؽ ي ظا  

 تحميماتي 3 يجٓت گيشي ْا 1-7

ي ( ظٚ اؾ يه قبي ثٗ قبي ثؼع اقذ ) ثٗ غيؽ اؾ رغييؽاد فًٍ  يب ثٗ ػجبؼري اؼؾيبثي ثبؼل اگؽ ٘عف، پيعا وؽظْ خٙذ گيؽي ٘ب ظؼ ويفيذ

 ؼٚل ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ِي رٛأع ظؼ ٔظؽ گؽفزٗ نٛظ : 

أدبَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ فٛايً ؾِبٔي يىكبْ ) ؼٚؾأٗ يب ٘فزگي ( ثؽاي چٕع قبي خٙذ رؼييٓ ٘ؽ گٛٔٗ خٙذ گيؽي ظؼ          1-1-3

. ِؼزجؽ ثبنع   قبي 10ثب يه ظؼخٗ اطّيٕبْ ِٕطمي , اطالػبد ثبيع زعالً   ثبؼل   

.ثبؼل فًٍي وٗ ظاؼاي وّزؽيٓ رغييؽ ويفيذ  أزطبة ٔطكذ رؼييٓ رغييؽاد فًٍي ٚ قپف      1-3 -1   

ِيبٔگيٓ فًٍي ثبيع قبي   أدبَ گيؽظ .  طي چٕع قبي فًٍي وٗ ظاؼاي وّزؽيٓ لبثٍيذ رغييؽ ويفيذ فؽٚؼيؿٖ  اقذ ، ٛئّٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع ظؼ ط

قجٗ نٛظ . ِسب يب ٔٛقبٔبد ويفي ثٗ قبي اؾ طؽيك رسٍيً خٙذ گيؽي  

ٚ أزطبة يسير فًً ٚ... ٔيبؾ ثٗ اطالػبد اٌٚيٗ  ؼژيُ ٘بي ٘ٛانٕبقي ، ِٕبثغ آٌٛظگي   , ثؽاي آگب٘ي وبًِ اؾلجً اؾ أزطبة ؼٚل ظَٚ  

       اقذ . 

 تياٌ َتايج     6

سبقجٗ ثبؼگػاؼي ثؽ اقبـ ثبؼل اّ٘يذ ظيگؽ انىبي ثبؼل ظؼ ِ ثبيعثبؼل( ثيبْ نٛظ .  نعدِيؿاْ ثبؼگػاؼي ) ٔزبيح ثبيع ثؽزكت غٍظذ يب

ظؼ ٔظؽ گؽفزٗ نٛظ .  ,ِؽطٛة  

 ًََّٕ تشداسي تٕافك َائّ  ًََّٕ تشداسي كُتشل كيفيت         30

 كُتشل كيفيت  36-3

ٚ ظلذ ٘ؽ ِؽزٍٗ اؾ  يسذرضّيٓ ويفيذ نبًِ ثؽؼقي ٘بي ِعاَٚ وٕزؽي ويفيذ ٚ ّ٘ٗ خبٔجٗ نجىٗ وبؼي ، خٙذ ربييع  ِٕبقت يه ثؽٔبِٗ

:  ِٛاؼظ ؾيؽ ظؼ ٔظؽ گؽفزٗ نٛظ   ثبيع زعالً . ظؼ ٘ؽ وٕزؽي ويفيذ اقذثؽظاؼي  فؽآيٕع ّٔٛٔٗ  

. ايٓ اِؽلبثٍيذ رغييؽپػيؽي نٛظ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ظؼ يه ِسً يب چٕع ِسً اؾ نجىٗ وبؼي ًٔت ظقزگبٖ ثبيعثيم اؾ يه        30-3-3

ٚ ِٛخت قٕدم ثب ظلذ ِٛؼظ ٔيبؾ ِي نٛظ .  ِي وٕع قيكزُ خّغ آٚؼي ، يىٕٛاضزي ػؽيٗ ثبؼل رسذ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي فؽاُ٘  

 ِسفظٗ نب٘ع ) ِبٕٔع خّغ وٕٕعٖ ضهه (  11-1-7

 ِسفظٗ ٘بي ظيٕبِيىي نب٘ع ) ِبٕٔع آة ظؼ ظاضً خّغ وٕٕعٖ اٌٚيٗ (  11-1-7

 وٛچىزؽيٓ ّٔٛٔٗ پيهٕٙبظي ) اقزبٔعاؼظ(  11-1-7

ِيعأي وٕزؽي 11-1-7
1

  

ِؽالجزٙبي پيهگيؽأٗ  11-1-7
2
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يسذ قٕدي 11-1-7
 3

 ٚ غيؽٖ خّغ وٕٕعٖ ٘ب ، ردٙيؿاد آؾِبيهگب٘ي 

تؼييه ميسان آنُدگي است كً تُسيهً محفظً , ٌذف از تٍيً محفظً ٌاي شاٌذ َ محفظً ٌاي شاٌذ ديىاميكي ) فؼال (  يادآٔسي :

 ومُوً تردار َ ليف جمغ كىىذي ايجاد مي شُد .

ي لبثً لجٌٛي ظؼ ظاضً آؾِبيهگبٖ يا٘بي اخؽ لضٛظ ؼٚ ي آؾِْٛي ؼٚل ٘بيِٕظٛؼ ثؽؼقي وبؼا ثٗ وٕٕعٖ ثبيع آؾِْٛػالٖٚ ثؽايٓ ، آؾِبيهگبٖ 

. ؼا اػّبي ّٔبيععٖ ٚ نيٖٛ ٘بي آِبظٖ قبؾي ّٔٛٔٗ وٕٕوٕزؽي  ٘بي، اقزبٔعاؼظ ٘ب رىؽاؼ آؾِبيم نب٘ع  أدبَ آؾِٛٔٙبي ِبٕٔع  

ظؼ ٔٙبيذ اطالػبد ثبيع پيم اؾ غضيؽٖ نعْ ظؼ يه ثبٔه اطالػبري , ثٗ ظٚگؽٖٚ ظاظٖ ٘بي وٕزؽي وٕٕعٖ  
4

ٚ ِٛاؾٔٗ اي
5
. مكيُ نٛٔعر   

،  ثبيع ثؽاي ظؼخٗ ثٕعي ٚ اقزفبظٖ ِي نٛظ آؾِبيهگبٖ ظؼ ِدّٛػٗ نجىٗ وبؼي   چٕع اؾاگؽ ثيم اؾ يه ٔٛع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ثىبؼ گؽفزٗ ِي نٛظ يب  

ظ .نِٛب ثيٓ آٔٙب ِمبيكٗ ظاضٍي أدبَ  لبثٍيذ ِمبيكٗ ،   

وٕٕعٖ ٚ اقزمؽاؼ ُ٘ ؾِبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘ب زعالً ظؼ يه ِٕطمٗ اؾ  آؾِْٛي ايٓ ِمبيكٗ ِي رٛأع ثب اؼقبي ّٔٛٔٗ ٘بي ِؽخغ ثٗ آؾِبيهگبٖ ٘ب 

آٚؼظٖ نعٖ اقذ .( 3-2اقزبٔعاؼظ) ِدّٛػٗ نجىٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي أدبَ پػيؽ ثبنع . ؼإّ٘بي رىّيٍي ايٓ ؼٚل ظؼ  

ًََّٕ تشداسي  تٕافك َايّ           30-7   

ظ . ظؼ نٛ ٗ ِي ظ٘ع ٚ ثٗ ػٕٛاْ يه قٕع اؼؾيبثي  آؾِبيهگب٘ي ِسكٛة ِييثؽظاؼ اؼأّٛٔٗ ثؽظاؼي يه فٙؽقذ ثٗ افؽاظ ّٔٛٔٗ  ٛافك ٔبِٗر

ثبيع نبًِ  رٛافك ٔبِٗ ٗ نعٖ اقذ . يه قٕع ياؼا ) نيٖٛ ٔبِٗ ظؼج اطالػبد ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ( ّٔٛٔٗ ثؽظاؼيرٛافك ٔبِٗ  پيٛقذ اٌف، يه ّٔٛٔٗ اؾ

ؼي ، ِهب٘عاد ِسٍي ، ؼٚل ٘بي پبيعاؼ قبؾي ٚ ِهطًبد وبؼوٕبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ اطالػبري ظؼ ِٛؼظ ِسً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ، ٔٛع ّٔٛٔٗ ثؽظا

.  ثبنع  

 جُثّ ْاي ايًُي ًََّٕ تشداسي      

پيؼ تيُي ْاي عًٕيي ايًُي           33-3     

ي يخبٗ طي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚ خبثخٕجٗ ٘بي ايٍي ايّٕي ثيبْ نعٖ اقذ . رّبِي لٛأيٓ ِسٍي ِؽرجظ ثب ايّٕي ظؼ  ( 2-3اقزبٔعاؼظ ثٕع نّبؼٖ ) ظؼ 

آگب٘ي ٔكجذ ثٗ ضطؽاري  نؽايظ آة ٚ ٘ٛايي خّغ آٚؼي ِي نٛٔع ، ظؼ يه ِسعٚظٖ ٚقيغوٗ ّٔٛٔٗ ٘ب  اؾ آٔدبييي ثبيع ثىبؼ گؽفزٗ نٛظ . ينيّيب

وٕٕعٖ ظؼ ػٍّيبد ّٔٛٔٗ وٗ ِّىٓ اقذ ارفبق ثيبفزع ٚ چگٛٔگي ثؽضٛؼظ ثب ضطؽاد ثبيع ظؼ پؽٚژٖ ِؽثٛطٗ ِع ٔظؽ لؽاؼ گيؽظ . افؽاظ نؽوذ 

ثٗ ّ٘ؽاٖ ظانزٓ ٌٛاؾَ ٚ ردٙيؿاد الؾَ ثؽاي ؾٔعٖ ِبٔعْ  ٘بي ايّٕي, ٔع . يىي اؾ پيم ثيٕينٛ ثؽظاؼي لجً اؾ اػؿاَ  ثبيع ثٗ أعاؾٖ وبفي ردٙيؿ

 آة ٚ ٘ٛا ثٗ قؽػذ رغييؽٚ وّه ٘بي اٌٚيٗ اقذ . پيم ثيٕي ٘بي ايّٕي ثطًٛو ثؽاي أدبَ ػٍّيبد ظؼ ِٕبطك وبِال ثكزٗ يب ظؼ ِٕبطمي وٗ 

ِي وٕع، ضؽٚؼي اقذ .    

ي ييٕاد ؽيًيا كاس تا پيؼ تيُي ْاي ايًُي دس صياٌ        33-7  

ٔع . ظؼ ٕ٘گبَ اقزفبظٖ اؾ ثبؾٚ نٛخب ٗ خبثٔگٙعاؼي ٚ ثبيع ثب ِؽالجذ ٚيژٖ  اقزفبظٖ ِي نٛٔع, ثؽاي زفبظذ اؾّٔٛٔٗ ٘بي آثي وٗ ثبؾ٘ب ٚاقيع٘ب

اؾ ظقزىم ٘بي  ثبيعاقيع ٘ب  ٚ ي ثبؾ٘بيخبٗ ق ثطبؼ يب ثؽضٛؼظ ِكزميُ آٔٙب ثب پٛقذ ، چهُ ٚ ٌجبـ اخزٕبة نٛظ . ٕ٘گبَ خبثثبيع اؾ اقزٕهب ,اقيع

ِىيعٖ نٛظ.                    ثب ظ٘بْ اقيع٘ب  ٘ؽگؿ ٔجبيع اؾ ؼاٖ ظ٘بْ ثٛقيٍٗ پي پذ ٚ نٛظ . ثبؾ٘ب    ِسبفع اقزفبظٖ  

        

 پـيٕعت انـف

 (نضايي)ا

 اص فشٔسيضِ آتي ـًَّٕ تـشداسيَ

 
 ػُٕاٌ ًََّٕ ْا: 

 يذم ًََّٕ تغصاعي:

 َتيجّ ًََّٕ تغصاعي:

 

 تاعيز:...................................

ــــــــــــــــــــــــــاٌ........................................   ػي

 عٔػ...............ياِ.....................ؿال......................

 

 

 كغص اتؼاع جًغ آٔعي ًََّٕػياٌ ػًه

 سيغ  تهّ   تاعاٌ  تا ثثت ييؼاٌ

 َٕع ًََّٕ تغصاعي :

 

 

                                                                                                                                                                                     
2- Preventive  mantenance 

3- Calibration 

4-   ُ  ُ Editing  checks 

5- Balancing  checks 
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 َاو صؿتگاِ ًََّٕ تغصاعي:

 تّ ًْغاِ صؿتگاِ اَضاػِ گيغي تغاي :

pH      ّسيغ  ته 

 سيغ    تهّ  ْضايت انكتغيكي

 

 

 يلاْضات صع يذم :

 

 

 

 پايضاعي:

 َاو ًََّٕ   

  : كاسن -1

 َٕع ٔ يمضاع ياصِ كيًيايي   

    

 َاو ًََّٕ   

  : كاسن -2

 َٕع ٔ يمضاع ياصِ كيًيايي   

   

 َاو ًََّٕ   

 : كاسن -3

 َٕع ٔ يمضاع ياصِ كيًيايي   

 تمـيى تُضي ًََّٕ :

 

 

 ًََّٕ تغصاعي هٕعت گغفتّ تٕؿظ:

 

 َاو / يٕؿـّ :

 

 ايضاء:

 

 :تٕضيذات

 

 

 

 

ّ هٕعت ػيغ اَجاو كضِ / ْضايت انكتغيكي ت pHضاعِ گيغيٓاي ًََّٕ ْا ٔ َتايج اَ

: 

 

 ػياٌ:   تاعيز:  : كشن صعيافت كُُضَِاو 

 

                  :كًاعِ فٓغؿت عاًُْاي تذهيم گغ
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