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 ٔمدٔٝ

آِٛٔيٙيٓ فّصي اغت غجه ثب زً٘ غفيد ٔتٕبيُ ثٝ آثي وهٝ ثٓهد اش غيّيػهيْٛ فهساٚاٖ  هسيع ازقهد اش       

ىتسِٚيتهي اش ثٛوػهيت   ْٙبقس پٛغتٝ شٔيٗ زا  ؿىيُ ٔي اٞٙد ايٗ فّص زا از قٙٓت ثب اغتفباٜ اش زٚؼ اِ

ثدغت ٔي آٚز٘د . لبثّيهت شؿهٓ ٌيهس آِٛٔيٙيهْٛ از ٞهدايت       (AL203,2H2O )يب آِٛٔيٗ ٞيدزا ٝ 

جسيبٖ اِىتسيىي ، ازخؿٙدٌي ،  ٛزق پريسي ٚ ٘يهص اغهتاىبْ لبثهُ  ٛجهٝ ثسخهي اش آِيبضٞهبي آٖ از       

 صئيٙي ٚ غهبختٕب٘ي لهساز   ٔمبيػٝ ثب فٛالا ، آٖ از زايف پس ٔكسف  سيٗ فّصات از شٔيٙٝ ٞبي قٙٓتي ، 

اااٜ اغت ٔيُ  سويجي ؾديد آِٛٔيٙيْٛ ٚ آِيبضٞبي آٖ ثب اوػيطٖ ثبْث ٔي ٌساا وٝ از ؾسايى يجيٓهي  

ثس غًح لًٓهبت آِٛٔيٙيهٛٔي  ؿهىيُ ؾهٛا ٚ ثهٝ ٔسبثهٝ غه سي         (AL203 )اليٝ ثػيبز ٘بشوي اش اوػيد 

ٔابفُت ٕ٘بيد . از ٔكبزف قٙٓتي ٚ ٔاىٓ ٚ فػبا ٘بپريس ٔبثمي فّص زا از ٔمبثُ ْٛأُ خٛز٘دٜ جٛي 

 صئيٙي ٘يص ثب اغتفباٜ اش زٚؾٟبي ؾيٕيبيي ٚ اِىتسِٚيتي اليٝ اوػيدي فٛق زا ثب ويفيت ٞهبي ٔتفهبٚت ثهس    

غًح فّص ايجبا ٔي ٕ٘بيٙد وٝ اقًالحب ثٝ زٚؼ اجسائي آٖ آ٘دايصيًٙ ايهالق ٔهي ٌهساا . ايهٗ ْٕهُ      

كسف ٚ ٔمبٚٔت ثيؿتس آٖ از ثساثس خٛزاٌي ٔي ؾٛا ثبْث افصايؽ ويفيت آِٛٔيٙيْٛ ، ٌػتسؼ اأٙٝ ٔ

 . 



 

 

 

 

 ٔفبٞيٓ وّي آ٘دايصيًٙ آِٛٔيٙيْٛ

 ا٘دايصيًٙ آِٛٔيٙيْٛ، ٔفبٞيٓ ٚ وبزثساٞب:

ثٝ ٔجْٕٛٝ ّْٕيب ي وٝ ثب  ؿىيُ يه اليٝ ٘بشن اوػيدي ثس زٚي لًٓبت آِٛٔيٙيهٛٔي ثبْهث   

 غييهس ثسخهي اش خكٛقهيبت فيصيىهي     افصايؽ غختي، ٔمبٚٔت از ثساثس خٛزاٌي، ايجبا ٕ٘بي  صئيٙي ٚ 

 آٟ٘ب ٔي ٌساا آ٘دايصيًٙ ايالق ٔي ؾٛا. 

ٔىب٘يصْ وّي ُْٕ ثديٗ قٛزت اغت وٝ جسيبٖ ٔػتميٓ ثسق اش ٔهبيّ اِىتسِٚيهت ٔٙبغهجي ٔهي     

ٌرزا وٝ از آٖ آِٛٔيٙيْٛ آ٘د ثٛاٜ ٚ فّص ٔٙبغت ايٍهسي وب هد ٔهي ثبؾهد. از ايهٗ قهٛزت ثهس غهًح         

 يد ايجبا ٔي ٌساا وٝ نخبٔت آٖ ثٝ ْٛأُ ٌٛ٘بٌٛ٘ي ثػتٍي اازا. آِٛٔيٙيْٛ اليٝ ٘بشوي اش اوػ

آِٛٔيٙيْٛ از ؾسايى ِٕٔٓٛي ٘يص اوػيدي ٔي ؾٛا ثًٛزي وٝ از ٔجبٚزت ٞٛا ٚ ثًٛز ٕٔٓهَٛ  

ٔيىههسٖٚ ٚ ثههٝ قههٛزت ليسٔتخّخههُ ثههس زٚي غههًٛ  لًٓههبت   01/0اليههٝ اي اش اوػههيد ثههٝ نههخبٔت  

اش غهًح فّهص زا از ٔاهيى ثسْٟهدٜ اازا أهب ثس هسي ٚ       آِٛٔيٙيٛٔي  ؿىيُ ٔي ٌساا وٝ َٚيفٝ حفبَت 

ٔصيت اوػيد ايجبا ؾدٜ از زٚؼ آ٘هدايصيًٙ ٘ػهجت ثهٝ ؾهسايى يجيٓهي ٔمبٚٔهت ثيؿهتس آٖ از ٔمبثهُ         

 خٛزاٌي اغت. 

 لًٓبت ٚ غًٛ  آِٛٔيٙيٛٔي زا ثٝ االيُ شيس ا٘دايصيًٙ ٔي ٕ٘بيٙد: 

 افصايؽ ٔمبٚٔت از ٔمبثُ خٛزاٌي. –اِف 

آ٘دي غيُ ؾدٜ آِٛٔيٙيْٛ ثبْث ٔابفُت فّص از ثساثس ْٛأُ خٛز٘دٜ جٛي  –پٛؾؽ اوػيدي  

 ٚ ٕ٘ىٟب ٔي ٌساا. 

 افصايؽ لدزت شػجٙدٌي زٍٟ٘ب: –ة 

آ٘دي غجت ثٝ ٚجٛا آٔدٖ غًح فٓبَ ؾيٕيبيي ؾدٜ ٚ شٔيٙٝ ٚ ثػتس ٔٙبغهجي زا    -اليٝ اوػيدي 

 جٟت زً٘ آٔيصي ايجبا ٔي ٕ٘بيد.

 بزي:ثٝ ْٙٛاٖ يىي اش ٔساحُ آثى –ج 



 

 

 

 

آ٘دي ثبْث افصايؽ لبثّيت آثىبزي لًٓبت آِٛٔيٙيٛٔي  – خّخُ ٔٛجٛا از پٛؾؽ اوػيدي  

ٔي ؾٛا. )ثًٛز ٔسبَ اش آ٘دايصيًٙ از اِىتسِٚيت اغيد فػفسيه ٔيتٛاٖ ٘هبْ ثهسا وهٝ ثهٝ ْٙهٛاٖ ٔسحّهٝ       

 ٔبلجُ آثىبزي ثىبز ٔي زٚا(.

 ايجبا ٕ٘بي َبٞسي ٔٙبغت جٟت اوٛزاغيٖٛ ٚ  صئيٙبت:  –ا 

آ٘هدي آِٛٔيٙيهْٛ ثًهٛز يجيٓهي ازخؿهبٖ ثهٛاٜ ٚ ٔمبٚٔهت خهٛثي از ٔمبثههُ          –يهٝ اوػهيدي   ال 

خٛزاٌي اازا. ِرا ٔيتٛاٖ اش آٖ ثٝ ْٙٛاٖ غًح ٟ٘بيي ٔٛزا ُ٘س جٟت  صئيٙبت ٚ ٕ٘بغبشي اغتفباٜ ٕ٘ٛا. 

ازخؿٙدٌي ٚ ثساليت غًح ٔصثٛز ثٝ ِ٘ٛ آِيبض، زٚؼ اچ وبزي ٚ ثساق وهبزي ٚ غهبيس ؾهسايى ٔٙبغهت     

 ي اازا. ثػتٍ

 ْبيك وبزي: –ٜ 

اوػيد آِٛٔيٙيْٛ ْبيك ٔي ثبؾد ٚ ٔيتٛا٘د از ٔمبثُ ِٚتبضٞبيي وٝ اش شٙد  ب شٙديٗ ٞصاز ِٚت ثٝ  

 ْٙٛاٖ ْبيك ُْٕ وٙد وٝ ويفيت ٚ وٕيت آٖ ثٝ ِ٘ٛ آِيبض ٚ نخبٔت اليٝ اوػيدي ثػتٍي اازا. 

 وبزثسا از قٙبيّ فتٌٛساف ٚ ِيتٌٛساف: –ٚ 

آ٘دي ثبْهث ثهبال زفهتٗ لهدزت      –ّخُ ٞبي ثي ؾٕبز از پٛؾؽ اوػيدي ٚجٛا حفسٜ ٞب ٚ  خ 

 ٔىب٘يىي قفابت ِيتٌٛساف از ٍٟ٘دازي ٔاَّٛ ٞبي ٔسثٛو ثٝ فتٌٛساف ٚ ِيتٌٛساف ٔي ٌساا. 

 افصايؽ لبثّيت  بثؽ ٚ ا٘تؿبز حسازت: –ش 

ٚ  ٔيّيٕتس ثبْث افهصايؽ لبثّيهت  هبثؽ    032/0آ٘دي از نخبٔت ٞبي ثيؽ اش  –اليٝ اوػيدي  

ا٘تؿبز حسازت ٔي ٌساا. ثًٛز ٔسبَ ٚزق آ٘دايص ؾدٜ آِٛٔيٙيٛٔي پع اش زً٘ آٔيصي ثب زً٘ غيبٜ ٔهي  

 ازجٝ غب٘تيٍساا ٔٛزا اغتفباٜ لساز ٌيسا.  230 ٛا٘د ثٝ ٘اٛ ثػيبز ًّٔٛثي جٟت جرة حسازت  ب حدٚا 

 افصايؽ ٔمبٚٔت غبيؿي: –  

بت آِٛٔيٙيٛٔي پٛؾؽ ثٝ نخبٔت حهدٚا  ثب اغتفباٜ اش ٔىب٘يصْ آ٘دايصيًٙ غخت ثس زٚي لًٓ 

ٔيّيٕتس ايجبا ٔي ؾٛا وٝ اازاي غختي ثباليي اغهت ٚ ٔيتهٛاٖ اش آٟ٘هب جٟهت غهبخت يب بلبٟ٘هب ٚ        4 ب  1



 

 

 

 

لًٓبت اٚاز ٚ يب غبيس ٔٛازاي وٝ ٘يبش ثٝ ٔمبٚٔت غبيؿي ااز٘د اغتفباٜ ٕ٘ٛا.  ٕبْ پٛؾؿهٟبي اوػهيدي   

آ٘هدي   –د أب از ثسخي اش ٔٛازا )ٔب٘ٙهد اليهٝ اوػهيدي    آ٘دي ٘ػجت ثٝ خٛا آِٛٔيٙيْٛ غخت  س ٞػتٙ –

حبقُ اش آ٘دايصيًٙ از حٕبْ اغيدوسٚٔيه( ٘سْ ثٛاٜ ٚ جٟت وبزثسي از ؾهسايًي وهٝ ثهٝ ٔمبٚٔهت     

 غبيؿي ٘يبش اازا ٔٙبغت ٕ٘ي ثبؾد.

 زايبثي ٚ وٙتسَ ازشٞبي غًاي: –و 

ٖ يه ْبٔهُ ثبشزغهي   آ٘دي حبقُ اش حٕبْ اغيد وسٚٔيه ٔيتٛا٘د ثٝ ْٙٛا –پٛؾؽ اوػيدي  

جٟت وؿف ٚ ثسزغي ازشٞبي غًاي ٔٛجٛا ثس زٚي ٚزق يب لًٓبت آِٛٔيٙيٛٔي ْٕهُ ٕ٘بيهد. ثهديٗ    

ثهب آة ؾػهتٝ ٚ   ” قٛزت وٝ پع اش آ٘دايصيًٙ لًٓبت ٔصثٛز از ااخُ اغيد فٛق اِروس آٟ٘ب زا غهسيٓب 

 خؿه ٔي وٙٙد .

ٖ شاٜ ٔي ؾهٛا ٚ ٔٛلٓيهت   اغيد وسٚٔيه ثبليٕب٘دٜ از ؾىبف ازشٞب ٚ  سن ٞبي ٔٛيي، ثيسٚ 

ْيٛة زا اش ُ٘س ٔىب٘ي ٘ؿبٖ ٔي اٞد. از ثخؿٟبي ثٓدي وتبة زٚؾٟبي ٔختّف آ٘دايصيًٙ آِٛٔيٙيْٛ، 

خٛاـ ٚ ٚيطٌي ٞبي ثٛجٛا آٔدٜ از فّص ثٓد اش اجساي ّْٕيبت ٚ ٘يص  جٟيصات ٔٛزا ٘يبش ثًٛز ٔؿسٚ  

 ثيبٖ خٛاٞد ٌسايد. 

 

 آ٘دي: –ٔىب٘يصْ  ؿىيُ اليٝ اوػيدي  

% حجٕي زا از ُ٘س ٌسفتٝ ٚ از آٖ يه لًٓٝ آِٛٔيٙيهٛٔي  10حٕبْ اغيدغِٛفٛزيه ثٝ لُّت  

زا ثٝ لًت ٔسجت ٔٙجّ اِىتسيػيتٝ )آ٘د( ٚقُ وٙيد ٚ فّص ٔٙبغت ايٍسي ٔب٘ٙد لّّ زا ثهٝ ْٙهٛاٖ وب هد ثهٝ     

غٝ حهدٚا  ٔٛزا ٘يبش از ايٗ پسٚ ( DC  )لًت ٔٙفي ٔٙجّ اِىتسيػيتٝ  كبَ اٞيد اا٘ػيتٝ جسيبٖ ٔػتميٓ 

ِٚهت ايجهبا ٔهي ؾهٛا. از أهبي       17 ب  13آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثّ ٔي ثبؾد وٝ اش پتب٘ػيّي حدٚا 6/1 ب  1

ِٕٔٓٛي ا بق ٚلتي وٝ جسيبٖ ثسق ثسلساز ٔي ٌساا اغيد غِٛفٛزيه ؾسِٚ ثٝ  جصيهٝ ٔهي وٙهد، از ا هس     



 

 

 

 

ات يهٖٛ ٞهبي اوػهيطٖ ٚ    ايٗ فُٓ ٚ ا٘فٓبالت از لًت ٔٙفي )وب د( ٞيدزٚضٖ ايجبا ٔي ٌساا ٚ ثٝ ٔٛاش

 )آ٘يٖٛ ٞب(  ٛغى لًت ٔسجت )آ٘د( وٝ آِٛٔيٙيْٛ ثٝ آٖ ا كبَ اغت جرة ٔي ٌسا٘د.  –غِٛفبت 

ؾبزض اِىتسيىي از ااخُ غيػتٓ فٛق ثبْث ٔي ٌساا وٝ يٖٛ ٞبي ٔسجهت آِٛٔيٙيهْٛ )وهب يٖٛ     

ٙيهْٛ ثهب آ٘يهٖٛ ٞهبي     ٞب( ثٝ غٕت وب د ٞدايت ؾٛ٘د ٚ از ٕٞبٖ حبَ از غًح آ٘د ، وب يٖٛ ٞب يهب آِٛٔي 

اوػيطٖ  سويت ؾدٜ ٚ  ؿىيُ اوػيد آِٛٔيٙيْٛ زا ٔي اٞٙد. ٔمدازي اش يٖٛ ٞبي آِٛٔيٙيْٛ ٘يص لهباز ثهٝ   

  سويت ثب اوػيطٖ ٘جٛاٜ ٚ ثٝ قٛزت ٘بٔاَّٛ از اِىتسِٚيت ثبلي ٔي ٔب٘ٙد. 

آ٘دي آِٛٔيٙيْٛ اش  ٓداا شيباي حفسٜ ٞبي ؾؽ نّٓي غهبختٝ ؾهدٜ اغهت     –پٛؾؽ اوػيدي  

وٝ ا٘داشٜ آٟ٘ب از يه ايٙچ ٔسثّ حدٚا شٙد ٔيّيٖٛ ْدا ٔي ثبؾد. از ٚغى ٞس وداْ اش ايٗ ؾؽ نّٓي 

ٞب غٛزاخي ٚجٛا اازا وٝ ايساف ٚ لػٕت  اتب٘ي ٖ  ٛغى اليهٝ اي اوػهيدي اش فّهص ٔجٙهب جهدا ؾهدٜ       

 ثبؾد: اغت. اثٓبا حفسٜ ٞب از اِىتسِٚيت ٞبي ٔختّف  فبٚت اازا ٚ ثًٛز  مسيجي ثٝ ؾس  شيس ٔي 

Aلًس ااخّي :   -
o  250 – 100   ( 1 A

o
 = 1x 10

-10
 m) 

Aنخبٔت ايٛازٜ ايساف حفسٜ :   -
o  200 – 100 

 ثساثس لًس ااخّي حفسٜ.  25000 ب  5000از فبِ حفسٜ يب نخبٔت پٛؾؽ :  -

شٙيٗ حفسٜ ٞبيي ثٝ خكٛـ از ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغيد غِٛفٛزيه ثديٗ اِيهُ  ؿهىيُ ٔهي    

ك اِٚيٝ ؾسِٚ پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ اليٝ ٘بشوي اش اوػيد  ؿىيُ ٔي ؾٛا وهٝ نهخبٔت   ٌسا٘د وٝ از البي

ثسخي اش ٔاَّٛ ٞبي اِىتسِٚيت )ٔب٘ٙد اغيد غِٛفٛزيه( از حيٗ   آٖ ثب ِٚتبض إْبَ ؾدٜ ٔتٙبغت اغت،

 ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ پٛؾؽ اوػيدي ٔصثٛز زا از خٛا حُ ٔي ٕ٘بيد.

ب ثٝ ٘ٛثٝ خٛا ٘هْٛي وؿهٕىؽ زا از زاثًهٝ ثهب ايجهبا ٚ      ٔىب٘يصْ ايٗ ُْٕ ثػيبز پيچيدٜ اغت أ

زؾد اوػيدي ٚ ا٘االَ ٚ خٛزاٌي آٖ ثًٛز ٕٞصٔبٖ از ٔيّيٟٛ٘ب ٘مًٝ يب حفسٜ از ٞس ايهٙچ ثٛجهٛا ٔهي    

 آٚزا وٝ از ٟ٘بيت ثٝ ْ٘ٛي  ٓباَ ختٓ ٔي ٌساا. 



 

 

 

 

ػبٚي يه حٛشٜ اِىتسيىي ٘يص از ٕٞٝ حفسٜ ٞب ٚجٛا اازا وٝ ثبْث ثٝ ٚجٛا آٔدٖ فٛاقُ ٔ

حفسٜ ٞب ٘ػجت ثٝ يىديٍس ٚ ٘يص اثٓبا يىٙٛاخت ٚ ٞٓ ا٘داشٜ ايٛازٜ ٞبي اوػيدي ايساف آٖ ٔي ٌساا. 

ٔؿبثٝ يىديٍس ٚ ثٝ ٔهٛاشات ٞهٓ لهساز ٔهي ٌيس٘هد. از يهَٛ پسٚغهٝ        ” ثديٗ  س يت  ٕبٔي حفسٜ ٞب اليمب

        ٛ ا نهخبٔت اليهٝ   آ٘دايصيًٙ غًح لًٓٝ آِٛٔيٙيهٛٔي ثهب اليهٝ اي اش اوػهيد آِٛٔيٙيهْٛ پٛؾهيدٜ ٔهي ؾه

ٔٓباَ اٚ ثساثس قخبٔت آِٛٔيٙيٛٔي اغت وهٝ اش غهًح لًٓهٝ وهبز ثسااؾهتٝ ٔهي       ” اوػيدي ٔصثٛز  مسيجب

 ؾٛا.  فبٚت غًح آِٛٔيٙيْٛ لجُ ٚ ثٓد اش ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ از ؾىُ وبٔال ٔؿخف ٔي ثبؾد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  سويت ؾيٕيبيي اليٝ اوػيدي حبقُ اش آ٘دايصيًٙ: 

زاثًٝ ثب  سويت ؾيٕيبي اليهٝ اوػهيدي حبقهُ اش آ٘هدايصيًٙ ثهس زٚي آِٛٔيٙيهْٛ       ٔامميٗ از  

 ُ٘سات ٔتفبٚ ي زا اثساش ااؾتٝ ا٘د وٝ ْٕدٜ  سيٗ آٟ٘ب ثٝ قٛزت شيس اغت. 

 اِف: ْٕٛٔي  سيٗ ايدٌبٜ ٚ ُ٘سيٝ از ايٗ زاثًٝ ْجبزت اغت اش: 

آ٘هدي ايجهبا ؾهدٜ     –وػيدي ازقد ٚشٖ اليٝ ا 13ثٙب٘جس اْتمبا ثسخي اش پطٚٞؿٍساٖ  – 1اِف  

 5 ؿىيُ ٔي اٞد وٝ ثب ا٘جبْ ُْٕ ؾػتؿٛ ٚ آة وؿي ٔيتٛاٖ حدٚا  S O3از ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ زا 

 ِٛيهد   S O3ازقد اش ايٗ ٘ػجت وبغت. ٕ٘ٛااز شيس زاثًٝ ثيٗ حسازت جسيهبٖ إْهبَ ؾهدٜ ٚ ازقهد     

ٌهسْ از ِيتهس زا ٘ؿهبٖ     165 ؾدٜ از پٛزغٝ آ٘دايصيًٙ ثب ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغيد غِٛفٛزيه ثٝ لُّت

 ٔي اٞد. 

ثٝ ُ٘س ٔي زغد ٚجٛا غِٛفبت از اليٝ اوػيدي ثبْث حسوت اااٖ پسٚ ٖٛ ٞهب اش غهًح اليهٝ     

 ٔصثٛز ٌسايدٜ ٚ ْالٜٚ ثس  ػٟيُ از أس آ٘دايصيًٙ غجت وبٞؽ ِٚتبض ٔٛزا ٘يبش ّْٕيبت ٘يص ٔي ؾٛا. 

ثهٝ ٕٞهساٜ    AL2 O3ٖ شيهباي  آ٘دي آة ثٙدي ٘ؿدٜ ثٝ ٔيهصا  –از پٛؾؽ اوػيدي  – 2اِف  

آٔ س ثس اغهيٕتس   2/1ٞيدزات ٚجٛا اازا وٝ ٔمداز آٖ از ثسخي آشٔبيؿٟبي ا٘جبْ ؾدٜ ثب ؾدت جسيبٖ 

 ازقد ٚشٖ اليٝ اوػيدي ٌصازؼ ؾدٜ اغت.  1/86ٔسثّ ثساثس 

” آ٘دي آة ثٙدي ٘ؿدٜ )غيُ ٘ؿهدٜ(  مسيجهب   –ٔيصاٖ آة ٔٛجٛا از پٛؾؽ اوػيدي  – 3اِف  

 ازقد ٚشٖ وُ اليٝ ٔصثٛز ٔي ثبؾد.  5/12 ب  5/0

 Al2 O3  ٚ0.9H2Oفسَٔٛ  Byalobzhenskii  ٚTomashovة : ثسخي اش پطٚٞؿٍساٖ ٔب٘ٙد 

زا ثٝ ْٙٛاٖ ٔؿخكٝ ؾيٕيبيي اليٝ اوػيدي غيُ ٘ؿدٜ حبقُ اش آ٘دايصيًٙ از ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغهيد  

 غِٛفٛزيه ًٔس  وساٜ ا٘د. 



 

 

 

 

ٌسْ  32ٌسفتٝ از ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغيدغِٛفٛزيه ثب لُّت  ٘تبيج شيس وٝ اش آشٔبيؿبت قٛزت –ج 

ِٚت حبقُ ؾدٜ اغت ٘يص زٚايتي ايٍس اش  سويت  12ازجٝ غب٘تيٍساا ٚ ِٚتبض  20 ب  12از ِيتس، از ااي 

 آ٘دي زا ثيبٖ ٔي اازا.  –ؾيٕيبيي اليٝ اوػيدي 

 ازقد 56/4   آِٛٔيٙيْٛ آشاا 

Al (OH)3   14/27 ازقد 

AlOOH     3/68 ازقد 

” ٔؿهٟٛا ٘يػهت ٚ  ب٘يهب    (Al2 O3)ٞيچ ٘ؿب٘ي اش اوػيد آِٛٔيٙيْٛ ” از ثسزغي ٔٛزا فٛق اٚال 

 ازقد ٘يص ليسٔٙتُسٜ ٚ ٘بخٛؾبيٙد ثٝ ُ٘س ٔي زغد.  56/4َٟٛز ٚ  ؿىيُ يٖٛ ٞبي آِٛٔيٙيْٛ ثٝ ٔيصاٖ 

    ٛ زيه ثٝ ٌفتٝ ثسخي اش ٔامميٗ اليٝ اوػيدي ؾىُ ٌسفتٝ از ٔاَّٛ اِىتسِٚيهت اغهيد غهِٛف

اازاي  ٛاشٖ  سويجي ٔؿخكي ٘يػت ٚ  ٓداا يٟٛ٘بي آِٛٔيٙيْٛ ٘يص ثٝ ٔٛاشات زؾد ٚ افهصايؽ نهخبٔت   

آ٘هدي ٔصثهٛز ٔيتٛا٘هد از     –اليٝ اوػيدي وبٞؽ ٔي يبثد. حهٛز يٖٛ ٞبي آِٛٔيٙيْٛ از اليٝ اوػهيدي  

 ُ٘س آيد.   كايح ٚ  ٛجيٝ ثسخي شٔيٙٝ ٞبي  ئٛزيىي پيچيدٜ فيصيىي ٚ ؾيٕيبيي ًٔٙمي ٚ ٔفيد ثٝ

ثب اغتفباٜ اش  ىٙيه زاايٛ ؾيٕيبيي ثٝ وٕه  ساؾهٝ   Baker   ٚBraceاٚ  ٗ اش ٔاممبٖ ثٙبٟٔبي  –ا 

S35         ازيبفتٙههد وههٝ از  سويههت پٛؾههؽ اوػههيدي حبقههُ اش آ٘ههدايصيًٙ از ٔاّههَٛ اِىتسِٚيههت

٘يص ٕٞصٔبٖ ثب آلبش پسٚغهٝ  ؿهىيُ ٔهي ٌهساا وهٝ ّْٕيهبت آة وؿهي ٚ         S O4اغيدفػفسيه ٔمبايس 

ؾػتؿٛ جٟت وبٞؽ ٔيصاٖ آٖ ثي ٘تيجٝ اغت. أب ثب زؾد ٚ افصايؽ نخبٔت اليٝ اوػيدي ثس زٚي فّص، 

 ٔيصاٖ غِٛفبت ثٝ ٔسٚز وبٞؽ ٔي يبثد. 

آ٘دي ايجبا ؾدٜ ثس زٚي آِٛٔيٙيْٛ ثب اغتفباٜ اش اِىتسِٚيت ٞهبي ايٍهس    – سويت پٛؾؽ اوػيدي  –ٜ 

 ٘يص ٔؿبثٝ ٔٛازا لجُ ٔي ثبؾد. 



 

 

 

 

ازقد اش ٚشٖ الي اوػيدي آ٘دي ايجبا ؾدٜ ثس  3مبت ٘ؿبٖ ٔي اٞد وٝ حدٚا ثسخي اش  امي 

غًح لًٓٝ آِٛٔيٙيٛٔي از اِىتسِٚيت اغيد اٌصاِيه زا خٛا اغيد اٌصاِيه  ؿىيُ ٔي اٞد ٚ ٔبثمي آٖ 

 ٔي ثبؾد.  H2O  ٚ2Al2O3ثي ؾىُ ٚ ليس ٔتجّٛز ٚ ٔمدازي آة ثٝ قٛزت  Al2 O3٘يص 

آ٘دي حبقُ اش پسٚغٝ آ٘هدايصيًٙ از   –زقد ٚشٖ اليٝ اوػيدي ا 7/0 ب  4/0ٕٞچٙيٗ حدٚا  

اِىتسِٚيت اغيد وسٚٔيه ٘يص ٔسثٛو ثٝ خٛا اغيد وسٚٔيه ٔي ثبؾد ٚ از  سويت اليٝ اوػيدي ٔصثهٛز  

 ثدٖٚ آة اغت جبي ٔي ٌيسا.  Al2 O3وٝ 

 

 آ٘دي:  –نخبٔت اليٝ اوػيدي  

يْٛ ثٝ ٔهدت شٔهبٖ حههٛز لًٓهٝ از     آ٘دي ايجبا ؾدٜ ثس زٚي آِٛٔيٙ –نخبٔت اليٝ اوػيدي  

ااخُ حٕبْ ثػتٍي اازا ٔؿسٚو ثس ايٙىٝ  ٕبْ ؾسايى ا٘جبْ وبز اغتب٘دازا ثبؾد. از ايٗ قٛزت ثساي ثٝ 

اليمهٝ ٚ   10آٔ س ثس اغهيٕتس ٔسثهّ حهدٚا     6/1ٔيىسٖٚ ثب اا٘ػيتٝ جسيبٖ  5اغت آٚزاٖ نخبٔتي ٔٓباَ 

 ٖ ٔٛزا ٘يبش اغت. اليمٝ شٔب 20ٔيىسٖٚ حدٚا  10ثساي نخبٔتي ثساثس 

ثٝ ْجبزت ايٍس ٞس شٝ نخبٔت ثيؿتسي ٔدُ٘س ثبؾد شٔبٖ ثيؿتسي ٔٛزا ُ٘س ٔهي ثبؾهد، أهب از     

ثسخي ٔٛازا حتي ثب افصايؽ شٔبٖ ّْٕيبت ٕٔىٗ اغت ٞيچ ِ٘ٛ افصايؽ قخبٔتي ايجبا ٘ؿٛا. ؾىُ شيس 

ف اِٛٔيٙيْٛ ٘ػجت ثهٝ  ٘ؿبٖ اٞٙدٜ نخبٔت اليٝ اوػيدي حبقُ اش آ٘دايصيًٙ ثسخي اش آِيبضٞبي ٔختّ

 2/1ٌسْ از ِيتس ٚ اا٘ػيتٝ جسيبٖ ٘يهص   165شٔبٖ ٔي ثبؾد. )ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغيدغِٛفٛزيه ثب لُّت 

اغي ٔتس ٔسثّ اغهت(. اِيهُ ٔاهدٚايت از ايجهبا نهخبٔت اِخهٛاٜ ٚ ثهبال از اليهٝ پٛؾهؽ           –آٔ س ثس 

 ثيٗ اٚ ْبُٔ شيس اا٘ػت: اوػيدي ٞٙٛش ٔؿخف ٚ لًٓي ٘يػت أب ٔيتٛاٖ آٖ زا ٘بؾي اش  ٓباَ 

لبثّيت جسيبٖ اِىتسيىي از ا٘تمبَ يٖٛ ٞبي آِٛٔيٙيْٛ اش اليٝ ٞب ثٝ ُٔٙٛز ايجبا ٚ  ؿىيُ اوػهيد    -اِف

  بشٜ. 

 لبثّيت حُ آِٛٔيٙيْٛ  ٛغى ٔاَّٛ اِىتسِٚيت )اغيدغِٛفٛزيه(..  –ة 



 

 

 

 

بي ايجبا ؾهدٜ  اش جّٕٝ االيُ ايٍس ٔادٚايت نبٔت اليٝ اوػيدي لبَ  ؿىيُ ٔي  ٛا٘د ٌسٔ

ِٚت زا جٟت ٞس اغيٕتس ٔسثهّ   16آٔ س ٚ ِٚتبض  6/1از پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ ثبؾد شيسا اٌس جسيب٘ي ٔٓباَ 

ٚات ايجهبا   240اش غًح آ٘داِيص ؾدٜ ٔٙبغت ثدا٘يٓ از آٖ قٛزت ثٝ اشاي جسيبٖ فٛق ٌسٔبيي ٔٓهباَ  

 خٛاٞد ؾد.

ثٝ اشاي ٞهس ٌهسْ اش اوػهيد  ؿهىيُ     اش غٛي ايٍس،  ؿىيُ اوػيد آِٛٔيٙيْٛ ٘يص ٌسٔبشا ثٛاٜ ٚ 

ويّٛوبِسي ٌسٔب آشاا ٔيٍساا. ٞس شٙد وٝ ايٗ ٌسٔب ٔي  ٛا٘د ثب اغتفباٜ اش ٞٓ شٖ ٚ يب جسيبٖ  400اؾٝ 

آ٘هدي   –ثبا اش ااخُ حٕبْ خبزج ؾٛا . أب ثٝ ٘ٛثٝ خٛا ٔبّ٘ اش زؾد ٚ افصايؽ قخبٔت اليهٝ اوػهيدي   

آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثّ از قفس  5/2إْبَ اا٘ػيتٝ جسيبٖ ٔي ؾٛا. ٞچٙيٗ از پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ غخت، ثب 

ازجٝ غب٘تيٍساا شٔب٘ي وٝ اوػيطٖ از آ٘هدٞب َهبٞس ٔهي ؾهٛا ثهٝ قهٛزت پالزيصاغهيٖٛ ْٕهُ وهساٜ ٚ          

 ٔمبٚٔت زا از اليٝ آ٘دي افصايؽ ٔي اٞد. 

ض ايٗ ُْٕ ٘يص ثبْث ٔادٚايت از زؾد اليٝ اوػيدي ٔي ٌساا. از  مبثُ ثب ايٗ پديدٜ اٌس ِٚتب

افصايؽ يبثد ثٝ ٘اٛي وٝ ثتٛا٘د ٔمبٚٔت ٔصثٛز زا از ٞٓ ؾهىٙد غهٛختٍي فّهص پهيؽ خٛاٞهد آٔهد وهٝ        

 ٔؿىُ آفسيٗ ٔي ثبؾد. 

 

 إٞيت ٔٛاا از آ٘دايصيًٙ : 

٘تبيج حبقُ اش آ٘دايصيًٙ از آِيبضٞبي ٔختّف آِٛٔيٙيْٛ يىػبٖ ٘يػت ٚ ٞس آِيهبضي پهع اش   

ااؾت. اغتٝ اي اش آِيبضٞبي ثٟتسيٗ لبثّيت زا از زاثًٝ ثب ا٘جبْ ُْٕ آ٘دايصيًٙ وييت ٚيطٜ اي خٛاٞد 

ثساق وبزي ٚ ا٘ٓىبظ ٘ٛز اازا ٔي ثبؾٙد از حبِي وٝ اغتٝ اي ايٍس ثٝ ْىع ٞيچٍٛ٘ٝ لبثّيتي زا ثهساي  

 ثساق وبزي ٘داز٘د ٚ جٟت غخت وبزي ٚ يب اٞداف ايٍس ٔٙبغت ٔي ثبؾٙد. 

ختّف آِٛٔيٙيْٛ زا از ٔمبْ  ًجهك لهساز اااٜ ٚ   جداَٚ ثٓد اغتب٘دازاٞبي ثيٗ إِّّي آِيبضٞبي ٔ

غ ع لبثّيت ٞس وداْ اش آٟ٘ب زا جٟت آ٘دايصيًٙ )ثب ٞداف ٔختّف اش لجيُ ثساق وبزي، ايجبا غهختي  



 

 

 

 

ْبِي  سيٗ ٚ ثٟتسيٗ ٘تيجٝ ٚ أتيهبش   5ٚ زً٘ آٔيصي( ثٝ قٛزت أتيبش ثيبٖ ٔي اازا ثٝ قٛز ي وٝ أتيبش 

ٚ  3، 4زا از آ٘دايصيًٙ پريسي آِيبض ٔسثٛيٝ ٘ؿٗ ٔيد ٞد. ٔبثمي أتيبشات )پبييٗ  سيٗ لبثّيت ٚ ٘تيجٝ  1

 ( ثٝ  س يت ٔجيٗ ويفيت ثػيبز خٛة ، خٛة ٚ ٔتٛغى ٔي ثبؾد.2

 لبثُ ذوس ٔي ثبؾد:  LM٘ىبت شيس از زاثًٝ ثب آِيبضٞبي زيختٍي غسي 

 ٞيچىداْ اش آِيبضٞبي فٛق لبثّيت خٛثي زا جٟت ثساق ؾدٖ ٘داز٘د.  –اِف 

ثٝ ُٔٙٛز آ٘دايصيًٙ ٞس وداْ اش آِيبضٞبي فٛق ٔي ثبيػت  ىٙيه ٚ زٚؾهٟبي خبقهي زا اش ُ٘هس     –ة 

 لُّت اِىتسِٚيت، ِٚتبض ٚ ليسٜ از ُ٘س ٌسفت. 

ثًٛز ٔسبَ، جٟت آ٘دايص وساٖ آِيبضٞبيي وٝ اازاي ازقد شيهباي اش غهيّيع ٔهي ثبؾهٙد ٔهي      

ت( ٚ آِيبضٞبي ؾبُٔ ٔع ثٟتهس اغهت وهٝ از ٔاّهَٛ     ِٚ 24ثبيػت ِٚتبض ثبايي زا ثٝ آٟ٘ب إْبَ ٕ٘ٛا)  ب 

 آ٘دايص ؾٛ٘د.  N – 4 N 7  اِىتسِٚيت اغيد غِٛفٛزيه ثب لُّت 

زً٘ ايجبا ؾدٜ ثس زٚي لًٓبت آ٘دايص ؾدٜ آِيبضٞهبي فهٛق  اهت  هب يس ازقهد ْٙبقهس  ؿهىيُ         –ج 

  يسٜ ٔي ثبؾٙد. ” اٞٙدٜ آِيبض ثٛاٜ ٚ ٕٔٓٛال

 

 يٙيْٛ : ٔساحُ اجسايي آ٘دايصيًٙ آِٛٔ 6

ٞدف اش آ٘دايصيًٙ آٔباٜ غبشي غًٛ  خبزجي لًٓبت آِٛٔيٙيٛٔي ثساي وبزثساٞبي ٔختّف 

ٚ ٌٛ٘بٌٖٛ ٔب٘ٙد غخت وبزي، ٔكبزف غبختٕب٘ي،  صئيٙي ٚ ازخؿٙدٌي ٔي ثبؾد. جٟت اغهتيبثي ثهٝ   

      ْ  وييت ٔٛزا ٘يبش الشْ اغت وٝ  ٕبٔي ٔساحُ ّْٕيب ي آ٘دايصيًٙ ثهٝ  س يهت ٚ ثهٝ قهٛزت اليهك ا٘جهب

 پريسا.

 ٔساحُ اجسايي آ٘دايصيًٙ 



 

 

 

 

  جٟيصات ٔٛزا ٘يبش از ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ  

اغتيبثي ثٝ ويفيت ْبِي از آ٘دايصيًٙ لًٓبت آِٛٔيٙيٛٔي ثٝ ْٛأهُ ٔختّفهي ٕٞچهٖٛ وبٔهُ      

، ثبال٘ع ثٛاٖ َسفيت ٔساحُ ٔختّف پسٚغٝ ّْٕيهب ي ٚ    ثٛاٖ  جٟيصات ٚ اغتفباٜ قايح ٚ ازغت آٖ

يت ذيكال  ٚ آٌبٜ ٘ػجت ثٝ اا٘ؽ ٚ  ىِٙٛهٛضي آ٘هدايصيًٙ ثػهتٍي اازا. از ايهٗ     ٟٕٔتس اش ٕٞٝ ٔديس

ٔيبٖ  جٟيصا ي وٝ جٟت آ٘دايصيًٙ ٔٛزا اغتفباٜ لساز ٔي ٌيسا حبئص ثيؿهتسيٗ إٞيهت ٔهي ثبؾهٙد وهٝ      

 ْجبز ٙد اش: ” ْٕد ب

 

  ب٘ه آ٘دايصيًٙ :  

از ٌيهسا  ب٘هه ٚ  جٟيهصات    ٟٕٔتسيٗ ٔٛزاي وٝ از جسيبٖ ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ ثبيد ٔد ُ٘س لس 

جب٘جي آٖ اغت وٝ ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ از ااخُ آٖ ا٘جبْ ٔي ؾٛا. ثد٘ٝ  ب٘هه ٔهي ثبيػهت از ٔمبثهُ     

خٛزاٌي اغيدغِٛفٛزيه ٔمبْٚ ثبؾد. زٚؾٟبي ٔختّفي ثساي ٘يُ ثٝ ايٗ ُٔٙٛز ٚجٛا اازا وٝ ا٘تخبة 

بثُ خٛزاٌي ثػتٍي اازا. ٔب٘ٙد پٛؾؽ ٞس وداْ اش آٟ٘ب ثٝ ليٕت ، ِ٘ٛ ٔٛاا ٚ لبثّيت ٔمبٚٔت آٖ از ٔم

غسة ، الغتيه غخت ، ا٘ٛاِ پالغتيىٟب ، آجسٞبي ند اغيد ، از زاثًٝ ثب زٚؾٟبي فٛق ثًٛز ٔختكهس  

  ٛنياب ي ازائٝ ٔي ٌساا: 

 

 پٛؾؽ غسثي :  –اِف 

غبِيبٖ شيباي اش غسة ثٝ ْٙٛاٖ يه اليٝ ٔابفٍ از  ب٘ىٟبي وٛشهه ٚ ٔتٛغهى آ٘هدايصيًٙ     

ؾد وٝ اش ٔصايبي آٖ غِٟٛت ٚ غسْت از ٘كت ٚ  ٕٓيهس آٖ ثهٛا أهب از حهبَ حبنهس ايهٗ       اغتفباٜ ٔي 

 زٚؼ جٟت پٛؾؽ اااٖ ثٝ ثد٘ٝ  ب٘ه وبزثسا وٕتسي اازا. 

ْالٜٚ ثس ايٗ از ثسخي اش وبزٌبٟٞب اليٝ غسثي فٛق ثٝ ْٙٛاٖ وب د ٔٛزا اغتفباٜ لساز ٔي ٌيهسا   

َ ٌبٞي از ٍٞٙبْ از آٚزاٖ ٚ يب جبي ٌرازاٖ لًٓبت وٝ ٔؿىال ي زا ٘يص ثٝ ٚجٛا ٔي آٚزا. ثًٛز ٔسب



 

 

 

 

وبز ثٝ ّْت ثي التي اپسا ٛز ا كبَ وٛ بٞي ثيٗ وبز ٚ ثد٘ٝ  ب٘ه ايجبا ٔي ؾٛا وٝ ثبْث خساثي لًٓٝ 

وبز ٚ قدٔٝ شاٖ ثٝ پٛؾؽ غسثي  ب٘ه اغيدغِٛفٛزيه از ٔٓسل خٛزاٌي لساز ٔي ٌيسا وٝ ٞصيٙٝ 

ااؾت. اش ٔؿىالت ايٍسي وٝ نٕٗ اغهتفباٜ اش اليهٝ غهسثي ثهٝ     شيباي زا جٟت  ٕٓيس ثٝ ا٘جبَ خٛاٞد 

ْٙٛاٖ وب د ثٝ ٚجٛا ٔي آيد لدزت پس بة ٘بٕٞبًٞٙ از جسيبٖ ااخُ  ب٘ه ٔي ثبؾد وٝ ثبْث ايجهبا  

 نخبٔت ٞبي ٘بٔتٙبغت پٛؾؽ از لػٕت ٞبي ٔختّف لًٓٝ وبز ٔي ٌساا. 

 پٛؾؽ الغتيىي:  –ة 

غهتيىي از ثد٘هٝ  ب٘ىٟهب ثهب  ٛجهٝ ثهٝ ٞصيٙهٝ ٔٙبغهت ٚ         از ثسخي اش قٙبيّ اغتفباٜ اش پٛؾهؽ ال  

ٚيطٌيٟبي خبـ آٖ زٚاج اازا. ٟٕٔتسيٗ خكٛقيتي وٝ ٔٛاا الغهتيىي ثبيهد اازا ثبؾهٙد  هب ثهٝ ْٙهٛاٖ       

 پٛؾؽ ٔٛزا اغتفباٜ لساز ٌيس٘د ْجبز ٙد اش: 

 ٔمبٚٔت از ٔمبثُ خٛزاٌي اغيد از لُّت ٞبي ٘سٔبَ ٚ ِٕٔٓٛي. -

بؾي اش ّْٕيبت ، ثٝ خكٛـ ٍٞٙبٔي وهٝ ٔهبيّ اِىتسِٚيهت جديهد از     ٔمبٚٔت از ٔمبثُ حساز ي ٘  -

 ازجٝ غب٘تيٍساا ٔي زغد.  60 ب  50ثٝ ” حبَ غبخت ٔي ثبؾد، شيسا از شٙيٗ حبِتي حسازت ٕٔٓٛال

 ٔمبٚٔت ٔىب٘يىي از ٔمبثُ نسثٝ ٞبي ٘بؾي اش ثسخٛزا لًٓٝ ثب ثد٘ٝ  ب٘ه.  -

ت زا از ااخُ حٕبْ لساز ٔي اٞٙد يب اش آٖ ٔمبٚٔت از ٔمبثُ غبيؽ ثٝ خكٛـ ٍٞٙبٔي وٝ لًٓب  -

 ، شيسا از شٙيٗ حبِتي احتٕبَ  ٕبظ لًٓٝ ثب ثد٘ٝ  ب٘ه ٚجٛا اازا.  خبزج ٔي وٙٙد

ٔيّيٕتس ٚ از ِجٝ ٞهب   5/1ثًٛز َٕٔٓٛ نخبٔت پٛؾؽ الغتيىي از غًٛ  جب٘جي  ب٘ه حدالُ 

ىب٘يىي ،  ٙؽ ٞبي حساز ي ٚ فُٓ ٔيّيٕتس  ٛقيٝ ؾدٜ اغت  ب از ثساثس نسثٝ ٞبي ٔ 3ٚ ٌٛؾٝ ٞب حدٚا 

 ٚ ا٘فٓبَ حساز ي ٔمبٚٔت ٕ٘بيد. 

 آجسٞبي ٔمبْٚ از ٔمبثُ اغيد:  –ج 

ثسخي اش حٕبٟٔبي ثصزي آ٘دايصيًٙ ٚ ٕٞچٙيٗ وف غبِٗ ٞبي ّْٕيب ي زا ثب آجسٞهبي نهد    

      ٔ مبثهُ  اغيد  ٔي پٛؾب٘ٙد. ثب  ٛجٝ ثٝ ٔمسٖٚ ثٝ قهسفٝ ثهٛاٖ آٖ اش ُ٘هس التكهباي ٚ ٔمبٚٔهت آجسٞهب از 



 

 

 

 

خٛزاٌي اغيد ، از ٔٛالٓي وٝ ٘كت  ب٘ه آ٘دايصيًٙ از ااخُ شٔيٗ اِصأي اغت اغتفباٜ اش آجسٞبي 

ند اغيد ثٟتسيٗ ٚ ًّٔٛثتسيٗ زٚؼ ٔي ثبؾد. غيٕب٘ي وٝ جٟت ا كبَ آجسٞبي ٔصثٛز ثىبز ٔي زٚا ٘يص 

 ٔي ثبيػت از ٔمبثُ اغيد ٔمبٚٔت ثبؾد. 

 ( :  PVCپٛؾؽ پالغتيه ) –ا 

ثٝ ْٙٛاٖ پٛؾؽ ااخّهي  ب٘هه وهبزثسا ٚغهيٓي پيهدا وهساٜ اغهت ٚ اش         PVCش ٔٛاا اغتفباٜ ا 

 ِابٌ ليٕت ٚ وبزآيي ٘يص ثب ايٍس ٔٛاا پٛؾؿي لبثُ زلبثت ٔي ثبؾد. 

 وب د:  

ثسخي اش ْٙبقس ٚ فّصات ٔي  ٛا٘ٙد ثٝ ْٙٛاٖ وب د از ااخُ  ب٘ه آ٘دايصيًٙ لساز ٌيس٘هد وهٝ    

 ٌسافيت اغت.  آِٛٔيٙيْٛ ٚ  ْٕدٜ  سيٗ آٟ٘ب غسة ،

ٚزق آِٛٔيٙيْٛ ِٕٔٓٛي  سيٗ فّص از غبخت وب د ٔي ثبؾد وٝ  ٛغى پيچ ٚ ٟٔسٜ ٚ يب ٞهس ٚغهيّٝ    –اِف 

ايٍسي ثٝ ٔيّٝ حبُٔ جسيبٖ ٔٙفي )وب د( ٚقُ ٔي ؾٛا ٚلتي وٝ جسيبٖ اِىتسيػهيتٝ ثسلهساز ٔهي ٌهساا     

ي وٝ جسيبٖ ثسلهساز ٘يػهت   ٚزق آِٛٔيٙيٛٔي يب وب د از ٔمبثُ خٛزاٌي ٔابفُت خٛاٞد ؾد ٚ از حبِت

ٚزق فٛق اِروس از ااخُ ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ثٝ ٔسٚز حُ ٔي ؾٛا ِٚي ٔمهداز آٖ ثػهيبز وهٓ ٚ جصيهي     

اغت ٚ ثٝ ؾسايى ٔاَّٛ ااخُ  ب٘ه ثػتٍي اازا. از قٛز ي وٝ اش اغيد غِٛفٛزيه ثب لُّتهي وٕتهس   

ازجهٝ   25ت حٕهبْ ٘يهص وٕتهس اش    ٌسْ از ِيتس ثٝ ْٙٛاٖ ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغتفباٜ ؾهٛا ٚ حهساز   250اش 

ٔيّيٕتس غبِيبٖ ازاش ٔي  ٛا٘د ثٓٙهٛاٖ وب هد    3غب٘تيٍساا ثبؾد ٚزق اوػتسٚا ؾدٜ آِٛٔيٙيٛٔي ثٝ نخبٔت 

 ٔٛزا اغتفباٜ لساز ٌيسا ٚ زا٘دٔبٖ خٛثي زا ٘يص ثٝ ٕٞساٜ ااؾتٝ ثبؾد. 

ٕٛا. ٚزق ٌسافيهت لبثّيهت   ٌسافيت اش ايٍس ٔٛااي اغت وٝ ٔيتٛاٖ اش آٖ ثٝ ْٙٛاٖ وب د اغتفباٜ ٘ –ة 

ا٘تمبَ ٔمداز شيباي اش جسيبٖ زا اازا ٔي ثبؾد أب حُٕ ٚ ٘مُ ٚ جبثجبيي آٖ ٔؿىُ ثٛاٜ ٚ جٟت ٘كت 

 ٘يص ٘يبش ثٝ الت شيباي اازا. 



 

 

 

 

 ٛجٝ ثٝ ايٗ ٘ىتٝ اِصأي اغت وٝ ٔيّٝ ٞبي حبُٔ جسيهبٖ ٔٙفهي وهٝ اش يهه غهٛ ثهٝ قهفابت         

اش جٙع آِٛٔيٙيْٛ ا٘تخبة ” ّ  غريٝ ٔتكُ ا٘د ٔي ثبيػت حتٕبوب دي ٚ اش غٛي ايٍس ثٝ لًت ٔٙفي ٔٙج

ٌسا٘د شيسا از قٛز ي وٝ اش ٔع ثٝ ْٙٛاٖ ٔيّٝ ٞبي ا٘تمبَ جسيبٖ اغتفباٜ ؾٛا ثًٛز لًّ ثبْهث ايجهبا   

 اؾىبال ي از ٔاُ ا كبالت ؾدٜ ٚ خٛزاٌي اِىتسِٚيتي زا ثس زٚي آِٛٔيٙيْٛ ايجبا خٛاٞد ٕ٘ٛا. 

ٖ ٔع از جٛ اغيدي ٚ  ؿىيُ ٕ٘ه ٔع از ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ثبْث ْالٜٚ ثس آٖ خٛزاٜ ؾد 

خساثي وبز ٘يص ٔي ٌساا. )از قٛز ي وٝ ثٙبثٝ االيّي اغتفباٜ اش ٔيّٝ ٔػي اِصأي ثبؾد ٔي يبثد زٚي آٖ 

 زا ثب زً٘ يب ٔٛاا ند اغيدي پٛؾب٘د  ب ٔبّ٘ خٛزاٌي ٚ يب  سويت آٖ ثب ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ٌساا(

 

 

 

 َٛ اِىتسِٚيت :  اليٓ از ٔاّ 

جٟت يىٙٛاخت ٍٟ٘داؾتٗ أبي  ٕبْ ٘مبو ااخُ حٕبْ ٔي  ٛاٖ اش ِِٛٝ ٞهبي ثهبا،  ٞهٓ شٖ ٚ     

حسوبت ٘ٛغب٘ي اغتفباٜ ٕ٘ٛا. أب ْٕٛٔي  سيٗ زٚؼ اغتفباٜ اش ِِٛٝ ٞبي ثبا اغت وٝ ٘بشَ ٞهبي آٖ ثهب   

ٝ    150 هب   100ٔيّيٕتهس ٚ ثهٝ فٛاقهُ     3اٞب٘ٝ اي ثٝ لًهس حهدٚا    يىهديٍس از  هٝ  ب٘هه     ٔيّٕتهس ٘ػهجت ثه

آ٘دايصيًٙ ٘كت ٔي ؾٛ٘د. ٞٛاي فؿساٜ ٚ  ُٙيٓ ؾدٜ ثب اغتفباٜ اش ِِٛٝ  يبفتٝ ٚ اش اٞب٘ٝ آٟ٘ب خبزج ٔي 

 ؾٛا. 

اغتب٘دازا خبقي جٟت ٔؿخف ٕ٘ٛاٖ ٔيصاٖ فؿبز ٞٛاي خبزج ؾدٜ اش ٘بشِٟب ٚجهٛا ٘هدازا ٚ    

ثهب اغهتفباٜ اش زٚؼ غهٓي ٚ خًهب     ٞس ٚاحد  بغيػبت آ٘دايصيًٙ ٔي ثبيػت ثس اغبظ ؾهسايى وهبزي ٚ   

٘ػجت ثٝ يبفتٗ حبِت ثٟيٙٝ الداْ ٕ٘بيد ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ وٕتسيٗ  غييس ٕٔىٗ از ؾدت جسيبٖ لبثُ إْهبَ  

 از پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ ايجبا ؾٛا. 



 

 

 

 

ِٚت ٘ؿهبٖ ٔهي اٞهد     18ازجٝ غب٘تيٍساا ٚ ِٚتبض  21٘تبيج آشٔبيؽ قٛزت ٌسفتٝ از حسازت  

جبا ؾدٜ  ٛغى فؿبز ٞٛا از ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اا٘ػيتٝ جسيهبٖ ٔهٛزا ٘يهبش    وٝ ٔتٙبغت ثب ؾدت  اليٓ اي

 جٟت ا٘جبْ ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ وبٞؽ ٔي يبثد. 

٘تبيج فٛق ٔجيٗ ايٗ ٚالٓيهت اغهت وهٝ  اليهٓ ٚ ثهٝ ٞهٓ خهٛزاٖ ٔاّهَٛ از جسيهبٖ ّْٕيهبت            

ايصيًٙ ٔهي ثبيػهت   آ٘دايصيًٙ ٘مؽ ثٝ غصائي اازا. جسيبٖ ٞٛاي أيدٜ ؾدٜ ثٝ ٘بشَ ٞبي  ٝ  ب٘ه آ٘د

 ب حدي افصايؽ يبثد وٝ ؾدت جسيبٖ  بثت ٔب٘دٜ ٚ ٞيچٍٛ٘هٝ وبٞؿهي از آٖ ٔؿهبٞدٜ ٘ؿهٛا. اش غهٛي      

ايٍس  اليٓ ٚ ثٝ ٞٓ خٛزاٖ ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ثس ٔيصاٖ ِٚتبض ، نخبٔت اليٝ اوػيدي ٚ ا٘االَ ٔجهدا  

 اليٝ ٔصثٛز از ااخُ حٕبْ آ٘دايصيًٙ از حيٗ ّْٕيبت ٔٛ س ٔي ثبؾد. 

يٗ زفتبز ٘ؿبٖ ٔي اٞد وٝ اش آشٔبيؿبت ٔختّف اغتٙتبج ٌسايدٜ اغت اا٘ػيتٝ جسيبٖ از يَٛ ا 

 آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثّ از ُ٘س ٌسفتٝ ؾدٜ اغت.  5/1ٔدت ا٘جبْ ايٗ آشٔبيؽ  بثت ٚ ثساثس 

 

 وٙتسَ أبي حٕبْ ٚ خٙه وساٖ ٔاَّٛ اِىتسِٚيت:  

اَّٛ اِىتسِٚيت ٚجٛا اازا وهٝ از يهَٛ   ثٝ ُ٘س ٔي زغد وٝ ْ٘ٛي  ٕبيُ ذا ي ٚ ازٚ٘ي از ٔ 

ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ ، ازجٝ حسازت آٖ افصايؽ ٔي يبثد. ايهٗ أهس ٘بؾهي اش ْجهٛز جسيهبٖ اِىتسيػهيتٝ ٚ       

ويّٛ وبِسي ثٝ اشاي ٞس ٌسْ اش اليهٝ اوػهيدي  ؿهىيُ     400ٕٞچٙيٗ ٌسٔبي ايجبا ؾدٜ ثٝ ٔيصاٖ  مسيجي 

 ؾدٜ ثس غًح فّص ٔي ثبؾد. 

ي نخبٔت ، غختي ٚ ٘سٔي اليٝ اوػيدي ٚ ٕٞچٙيٗ ايجبا حفهسٜ ٞهبي زيهص    أبي ٔصثٛز ثس زٚ 

زٚي آٖ  ب يس ٔي ٌرازا. ثٝ ٕٞيٗ جٟت ًٔٙمي اغت وٝ أبي حٕبْ آ٘دايصيًٙ  بثت ٍٟ٘داؾتٝ ؾهٛا.  

يىي اش زٚؼ ٞبي ٔٛزا اغتفباٜ از ايٗ زاثًٝ ٌساؼ آة خٙه غيس وِٛٝ ؾدٜ از جهدازٜ  ب٘هه ٔهي    

اٜ اش  سٔٛٔتس وٙتسَ ٔي ؾهٛا . ثسخهي اش وبزخب٘جهبت ٔاّهَٛ اِىتسِٚيهت زا      ثبؾد وٝ أبي آٖ ثب اغتفب



 

 

 

 

پٕ بض ٕ٘ٛاٜ ٚ ثٓد اش خٙه وساٖ  ٛغى ٔجدَ حساز ي خبزجي ، آٖ زا ثٝ  ب٘ه ثبش ٔي ٌساا٘ٙد از ايٗ 

 حبِت فسٔبٖ پٕ بض ٔي  ٛا٘د ثب اغتفباٜ اش يه  سٔٛغتبت ّْٕي ٌساا.

 

 وٙتسَ ؾدت جسيبٖ :  

 24 هب   12آِٛٔيٙيْٛ از حٕبْ اغيد غِٛفٛزيه ثهٝ جسيهبٖ ٔػهتميٕي ٔٓهباَ     جٟت آ٘دايصيًٙ  

ِٚت ٘يبش ٔي ثبؾد وٝ ٔيصاٖ اليك آٖ ثٝ ِ٘ٛ آِيبض ٚ نخبٔت ٔٛزا ُ٘س اليهٝ اوػهيدي ثػهتٍي اازا. از    

ثسخي اش ٔٛازا ثب از ُ٘س ٌسفتٗ جٙع آِٛٔيٙيْٛ ٚ ِ٘ٛ آ٘دايصيًٙ )غخت يب زٍ٘ي( ثهٝ ِٚتهبضي ٔٓهباَ    

ِٚت ٘يبش ٔي ثبؾد. ثٝ اِيُ إٞيتي وٝ ؾدت جسيبٖ  120 ب  75ت ٚ ثساي آِيبضٞبي غخت ثٝ ِٚ 24 ب  20

ّْٕيبت ثس ويفيت اليٝ اوػيدي ايجبا ؾدٜ اازا ٔي ثبيػت ثٝ قٛزت اغتي يب ٔىب٘يصٜ ٘ػجت ثٝ وٙتهسَ  

يصْ ٚ  سجيت ؾدت جسيبٖ الداْ ٕ٘ٛا. غيػتٕٟبي ٔختّفي از ايٗ زاثًٝ ٚجٛا ااز٘د وهٝ ثهس اغهبظ ٔىهب٘    

  جٛت ِٚتبض ٚ يب  جٛت جسيبٖ ُْٕ ٕ٘ٛاٜ ٚ وٙتسَ جسيبٖ ٚ  جٛت آٖ زا ٔامك ٔي غبش٘د. 

 

 

 

 لالثٟب :  

 ٕبٔي لًٓبت جٟت آ٘دايص ؾدٖ ٔي ثبيػت ثٝ يسيمي ثٝ ٔيّٝ جسيبٖ ٔسجت )آ٘د( ٚقُ ؾهٛ٘د.   

ة ٔٙبغهجي وهٝ   ثٙبثسايٗ لالثٟب ٘مؽ ٔٛ سي زا از ايٗ زاثًٝ ْٟدٜ ااز ٔي ثبؾهٙد. ا٘تخهبة ٚ غهبخت لهال    

ثتٛا٘د اش غٛيي لًٓٝ وبز زا ٔاىٓ ٍٟ٘داؾتٝ ٚ ا كبَ ايٗ خٛا ٚ  ػٕٝ حبُٔ جسيبٖ زا ثٝ ٘اٛ ًّٔهٛة  

ٚ ٔاىٕي ثسلساز ٕ٘بيد  ٚ اش غٛي ايٍس جسيبٖ ٚ ِٚتبض ٔٛزا ٘يبش زا اش خٛا ْجٛز اٞد. ثيؿتس ثٝ يه ٞٙس 

 ؾي ٔي ٌساا. ٔي ٔب٘د وٝ اش  جسثٝ شيبا ٚ ٔدُ٘س لساز اااٖ ٔجب٘ي ّْٕي ٘ب



 

 

 

 

ثيؿهتسيٗ وهبزثسا زا ااز٘هد )ٞهس     ” آِٛٔيٙيْٛ ٚ آِيبضٞبي آٖ از غبخت لالثٟب ٚ ثػت ٞب ٕٔٓهٛال  

از ايٗ شٔيٙٝ ًٔس  ٌسايهدٜ اغهت( اِيهُ آٖ ٘يهص ؾهبيد لبثّيهت اً٘ٓهبف        ” شٙد وٝ فّص  يتب٘يْٛ ٘يص اخيسا

ٖ آٟ٘ب زا جٟت ا كبَ لًٓبت ثهب  لالثٟبي آِٛٔيٙيٛٔي ثبؾد وٝ ثب ا٘جبْ  غييسا ي ثس زٚي ٞس لالة ٔي  ٛا

 اثٓبا ٔتفبٚت ٔٛزا اغتفباٜ لساز ااا. 

ثساي لًٓبت وٛشه ٔي  ٛاٖ لالثٟب زا ثٝ قٛزت شٍٙٝ ٞبيي ازغت وسا ٚ ثس زٚي ٞس وداْ  

اش آٟ٘ب شٙديٗ لًٓٝ زا آٚيصاٖ ٕ٘ٛا از قٛز ي وٝ ٘تٛاٖ لًٓبت زا ثٝ ّْت وٛشىي ثيؽ اش حهد زٚي  

اٜ اش ٌساٚ٘ٝ ٔخكٛـ اِصأي اغت. از ٞس قهٛزت ٔهٛازا شيهس از ا٘تخهبة ٚ     لالثٟب آٚيصاٖ وسا اغتفب

 غبخت لالثٟب ٚ ٕٞچٙيٗ وبزثسي آٖ ٔي ثبيد ٔدُ٘س لساز ٌيسا. 

% 5 سويت آِيبضٞبي آِٛٔيٙيْٛ ٔٛزا اغتفباٜ جٟت غبخت لالثٟهب ٘جبيهد اازاي ثهيؽ اش     –اِف 

 % غيّيػيْٛ ثبؾد. 7ٔع ٚ 

تخبة ٌساا وٝ ثًٛز وبُٔ ثتٛا٘د جسيبٖ ٔٙبغت زا ثٝ ٞس وهداْ  اثٓبا لالثٟب ثبيد يٛزي ا٘ –ة 

 اش لًٓبت ثسغب٘د. 

جٙع لالثٟب ثبيهد ثهٝ ٌٛ٘هٝ اي ثبؾهد وهٝ از ٔمبثهُ فؿهبز ٔىهب٘يىي ، خهٛزاٌي ٚ ٌسٔهب            –ج 

 ٔمبٚٔت وبفي زا اازا ثبؾد. 

لالثٟبي شٍٙٝ اي وٝ شٙديٗ لًٓٝ ثس زٚي آٖ ٘كت ٔي ؾٛ٘د ٔي ثبيػت يٛزي يساحهي   –ا 

ا٘د وٝ ٞس وهداْ اش لًٓهبت ثهٝ ٘اهٛ ٔػهتاىٕي ثهس زٚي آٖ لهساز ٌسفتهٝ ٚ ثهٝ ٔمهداز وهبفي ٔهبيّ             ٌس

اِىتسِٚيت ٚ جسيبٖ ٞٛا از ثيٗ فٛاقُ لًٓبت جسيبٖ ااؾتٝ ثبؾد ٚ ٘يهص ثتٛا٘هد جسيهبٖ ثهسق زا ثهٝ يهٛز       

 ٔػبٚي ثٝ ٕٞٝ لًٓبت ثسغب٘د. 

ٕٞهساٜ ثهب لًٓهبت    ” ٜ ؾٛا ٕٔٓهٛال اٌس اش آِٛٔيٙيْٛ ٚ آِيبضٞبي آٖ از غبخت لالثٟب اغتفبا –ٜ 

ٔتكُ ثٝ آٖ آ٘دايص ؾدٜ ٚ لؿسي اش اوػيد ثس زٚي آٖ ٔي ٘ؿيٙد. ايهٗ اوػهيد ْهبيك اِىتسيىهي ثهٛاٜ ٚ      

جسيبٖ زا اش خٛا ْجٛز ٕ٘ي اٞد. ثٙبثسايٗ جٟت ٞدايت ثٟتس جسيبٖ اِىتسيػيتٝ ٔي ثبيػت اليٝ اوػيدي 



 

 

 

 

ٝ حبُٔ جسيبٖ يب ثٝ لًٓٝ وبز اغت( اش ثيٗ ثهسا  فٛق زا )ثٝ خكٛـ از ثخؿٟبيي اش ٔاُ ا كبَ ثٝ  ػٕ

 ثديٗ ُٔٙٛز وبفي اغت وٝ لالة ٞبي اوػيد ؾدٜ زا از يىي اش  سويجبت شيس لٛيٝ ٚز ٕ٘ٛا. 

 % ٚش٘ي 5    غٛا غٛش آٚز

 ثميٝ حجٓ  ب٘ه      ة 

 ازجٝ غب٘تيٍساا 65 – 38    ازجٝ حسازت 

 ي : -1

 ٌسْ از ِيتس 37   اغيد غِٛفٛزيه 

 ٌسْ از ِيتس 37    ه اغيد فػفسي

 ثميٝ حجٓ  ب٘ه     آة 

 ازجٝ غب٘تيٍساا  176 – 88    ازجٝ حسازت 

 

  ٔيّٝ ٞبي حبُٔ جسيبٖ: 

ثٝ  ب٘ه آ٘دايصيًٙ يب  ب٘هه اِىتسٚپِٛيؿهيًٙ    جٟت ازغبَ جسيبٖ اش ٔٙجّ  غريٝ )زوتي فبيس( 

االيهُ فٙهي ٚ التكهباي    اش  ػٕٝ ٞبي ٔػي اغتفباٜ ٔي وٙٙد وٝ ْٕهٛٔي  هسيٗ زٚؼ ٔهي ثبؾهد أهب ثهٝ       

اغتفباٜ اش آِٛٔيٙيْٛ ٘يص زٚاج پيدا وساٜ اغت. شيسا ْهالٜٚ ثهس ٌسا٘هي ٔهع ٘ػهجت ثهٝ آِٛٔيٙيهْٛ ٔػهئّٝ         

زغٛة ٔع از ااخُ حٕبْ اِىتسِٚيت )ثٝ اِيُ جٛ اغيدي ٔايى ثب خٛزاٌي جهٛي( وهبزثسا ٔهع زا    

ٕٝ ٞبي آِٛٔيٙيْٛ ٚ ٔيصاٖ جسيهب٘ي   ٛجيٝ ٘بپريس غبختٝ ٚ اؾىبَ ٔٛاجٝ ٔي ٕ٘بيد. ايالْبت ٔسثٛو ثٝ  ػ

وٝ  ػٕٝ ٞبي ٔصثٛز ٔي  ٛا٘ٙد اش خٛا ا٘تمبَ اٞٙد از ااأٝ ايٗ ثاث ازائٝ ٌسايهدٜ اغهت. از قهٛز ي    

وٝ نسٚزت ااؾتٝ ثبؾد وٝ جسيبٖ شيباي ٔٙتمُ ؾٛا )ثٝ خكٛـ از وبزخب٘جبت ثهصزي وهٝ غيػهتٓ    

احهي وهساٜ ا٘هد( ٔهي ثبيػهت اش ٘هبٚاا٘ي       ا ٛٔب يه ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ زا ثٝ خبيس حجٓ شيبا وهبز يس 

 آِٛٔيٙيٛٔي يه وب٘بِٝ ٚ يب اٚوب٘بِٝ اغتفباٜ ٕ٘ٛا وٝ ٘كت ٚ وبزثسا آٖ ٘يص غباٜ ٚ زاحت اغت. 



 

 

 

 

 5/0ايٙچ يب شٟبز  ػهٕٝ   8*  5/0ثًٛز ٔسبَ اٌس ثب اغتفباٜ اش اٚ  ػٕٝ  خت آِٛٔيٙيٛٔي ثٝ اثٓبا  

آٔ س زا ٔٙتمُ ٕ٘ٛا ايٗ أىبٖ ٚجٛا اازا وٝ ثهب اغهتفباٜ    5100يب  5450ايٙچي ثتٛاٖ جسيب٘ي ٔٓباَ  4* 

آٔ س زا ٔٙتمُ  5540ايٙچ اش يىديٍس لساز ٌسفتٝ ا٘د  5ايٙچ وٝ ثٝ فبقّٝ  5*  317/0اش اٚ ٘بٚاا٘ي ثٝ اثٓبا 

 ٕ٘ٛا. 

از قٛز ي وٝ ثٝ خبيس ثٓد ٔػبفت ٚ يب يٛال٘ي ثٛاٖ خهى  ِٛيهد ٘يهبش ثهٝ ا كهبَ اٚ  ػهٕٝ يهب         

ديٍس ثبؾد ٔي  ٛاٖ آٟ٘ب زا ثب پيچ ٚ ٟٔسٜ ثٝ ٞٓ ٚقُ ٕ٘ٛا. أب ٔي ثبيػت الت ٕ٘هٛا وهٝ   ٘بٚاا٘ي ثٝ يى

پبن ٚ  ٕيص ٚ ْبزي اش ٞس ِ٘ٛ اوػهيد، ٌهسيع ٚ زٚلهٗ ثبؾهد، شيهسا      ” غًح  ٕبظ ثيٗ آٟ٘ب ثبيد وبٔال

ٍس ٚجٛا ٞس ِ٘ٛ آِٛاٌي ٚ يب ْٛأُ فيصيىي وٝ ٔبّ٘  ٕبظ وبُٔ غًح  ػٕٝ ٞب ٚ ٘بٚاا٘ي ٞب ثٝ ٕٞهدي 

 ؾٛا ثبْث افت از جسيبٖ لبثُ ا٘تمبَ ٔي ٌساا.

اٌس ثٝ االيّي ثٝ جبي اغتفباٜ اش  ػٕٝ ٞب يب ٘بٚاا٘ي ٞبي آِٛٔيٙيٛٔي اِصاْ ثس وهبزثسي  ػهٕٝ يهب     

 ٘بٚاا٘ي ٔػي ثبؾد ٔي  ٛاٖ ثس زٚي  ػٕٝ ٞب زً٘ نداغيد پبؾيد ٚ ٔبّ٘ خٛزاٌي آٖ ٌسايد. 

 

 يد غِٛفٛزيه:آ٘دايصيًٙ ثب اغتفباٜ اش اِىتسِٚيت اغ

از قهٙبيّ ٚ ٔساوهص    gr / lit 700 هب   gr/lit 10اش اغيد غِٛفٛزيه ثب لُّت ٞبي ٔختّف اش  

 اميمب ي جٟت ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ اغتفباٜ ٔي وٙٙد. أب ثيؿتسيٗ لُّتي وٝ ثًٛز َٕٔٓٛ ثهٝ وهبز ٔهي    

ي ٘يص  غييس ٔهي يبثهد وهٝ    ٌسْ از ِيتس ٔي ثبؾد. ثب  غييس لُّت ، ٔيصاٖ ٞدايت اِىتسٚيى 250 ب  150زٚا 

 ٔٙاٙي ؾىُ شيس ثيبٍ٘س ايٗ از جبو ٔي ثبؾد. 

% ٚش٘ي اغهيد غهِٛفٛزيه   35ٌسْ از ِيتس يب  350ثيؿتسيٗ لبثّيت ٞدايت اِىتسيىي از لُّت  

آٔ هس ثهس اغهيٕتس ٔسثهّ      2/1ثدغت ٔي آيد. از شٙيٗ حبِتي ِٚتبض ٔٛزا ٘يبش جٟت ايجبا اا٘ػيتٝ جسيهبٖ  

خٛاٞد ااؾت ٚ ا٘سضي ٔكسف ؾدٜ اِىتسيىي ٘يص ثٝ ٕٞبٖ ٘ػجت از پبييٗ  هسيٗ   وٕتسيٗ ٔمداز خٛا زا

 حد خٛا خٛاٞد ثٛا. 



 

 

 

 

از جبو ثيٗ أبي ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ، لُّت اغيد ٚ ِٚتبض ٔٛزا ٘يبش جٟت إْبَ اا٘ػيتٝ جسيبٖ  

زت ٚزق ثٛاٜ آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثّ از ٕ٘ٛااز ٘ؿبٖ اااٜ ؾدٜ اغت. )آِٛٔيٙيْٛ ٔٛزا آشٔبيؽ ثٝ قٛ 2/1

 ازقد ٔي ثبؾد(.  99/99ٚ ازجٝ خّٛـ آٖ ٘يص 

 جسثٝ ٚ آشٔبيؽ ثيبٍ٘س ايٗ ٘ىتٝ اغت وٝ ٔتٙبغهت ثهب افهصايؽ لُّهت ٔاّهَٛ اِىتسِٚيهت ثهٝ         

٘ػجتي وٝ شٔبٖ ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ افصايؽ ٔي يبثد نخبٔت ٚ ٚشٖ اليٝ اوػيدي حبقهُ وهبٞؽ ٔهي    

ٌسْ از  330% ٚش٘ي )30ٔاَّٛ اغيد غِٛفٛزيه ثب لُّت يبثد ثًٛزي وٝ اٌس لًٓٝ اي آِٛٔيٙيٛٔي از 

ِيتس( از يَٛ ٔدت يه غبْت آ٘دايص ؾٛا ٚشٖ اليٝ اوػيدي آٖ ٔٓباَ ٘كف حبِتي اغت وٝ لُّهت  

 ٌسْ از ِيتس( ثٛاٜ ٚ از ٕٞبٖ ٔدت شٔبٖ آ٘دايص ؾدٜ ثبؾد.  165% ٚش٘ي ) ٚ يب 15اِىتسِٚيت ٔٓباَ 

از ٞس اٚ حبِت يىػبٖ از ُ٘س ٌسفتٝ ؾهدٜ اغهت  هب     الشْ ثٝ يباآٚزي اغت وٝ ازجٝ حسازت

 ايٗ  ب يس ثٟتس ٘ؿبٖ اااٜ ؾٛا. 

غسْت  ؿىيُ اليٝ اوػيدي از اِىتسِٚيت اغيدغِٛفٛزيه ثٝ ِ٘ٛ آِيبض آِٛٔيٙيهْٛ، لُّهت ٚ   

ازقهد   15يهب   10جسيبٖ إْبَ ؾدٜ ثػتٍي اازا. ثًٛز ٔتٛغى ثب اغتفباٜ اش اغيد غِٛفٛزيه ثٝ لُّت 

اليمٝ يه ٔيىسٖٚ ثٝ نخبٔت اليٝ اوػهيدي   4/2آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثّ، از يَٛ ٞس  5/1ٖ ٚش٘ي ٚ جسيب

ازقد ٚ جسيبٖ ٘يص ثٝ يه آٔ هس ثهس اغهيٕتس ٔسثهّ      10افصٚاٜ ٔي ؾٛا. اٌس لُّت ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ثٝ 

اليمهٝ ٔٓهباَ    6/3وبٞؽ يبثد اليٝ اوػيدي ايجبا ؾدٜ غخت  س ٚ ٔمبٚٔت  س ٔي ؾٛاٚ ٚ ثٝ اشاي ٞهس  

ه ٔيىسٖٚ ثٝ نخبٔت آٖ افصٚاٜ ٔي ٌساا. از آ٘دايصيًٙ غخت غسْت  ؿىيُ اليٝ اوػيدي ثيؿتس ي

 ثس اغبظ  جسثٝ  ٓييٗ ٔي ؾٛا. 

اش يسف ايٍس افصايؽ لُت اِىتسِٚيت ثبْث وبٞؽ ٔمٛٔت غبيؿي اليٝ اوػيدي ٔي ٌساا. 

% وبٞؽ از ٔمبٚٔت غبيؿي زا ثٝ ا٘جبَ 30% ٚش٘ي ، ٔٓباَ 32% ٚش٘ي ثٝ 5/8ثًٛزي وٝ  غييس لُّت اش 

خٛاٞد ااؾت. اٌس لُّت ٔاَٛ اِىتسِٚيت  بثت ٚ ازجٝ حسازت وبٞؽ يبثد ٔمبٚٔت غبيؿي افصايؽ 

ٛاٞد وسا. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وهٝ از ؾهىُ ٘ؿهبٖ اااٜ ؾهدٜ اغهت ٔيهصاٖ غهختي ٚ ٔمبٚٔهت غبيؿهي از          پيدا خ



 

 

 

 

نخبٔت ٞبي ٔختّف ، از حسازت قفس ازجٝ غب٘تيٍساا ٘ػجت ٜ ازجبت ثبال س ثيؿتسيٗ ٔمداز خٛا زا 

اازا. ثٝ ْجبزت ايٍس ٞس شٝ ازجٝ حسازت افصايؽ يبثد ٔيصاٖ غهختي ٚ ٔمبٚٔهت غبيؿهي وهبٞؽ ٔهي      

 يبثد. 

 

 ب يس ٘بخبِكي ٞبي ٔٛجٛا از ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ثس ويفيت آ٘دايصيًٙ :   

اازاي ٘بخبِكهي  ” اغيد غِٛفٛزيه  جبز ي ثب ٞس ازجٝ خّٛقي وٝ خسيهدازي ؾهٛا ٕٔٓهٛال    

ٞبيي اغت وٝ ٔيصاٖ آٖ ثٝ  جٟيصات ٚ پسٚغٝ  ِٛيد اغيد، َسٚف ٚ  ب٘ىٟبي ذخيسٜ، زٚؼ حُٕ ٚ ٘مهُ  

از اغيدغِٛفٛزيه ٚجهٛا  ” آٖ ثػتٍي اازا. ٘بخبِكي ٞبيي وٝ ٕٔٓٛال ، ؾيٜٛ ٍٟ٘دازي ٚ ا٘جبز ٕ٘ٛاٖ

 ااز٘د ْجبز ٙد اش ْٙبقس آٞٗ ، ٔع ، غسة ٚ ثسخي فّصات ايٍس. 

آٞههٗ يىههي اش ْٕههٛٔي  ههسيٗ ٘بخبِكههيٟب ٔههي ثبؾههد ٚاٌههس ٔيههصاٖ آٖ از ااخههُ اغههيد   –اِههف  

بقهُ اش ّْٕيهبت آ٘هدايصيًٙ ا هس     ثيؿتس ؾٛا ثس پٛؾهؽ اوػهيدي ح            PPM 200    غِٛفٛزيه اش حدٚا

 ٌراؾتٝ ٚ ويفيت آٖ زا  مّيُ ٔي اٞد .

 جهبٚش ٕ٘ٙبيهد.    P  PM 50ثٟتسيٗ ٚنٓيت آٖ اغت وٝ ا٘داشٜ آٞهٗ از ٔاّهَٛ اوتسِٚيهت اش    

ثب ٛجٝ ثٝ ايٙىٝ از يَٛ وبز ٘يص ذزات آٞٗ ثًٛز ٘بخٛاغتٝ ثٝ ٔاَّٛ فٛق افصٚاٜ ٔي ؾٛ٘د ٔيهصاٖ آٞهٗ   

  جبٚش ٕ٘بيد. PPM25    دٜ اِٚيٝ ٘جبيد از ااخُ اغيد خسيدازي ؾ

 جسثٝ ٘ؿبٖ اااٜ اغت وٝ ٚجٛا ازقهد وٕهي آِٛٔيٙيهْٛ از ااخهُ اِىتسِٚيهت ٔيتٛا٘هد        –ة  

غٛأٙد ثبؾد . ثًٛز ٔسبَ پع اش آ٘دايص وساٖ يه لًٓٝ وبز از ااخهُ ٔاّهَٛ اِىتسِٚيتهي وهٝ اازاي     

5gr/lit ثٝ ٔسا ت ثيؿتس اش حبِتي اغت وهٝ جٟهت    آِٛٔيٙيْٛ ثٛاٜ ٔؿخف ٌسايد وٝ ثساليت لًٓٝ فٛق

آ٘دايص وساٖ آٖ اش اِىتسِٚيت فبلد آِٛٔيٙيْٛ اغتفباٜ ؾٛا. از ٔمبثُ ايٗ أتيبش آِٛٔيٙيهْٛ حهُ ؾهدٜ از    

ااخُ ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اش غٛيي ثبْث وبٞؽ نسيت ٞدايت اِىتسيىي ٔاَّٛ ٔيؿٛا ٚ ِٚتهبض ٔهٛزا   



 

 

 

 

ٞد ٚ اش غٛي ايٍس ثبْث وبٞؽ ٔمبٚٔهت غبيؿهي اليهٝ    ٘يبش جٟت ايجبا جسيبٖ ٔٙبغت زاافصايؽ ٔي ا

 اوػيدي ٔي ٌساا.

ثٝ ايٗ اِيُ ٔي ثبيػت حبِت ثٟيٙٝ اي جٟت  ٓييٗ ٔمداز آِٛٔيٙيْٛ از ااخُ حٕبْ يبفت ٚ آٖ   

زا ٕٞٛازٜ  بثت ٍٟ٘داؾت .يىي اش زاٟٞبي  بثت ٍٟ٘داؾتٗ ازقد آِٛٔيٙيْٛ ٔاَّٛ از حٕبْ  ٓهٛيم  

ِٚيت لديٕي ثب اِىتسِٚيت  بشٜ ٚ جديد ٔي ثبؾد . ٚثبيد الت وسا وٝ ايٗ ٔمداز زٚشا٘ٝ ٔمدازي اش اِىتس

 ٌسْ از ِيتس  جبٚش ٕ٘ٙبيد.  10اش 

از جبو ثيٗ لُّت اِىتسِٚيت ٚ ثيؿتسيٗ ٔمداز آِٛٔيٙيْٛ ٔجبش   DEF 151ثساغبظ اغتب٘دازا  

 ت .٘ؿبٖ اااٜ ؾدٜ اغ 17ازجٝ غب٘تيٍساا از ؾىُ  15از ااخُ ٔاَّٛ از أبي 

٘بخبِكيٟبي ايٍس ٔب٘ٙد ٔع ، زٚي ٚ غبيس فّصات ٔيتٛا٘ٙد از يَٛ ّْٕيبت آ٘هدايصيًٙ ثهٝ ااخهُ     –ج 

حٕبْ زاٜ يبثٙد ثٝ خكٛـ شٔب٘ي وٝ اش ٔيّٝ ٞبي ٔػي جٟت ا٘تمبَ جسيبٖ اغتفباٜ ٔيؿٛا . ٚجٛا ذزات 

ؾهدٜ ٚ   ٚ ٘بخبِكيٟبي ٔع ٚ زٚي از ااخُ حٕبْ اِىتسِٚيت ثبْث وهبٞؽ ويفيهت پٛؾهؽ اوػهيدي    

ْالٜٚ ثس قدٔٝ زغب٘دٖ ثٝ ٔمبٚٔت لًٓٝ از ٔمبثُ خٛزاٌي اش ثساليت غًح آ٘دايص ؾدٜ ٘يص ٔي وبٞٙد . 

  جبٚش ٕ٘بيد. PPM 10    ثٙبثسايٗ لُّت ْٙبقس فٛق از ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ٘جبيد اش 

اغتفباٜ اش آة وّسااز جٟت غبخت حٕهبْ آ٘هدايصيًٙ يىهي ايٍهس اش ٔهٛازاي اغهت وهٝ ثبْهث          –ا 

 يفيت وبز ٔي ٌساا شيسا آ٘يٟٛ٘بي وّس ٘يص اش جّٕٝ ٘بخبِكيٟبي ٔهس ٔاػٛة ٔي ٌساا.و

 

 ازجٝ حسازت ٔاَّٛ اِىتسِٚيت  

ٞسٌٛ٘ٝ افصايؽ حسازت ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغيد غِٛفٛزيه ثبْث ايجبا  غييس از ويفيت اليٝ  

 ات ْجبز ٙد اش :اوػيدي حبقُ ٚ غبيس ْٛأُ ٔٛ س از پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ ٔي ٌساا. ايٗ  ب يس

 وبٞؽ ٔمداز ِٚتبض ٔٛزا ٘يبش جٟت ثدغت آٚزاٖ اا٘ػيتٝ ٔٓيٙي اش جسيبٖ . – 1

 وبٞؽ ٔمبٚٔت غبيؿي غًح لًٓبت آ٘دايص ؾدٜ . – 2



 

 

 

 

 افصايؽ ؾفبفيت ٚ ثساليت غًح خبزجي لًٓبت آ٘دايص ؾدٜ . – 3

 وبٞؽ ٔيصاٖ نخبٔت ٚ ٚشٖ پٛؾؽ آ٘دي  – 4

ثيهبٖ ؾهدٜ    19اِىتسِٚيت ثبلُّتٟهبي ٔتفهبٚت از ؾهىُ    ٔبوصيٕٓ ازجٝ حسازت ٔجبش ٔاَّٛ 

اغت . ثباغتفباٜ اش ٔٙجٙي فٛق ٔيتهٛاٖ ٘ػهجت ثهٝ  ٓيهيٗ ٔيهصاٖ ٔٙبغهت أهب ٚ لُّهت اِىتسِٚيهت اغهيد           

 غِٛفٛزيه الداْ ٕ٘ٛاٜ ٚ ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ زاا٘جبْ ااا .

  

 يه :اا٘ػيتٝ جسيبٖ ٚ ِٚتبض از پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ ثب اِىتسِٚيت اغيد غِٛفٛز 

افصايؽ ِٚتبض  هدز پسٚغهٝ آ٘هدايصيًٙ ثبْهث وهبٞؽ  ٓهداا غهٛزاخٟب ٚ خّهُ ٚ فهسج غهًح            

اوػيدي ؾدٜ ٚ ثس غختي آٖ خٛاٞد افصٚا. ٞسشٙد وٝ ايٗ أس ثبْهث افهصايؽ ازجهٝ حهسازت ٚ ثًّجهّ      

٘ؿبٖ ٔي اٞد وٝ ثبافصايؽ ِٚتهبض ٚ   18نسٚزت اغتفباٜ اش غيػتٓ خٙه وبزي ٔي ٌساا. ٕ٘ٛااز ؾىُ 

حسازت ٔيصاٖ ؾفبفيت ٚ ثساليت غًح آ٘دايص ؾدٜ  ٙصَ ٔي يبثد . ثب ٛجٝ ثٝ ٔهٛازا فهٛق ٔيتهٛاٖ    وبٞؽ 

٘تيجٝ ٌيسي وسا وٝ ؾفبفيت ثبال ٚ ٔمبٚٔت غبيؿي ٔتٛغى ثب ثىبزٌيسي ِٚتبض پهبييٗ ثدغهت ٔهي آيهد.     

جهٝ  از 30ازجهٝ غهب٘تيٍساا ثهٝ     21ٌسْ از ِيتهس ثهٛاٜ ٚ حهسازت اش     165اٌس لُّت ٔاَّٛ اِىتسِٚيت 

ازقهد وهبٞؽ ٔهي يبثهد. ازايهٗ قهٛزت ) ثهب  ٛجهٝ ثهٝ           20 ب  12غب٘تيٍساا ثسغد ٔمبٚٔت غبيؿي ثيٗ 

ِٚت ثباا٘ػيتٝ جسيهبٖ   11ِٚت ثٝ  15ِٚتبض إْبَ ؾدٜ وبٞؽ خٛاٞد يبفت ٚ اش  افصايؽ ازجٝ حسازت (

 آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثّ خٛاٞد زغيد. 1.2

يٛٔي آ٘دايص ؾدٜ از اِىتسِٚيت اغيد از يه آشٔبيؽ ّْٕي ٔؿخف ؾدٜ اغت لًٓبت آِٛٔيٙ

آٔ هس ثهس    1.2ازجهٝ غهب٘تيٍساا ٚ اا٘ػهيتٝ جسيهبٖ      25ٌهسْ از ِيتهس حهسازت     130غِٛفٛزيه ثب لُّت 

ٌسْ از ِيتس  165اغيٕتس ٔسثّ از ٔمبيػٝ ثب لًٓبت آِٛٔيٙيٛٔي ا٘دايص ؾدٜ از ٕٞبٖ اِىتسِٚيت ثب لُّت 

 ّٛثتسي زا اازا ٔي ثبؾٙد.ازجٝ غب٘تيٍساا ٔمبٚٔت غبيؿي ًٔ 20از حسازت 



 

 

 

 

 ب يس ؾسايى  ٔختّف ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ ثس ثبش بة وبُٔ ٚ آيٙٝ اي ٘ٛز از آِٛٔيٙيٛٔي وٝ ثهٝ  

 ٘ؿبٖ اااٜ ؾدٜ اغت . 20قٛزت ؾيٕيبيي ثساق وبزي ؾدٜ از ٕ٘ٛاازٞبي ؾىُ 

 ٚش٘هي  %17ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ٔٛزا اغتفباٜ از آشٔبيؽ ٕ٘ٛااز اِف اغيد غِٛفٛزيه ثبلُّت 

ٚش٘ي اغت .ٕٞچٙيٗ اا٘ػيتٝ جسيبٖ إْهبَ ؾهدٜ از    %8.8ٚ ٕ٘ٛااز ة ٔٓسف ٕٞبٖ اِىتسِٚيت ثب لُّت 

آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثّ ٔي ثبؾهد.   1.6آشٔبيؽ اِف ٔٓباَ يه آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثّ ٚ از حبِت ة ٔٓباَ 

آٔ س ثس اغهيٕتس ٔسثهّ    1.2ِٚتبض ٔٛزا ٘يبش ثساي آ٘دايصيًٙ آِيبضٞبي ٔختّف آِٛٔيٙيْٛ ثب اا٘ػيتٝ جسيبٖ 

 ٔي ثبؾد. 10از اِىتسِٚيت اغيد غِٛفٛزيه ثٝ ؾس  جدَٚ ؾٕبزٜ 

 

 

 

 آ٘دايصيًٙ ثب اِىتسِٚيت اغيد وسٚٔيه : 

 اِىتسِٚيت اغيد وسٚٔيه از آ٘دايصيًٙ آِٛٔيٙيْٛ از ٔٛازا شيس ٔٛزا اغتفباٜ لسازٔيٍيسا.

 ايصيًٙ ٔٛزا ُ٘س ثبؾد.از حبِتي وٝ وٕتسيٗ  غييس از اثٓبا لًٓٝ از يي آ٘د –اِف 

 ثٝ ْٙٛاٖ شٔيٙٝ ٚ آغتسي از زً٘ آٔيصي لًٓبت ثٝ خكٛـ از قٙبيّ ُ٘بٔي. –ة 

 حفٍ اغتاىبْ ٔىب٘يىي ٘مبو پسچ ؾدٜ ٚ يب جٛؾىبزي ؾدٜ لًٓبت آِٛٔيٙيٛٔي . –ج 

جٟت ٘ؿبٖ اااٖ  سوٟب خٛزاٌيٟب ازشٞبي ٔٛيي ٚ غٛزاخٟبي ٔٛجٛا از غًح لًٓبت آِٛٔيٙيٛٔي  -ا

 ـ از قٙبيّ ٞٛاپيٕبيي ٚ ُ٘بٔي .ثٝ خكٛ

ثساي لًٓبت  صئيٙي ٚ اوٛزاغيٖٛ ثب  ٛجٝ ثٝ زً٘ اوػيد حبقُ اش آ٘دايصيًٙ از اِىتٛزِيت اغيد  -ٜ

ٞسشٙد وٝ اوػيد حبقُ از ٔمبيػٝ ثب آ٘دايصيًٙ از اِىتسِٚيت اغيد غِٛفٛزيه ٘سٔتس ٔي  وسٚٔيه )

  ثبؾد (



 

 

 

 

ٛٔيٙيٛٔي ثب اغتفباٜ اش ايٗ اِىتسِٚيت ثٝ ؾهس   اٚ زٚؼ ٔؿٟٛز ازآ٘دايصيًٙ ٕ٘ٛاٖ لًٓبت آِ

 شيس ٔي ثبؾد :

 

 

 : BENGOGH – STUARTزٚؼ    

اش اغيد وسٚٔيه ثهٝ لُّهت    151ؾٕبزٜ  D E Fاز زٚؼ فٛق ثس اغبظ اغتب٘دازاٞبي ُ٘بٔي  

تبض ازجٝ غب٘تيٍساا اغتفباٜ ٔي وٙٙد. پع اش ا كبَ لًٓٝ وبز ثٝ ٔيّٝ آ٘د، ِٚ 40+ 2% از حسازت 10 ب  3

اليمٝ  بثت وٝ ٍ٘هٝ   20ِٚت ٔي زغب٘ٙد ٚ آٖ زا ثٝ ٔدت  40اليمٝ ثٝ  دزيج ثٝ  10زا از يي ٔدت شٔبٖ 

 5ِٚت ٔي زغب٘ٙد ٚ ثٝ ٔدت  50اليمٝ ثٝ  5ٔي ااز٘د. پع اش آٖ ِٚتبض زا ثب غسْت يىٙٛاخت يي ٔدت 

ا اش ااخهُ ٔاّهَٛ   اليمٝ آٖ زا از ايٗ ٚنٓيت  سجيت ٔي وٙٙهد. ثٓهد اش يهي ايهٗ ٔساحهُ لًٓهٝ وهبز ز       

 40آ٘دايصيًٙ از آٚزاٜ ٚ جٟت ّْٕيبت ثٓدي آٔباٜ ٔي ٕ٘بيٙد. وُ شٔبٖ ّْٕيبت از ٞهس اٚزٜ ثساثهس   

 اليمٝ ٔي ثبؾد. 

 35 هب   25ٔهع ثهب حساز هي حهدٚا      –ثٝ ُٔٙٛز آ٘دايص وساٖ لًٓبت زيختٍي آِيهبض آِٛٔيٙيهْٛ    

ثبؾد. ثديٗ  س يت وهٝ اثتهدا ٔػهبحت    ازجٝ غب٘تيٍساا ٔختكس  غييس جصيي از غيىُ ِٚتبض نسٚزي ٔي 

لًٓٝ ٔٛزا ُ٘س جٟت آ٘دايصيًٙ ٔابغجٝ ٔي ؾٛا ٚ غ ع ثٝ اشاي ٞس اغيٕتس ٔسثّ اش غًح لًٓٝ ٔٛزا 

 آٔ س إْبَ ٔي ؾٛا.  7/0 ب  5/0٘يبش جسيب٘ي حدٚا 

 

 زٚؼ  جٛت ِٚتبض :   

ِٚت ٔي  40ٙيص ازقد ثٛاٜ ٚ ِٚتبض إْبَ ؾدٞ 10 ب  5از ايٗ زٚؼ لُّت اغيدوسٚٔيه ثيٗ  

 ثبؾد وٝ از غس بغس پسٚغٝ ّْٕيبت  بثت اغت. 



 

 

 

 

ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ٘يص  ٓييٗ وهسا ثهديٗ    P Hِٚتبض ٔٛزا ٘يبش ايٗ پسٚغٝ زا ٔي  ٛاٖ ثب  ٛجٝ ثٝ  

ِٚهت ٔٙبغهت ٔهي ثبؾهد ٚ از      30ثبؾهد ِٚتهبضي حهدٚا     6/0 ب  15/0ٔاَّٛ ثيٗ   P Hقٛزت وٝ اٌس 

 30ِٚت ٘يبشٔٙديٓ. ٔدت ّْٕيبت ٘يص حهدٚا   40ؾد ثٝ ِٚتبضي ٔٓباَ ثب 8/0 ب  6/0ثيٗ  P Hقٛز ي وٝ 

 اليمٝ ٔي ثبؾد. 

ٕٞچٙيٗ اا٘ػيتٝ جسيبٖ از ايٗ زٚؼ ثٝ ِ٘ٛ آِيبض آِٛٔيٙيهْٛ ثػهتٍي اازا. ثًهٛز ٔسثهّ ٚ آِيهبض       

آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثهّ جسيهبٖ ٘يهبش اازا. از قهٛزت اغهتفباٜ اش       2آِٛٔيٙيْٛ اازاي ازقد غيّيع ثبال ثٝ 

 آٔ س ثس اغيٕتس ٔسثّ ا٘تخبة ٔي ؾٛا.  2/1” ٌسْ از ِيتس اا٘ػيتٝ جسيبٖ ٕٔٓٛال 100ِىتسِٚيت ثٝ لُّت ا

 

 ٘ىبت لبثُ  ٛجٝ از آ٘دايصيًٙ ثب اغتفباٜ اش اِىتسِٚيت اغيدوسٚٔيه:   

 جٙع وب د:  –اِف 

ش از آ٘دايصيًٙ ثباغتفباٜ اش ٔاَّٛ اِىتسِٚيهت اغهيدوسٚٔيه ثٟتهس اغهت وهٝ جهٙع وب هد ا        

( ا٘تخبة ٌساا. خٛا  ب٘ه ٘يص ثٝ ٕٞهيٗ ُٔٙهٛز ٔهي  ٛا٘هد ٔهٛزا      Stainless Steelاغتيُ ندشً٘ )

” اغتفباٜ لساز ٌيسا أب ثبيد از ٍٞٙبْ جبي ٌرازي ٚ از آٚزاٖ لًٓبت الت الشْ ثٕٓهُ آيهد  هب احيب٘هب    

ثبيػهت  ا كبِي ٔب ثيٗ لًٓٝ وبز ٚ ثد٘ٝ  ب٘ه قٛزت ٍ٘يسا. غًح ٔمًهّ وب هدٞبي ا٘تخهبة ؾهدٜ ٔهي      

 غًح ٔمًّ لًٓب ي ثبؾد وٝ از ٞس ٔسحّٝ ٔي ثبيػت آ٘دايص ؾٛ٘د.  2/0 ب  1/0حدٚا 

  سجيت ٘ػجت اغيدوسٚٔيه از ٔاَّٛ:  –ة 

از يَٛ پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ ، ٔيصاٖ اغيدوسٚٔيه ثٝ االيهُ ٔختّهف وهبٞؽ ٔهي يبثهد وهٝ اش        

ي ٘هبْ ثهسا ٚ يهب آ٘ىهٝ آِٛٔيٙيهْٛ      جّٕٝ ٔي  ٛاٖ اش  غييس ٚ  جديُ وسْٚ ؾؽ َسفيتي ثٝ وسْٚ غٝ َسفيته 

٘بٔاَّٛ ااخُ حٕبْ ثب وسْٚ غٝ يب ؾؽ َسفيتي  سويت ؾهدٜ ٚ اي وسٚٔهبت آِٛٔيٙيهْٛ ٚ يهب  سويهت      

پيچيدٜ اي وسٚٔبت وسٚٔيْٛ زا ٘تيجٝ ٔي اٞد ثٝ اِيُ آ٘ىٝ فُٓ ٚ ا٘فٓبَ فهٛق ثبْهث وهبٞؽ ازقهد     



 

 

 

 

حٕبْ ٚ افصٚاٖ اغهيدوسٚٔيه الهداْ    اغيدوسٚٔيه آشاا ٔٛجٛا از حٕبْ ٔي ؾٛا ثبيد ٘ػجت ثٝ  سٔيٓ

 ٕ٘ٛا. 

 PHيىي اش زاٟٞبي غباٜ جٟت  ٓييٗ اغهيد وسٚٔيهه ٔهٛزا ٘يهبش اغهتفباٜ اش زٚؼ غهٙجؽ        

 اِىتسِٚيت ٚ لُّت اغيدوسٚٔيه از ٕ٘ٛااز ازائٝ ٌسايدٜ اغت.  PHحٕبْ ٔي ثبؾد. از جبو ثيٗ 

 ٘بخبِكي ٞبي ٔاَّٛ اِىتسِٚيت:  –ج 

ازقد ٚش٘ي ٘ػهجت   3/0ْٛ ٘بٔاَّٛ از اِىتسِٚيت ٔي ثبيػت وٕتس اش ٘ػجت ٔمداز آِٛٔيٙي – 1 

 ثٝ ٚشٖ وُ ٔٛاا ااخُ  ب٘ه ثبؾد. 

ثيؿتس ؾٛا شيهسا افهصايؽ    p  pm 200ٌسْ از ِيتس ٚ يب  2/0ٔيصاٖ ٕ٘ىٟبي وّس يد ٘جبيد اش  – 2 

 آٖ ثبْث وبٞؽ ويفيت غًح اوػيدي ٚ  يسٜ ٚ ودز ؾدٖ زً٘ آٖ ٌساا. 

ثبؾهد. ثهٝ ُٔٙهٛز     p  pm 500ي غِٛفبت ااخُ حٕهبْ حهداوسس ثبيهد حهدٚا     ٔيصاٖ ٕ٘ىٟب – 3 

ٕٔب٘ٓت اش ٚزٚا ٕ٘ىٟبي فٛق ثٝ ااخُ ٔاَّٛ اِىتسِٚيهت ْهالٜٚ ثهس وٙتهسَ آة ٔكهسفي ٔهي ثبيػهت        

 ٕيهص ٚ اش ٞسٌٛ٘هٝ آِهٛاٌي غهًاي پهبن      ” غًح لًٓبت آِٛٔيٙيٛٔي لجُ اش پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ وهبٔال 

 ؾٛ٘د. 

 فبَتي: الدأبت ايٕٙي ٚ ح –ا 

ثٝ اِيُ ٔهس ثٛاٖ ثخبزات وسٚٔيه ثساي ا٘ػبٖ ثبيهد ثهب اغهتفباٜ اش زٚؾهٟبي ٔختّهف ٘ػهجت        

خسٚج ٞٛاي آِٛاٜ اش ٔاٛيٝ وبزٌبٜ ٚ جبيٍصيٙي آٖ ثب ٞٛاي  بشٜ الداْ وسا. از  ب٘ه ٞبي وٛشهه  

اثٓهبا   آ٘دايصيًٙ ثب اغتفباٜ اش ٞٛاوؽ ٞبي ِٕٔٓٛي ٔيتهٛاٖ ٔؿهىُ زا حهُ ٕ٘هٛا أهب از  جٟيهصات ثهب       

ثصزٌتس ثب اغتفباٜ اش ٔىٙدٜ ٞبي ٘كت ؾدٜ از ِجٝ ٞبي  ب٘ه ٔيتٛاٖ ثٝ ايٗ وبز الداْ ٕ٘ٛا. از ٞس حهبَ  

 جٟيصات ٔٛزا اغتفباٜ ثبيد ثٝ ٌٛ٘ٝ اي ُْٕ ٕ٘بيد وٝ ثٝ اشاي ٞس ٔتسٔسثّ اش غًح حٕهبْ آ٘هدايصيًٙ ،   

 يه ٔتس ٔىٓت ٞٛا از يي يه  ب٘يٝ  خّيٝ ؾٛا. 

 ٝ اوػيدي: غسْت  ؿىيُ الي –ٜ 



 

 

 

 

 5اليمهٝ ، حهدٚا    20آٔ هس ثهس اغهيٕتس ٔسثهّ ٚ يهي ٔهدت        2/1ثب إْبَ اا٘ػيتٝ جسيبٖ ٔٓهباَ   

 ٔيىسٖٚ ثٝ نخبٔت اليٝ اوػيدي افصٚاٜ ؾٛا. 

 فسآيٙد ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ ثب اغيدوسٚٔيه:  –ٚ 

”  س يت ٚ ٔساحُ وبزي پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ ثب اِىتسِٚيت اغيدوسٚٔيه ثهٝ ؾهس  شيهس ٚ  مسيجهب     

ٔؿبثٝ ثب غيػتٕي اغت وٝ از ثخؽ ٞبي لجّي از زاثًٝ ثب آ٘دايصيًٙ ثب ٔاّهَٛ اغيدغهِٛفٛزيه ذوهس    

 ٌسايد. ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ از ثخؽ  ٕيصوبزي ٚ شسثي شاائي  ٛنيح اااٜ ؾد. 

ّْٕيههبت شسثههي شاايههي از پسٚغههٝ آ٘ههدايصيًٙ آِٛٔيٙيههْٛ إٞيتههي خههبـ اازا ٚ ٔههي ثبيػههت  

جساي آٖ الداْ ٕ٘ٛا، ثديٟي اغت ٞسٌٛ٘هٝ ثهي  هٛجٟي ثهٝ ايهٗ أهس       ثكٛزت اليك ٚ اقِٛي ٘ػجت ثٝ ا

ثبْث ٘بٔٙبغت ؾدٖ پٛؾؽ اوػيدي ثس زٚي آِٛٔيٙيْٛ ٔي ٌساا ٚ ا٘جبْ وبزٞبي  ىٕيّي ثٓد اش آٖ زا 

 ٘يص ثب ويفيتي ٘بشَ ٔٛاجٝ ٔي غبشا. 

 

 غيُ وبزي ثس اغبظ ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغتفباٜ ؾدٜ از پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ :   

ٜ ثس ٔٛازا ذوس ؾدٜ اغتٝ ثٙدي ٞبي ايٍسي ٘يص جٟت غيُ وبزي لًٓبت آ٘دايص ؾهدٜ ثهب   ْالٚ 

  ٛجٝ ثٝ ِ٘ٛ ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ثىبز زفتٝ از آ٘دايصيًٙ ٚجٛا ااز٘د وٝ ْجبز ٙد اش: 

 غيُ وبزي لًٓب ي وٝ از ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغيدوسٚٔيه آ٘دايص ؾدٜ ا٘د:  –اِف 

ٔاَّٛ اغيدوسٚٔيه غيُ وبزي ٔي ؾٙد وٝ ؾهسايى آٖ ثهٝ   از ٕٞبٖ ” ايٍٙٛ٘ٝ لًٓبت ٕٔٓٛال

 ؾس  شيس ٔي ثبؾد: 

 ٌسْ ازِيتس 01/0     لُّت 

 ازجٝ غب٘تيٍساا 79+  1    ازجٝ حسازت

 اليمٝ 5    شٔبٖ ّْٕيبت

PH  َّٛ4-6    ٔا 



 

 

 

 

شٔب٘ي وٝ از  ٝ  ب٘ه غيُ وبزي زغٛة ايجهبا ؾهد ٚ يهب ذزات جبٔهد ؾهٙبٚز ثهس زٚي غهًح        

 ٌسايد٘د ٔي ثبيػت ٘ػجت ثٝ  ٓٛيم ٔاَّٛ غيُ وبزي الداْ ٕ٘ٛا. ٔاَّٛ ٔؿبٞدٜ 

 غيُ وبزي لًٓب ي وٝ از ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغيدغِٛفٛزيه آ٘دايص ؾدٜ ا٘د:  –ة 

” لًٓبت آ٘دايص ؾدٜ از ٔاَّٛ فٛق اِروس ْالٜٚ ثس أىبٖ غهيُ وهبزي از آة )وهٝ ٔؿهسٚحب     

 وبزي ؾٛ٘د:  ٛنيح اااٜ ؾد( ٔي  ٛا٘ٙد از ٔاَّٛ شيس ٘يص غيُ 

 % ٚش٘ي10 ب  5   اي وسٚٔبت پتبغيٓ 

 ٍٟ٘د ازا 6 ب  5ٔاَّٛ زا اش ثيٗ  PHثٝ حدي وٝ     غٛا غٛشآٚز

 ازجٝ غب٘تي ٌساا 98+  2   ازجٝ حسازت ّْٕيب ي

 اليمٝ 15 ب  10   شٔبٖ اجساي ّْٕيبت

ٔيهصاٖ  زٚؼ غبخت حٕبْ فٛق ثديٗ قٛزت اغت وٝ اثتدا اي وسٚٔبت پتبغيٓ زا ثب  ٛجٝ ثهٝ  

حهُ ؾهٛا ٚ   ” ٔابغجٝ ؾدٜ از ااخُ  ب٘ه زيختٝ ٚ غ ع ثب افصٚاٖ آة آٖ زا ثٝ ٞٓ ٔي ش٘ٙد  ب وهبٔال 

 آٖ زا ٌسْ ٔي ٕ٘بيٙد  ب ثٝ ازجٝ حسازت ّْٕيب ي ثسغد. 

ثٝ آٖ غٛا غٛشآٚز ٔهي افصايٙهد )افهصٚاٖ غٛاغهٛشآٚز ثبْهث ايجهبا        PHآٍ٘بٜ جٟت  سجيت 

آٖ زا ثٝ يهٛز اليهك     P   Hايٗ حٕبْ فمى وبفي اغت وٝ  زً٘ شزا از ٔاّّٛ ٔي ؾٛا( جٟت وٙتسَ

ثبلي ثٕب٘د. از قٛز ي وٝ ٔٛاا ااخُ ٚاٖ  ٝ ٘ؿيٗ ٚ يب اجػهبْ   5 – 6ا٘داشٜ ٌيسي ٕ٘ٛا  ب از حد ٘سٔبَ 

ٚ ذزات ؾٙبٚز از غًح  ب٘ه ايدٜ ؾد٘د ٔي ثبيػت ٘ػجت ثٝ  ٓٛيم ٔاَّٛ ٔصثٛز الداْ ٕ٘ٛا. پع اش 

وبزي ؾدٜ از ايٗ زٚؼ زا ٔي ثبيػت ثب ٞٛاي ٌسٔي وٝ أبي آٖ وٕتهس اش   پبيبٖ ّْٕيبت لًٓبت غيُ

 ازجٝ غب٘تيٍساا ثبؾد خؿه ٕ٘ٛا.  100

 

 

 



 

 

 

 

 غيُ وبزي لًٓبت حبقُ اش پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ غخت:   

، لًٓبت حبقُ اش آ٘دايصيًٙ غخت زا ٔي  ٛاٖ ثب آة جٛؼ غيُ  ٕٞب٘ٙد آ٘دايصيًٙ ِٕٔٓٛي 

صثٛز از آة جٛؼ اٌس شٝ ثبْث وهبٞؽ غهختي اليهٝ اوػهيدي ٔهي      وبزي وسا. غيُ وبزي لًٓبت ٔ

ٌساا ِٚي خػتٍي فّص زا ثٟجٛا خٛاٞد ثخؿيد. ْالٜٚ ثهس آة جهٛؼ  سويجهبت شيهس ٘صيهس جٟهت غهيُ        

 وبزي لًٓبت حبقُ اش آ٘دايصيًٙ غخت ٔٛزا اغتفباٜ لساز ٔي ٌيس٘د. 

  –اِف 

 ٌسْ از ِيتس 70 – 100    اي وسٚٔبت غديٓ يب پتبغيٓ 

 ٌسْ از ِيتس 18      ٙبت غديٓ وسث

PH        3/6 – 4/7  

 اليمٝ  10 ب  5      شٔبٖ ّْٕيبت

 ٌسْ ازِيتس ٘يص اغتفباٜ ٕ٘ٛا.  3ٔيتٛاٖ ثٝ جبي وسثٙبت غديٓ اش غٛا غٛشآٚز ثٝ لُّت  

  –ة 

 ٌسْ از ِيتس 60 – 40    اي وسٚٔبت غديٓ يب پتبغيٓ 

PH       6/5 – 6  

 َ شٔبٖ آ٘دايصيًٙ ٔٓبا     شٔبٖ ّْٕيبت

 ازجٝ غب٘تيٍساا ثبؾد.  100 ب  96ازجٝ حسازت از ٞس اٚ ٔاَّٛ ٔي ثبيػت حدٚا 

 

 ٔٓبيت ٚ اؾىبالت ٕٔىٗ از آ٘دايصيًٙ آِٛٔيٙيْٛ 

از حيٗ اجساي ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ ٕٔىٗ اغت ٔؿىالت شيباي ثٛجٛا ايد وٝ ٌهبٞي ٘ػهجت ثهٝ            

حّٟبي ًٔٙمي جٟت ثسيهسف وهساٖ ٔؿهىالت فهٛق اش نهسٚزيبت       ُّْ ايجبا اٟ٘ب ٚ ٘يص ثٝ وبزثسي زاٜ



 

 

 

 

اغبغي ٔي ثبؾد . از ايٗ فكُ غٓي ؾدٜ اغت وٝ ثسخي اش ٟٕٔتسيٗ اؾىبالت پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ ذوهس  

 ٌسايدٜ ٚ از وٙبز آٖ ُّْ ايجبا ٔؿىالت ٚ زاٜ حّٟبي ٔٙبغت ٘يص ازائٝ ؾٛا . 

 

 ٔٓبيت ٚ اؾىبالت ٕٔىٗ از آ٘دايصيًٙ آِٛٔيٙيْٛ 

 زاٜ حُ ّْت ِ اؾىبَ٘ٛ

ٚجٛا غٛزاخ يب حفسٜ ثس غًح  -1

 لًٓٝ وبز 

نٓيف ثٛاٖ ا كهبَ ٔهبثيٗ لًٓهٝ وهبز ٚ     

 ٔيّٝ آ٘دي 

 ٔاىٓ وساٖ ا كبالت 

ْدْ ٚجهٛا اليهٝ اوػهيدي از     -2

 ٌٛؾٝ ٞب ٚ ِجٝ ٞبي لًٓٝ وبز 

ثخههبيس ؾههىُ خههبـ فيصيىههي ٚ يههب ٘ههِٛ 

يساحي ٕٔىهٗ اغهت از ٌٛؾهٝ ٞهب ٚ يهب      

ش٘دا٘ي ؾهدٜ ايجهبا    وٙج لًٓٝ وبز ٞٛاي

ؾٛا ٚ جٟت فساز زاٞي ثٝ خبزج ٘داؾهتٝ  

 ثبؾد .

 غييس زٚؼ آٚيصاٖ وساٖ لًٓهٝ وهبز ٚ   

يب  ىبٖ اااٖ آٖ ثٝ قٛز ي وهٝ ٞهٛاي   

 ٔجاٛظ ؾدٜ ثتٛا٘د خبزج ؾٛا . 

ٚجٛا ِىٝ ٞب يهب زٌهٝ ٞهبي ٘هب      -3

ٕٞبًٞٙ ثس غًح لًٓٝ وهبز پهع   

 اش ا٘جبْ ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ 

آٔباٜ غبشي ثهٝ  لًٓٝ وبز از ٔساحُ  -1

خههٛثي ؾػتؿههٛ ٘ؿههدٜ ٚ ثههس زٚي آٖ 

ِىٝ ٞبي شسثي يب ٌسيع ثبلي ٔب٘دٜ 

 اغت .

 غييههس يههبفتٗ آِيههبض جههٙع فّههص از      -2

 لًٓبت ٔؿبثٝ 

 غييههس يههبفتٗ ؾههسايى آٔههباٜ غههبشي    -3

ٔىههب٘يىي لًٓههٝ وههبز ) وههٓ يههب شيههبا 

ؾدٖ غهسْت ٚ فؿهبز ٚازا ثهس لًٓهٝ     

ٚ ثٝ قٛزت  ٕبٔي لًٓبت زا  ٕيص  -1

اقههِٛي ٚ قههايح ٌههسيع شاائههي 

 ٕ٘بئيد .  

حتهههي االٔىهههبٖ جٟهههت غهههبخت   -2

لًٓههههبت ٔسثٛيههههٝ اش آِيبضٞههههبي 

يىٗ.اخههت اغهههتفباٜ ٕ٘هههٛاٜ ٚ از  

ؾههسايى يىػههبٖ آٟ٘ههب زا  ِٛيههد ٚ    

پسٚغههٝ ّْٕيههبت حساز ههي زا زٚي  

 آٖ إْبَ ٕ٘بئيد . 



 

 

 

 

ّْٕيبت آٔباٜ غبشي لًٓبت ثهساي   -3 وبز از حبِت پِٛيؽ وبزي ( 

آ٘هههدايصيًٙ ٔهههي ثبيػهههت ثًهههٛز 

 ٕتٓ غًٛ  وهبز  يىٙٛاخت جٟت 

 ا٘جبْ پريسا . 

ٔمبٚٔت وٓ اليٝ اوػهيدي از   -4

 ٔمبثُ غبيؽ ٚ خٛزاٌي 

٘ههب ٔٙبغههت ثههٛاٖ لُّههت ٔاّههَٛ      -1

 اِىتسِٚيت 

٘ههب ٔٙبغههت ثههٛاٖ از جههٝ حههسازت     -2

 ٔاَّٛ اِىتسِٚيت 

ٔدت شٔبٖ ٘هب ٔٙبغهت جٟهت ا٘جهبْ      -3

 ّْٕيبت 

  سٔيٓ لُّت ٔاَّٛ اِىتسِٚيت  -1

وٙتههسَ ازجههٝ حههسازت ٔاّههَٛ ٚ   -2

آٖ ثههب اغههتفباٜ اش  خٙههه وههبزي  

 جسيبٖ ٞٛا ٚ  اليٓ 

اجههساي وههبز ًٔههبثك شٔههبٖ  ٛقههيٝ   -3

 ؾدٜ . 

ْههدْ يىٙههٛاختي از حههسازت ااخههُ  -1  يسٜ ثٛاٖ ِجٝ ٞبي لًٓٝ وبز  -5

ٔاّههَٛ ٚ إْههبَ ثيؿههتسيٗ ازجههٝ    

حسازت ثٝ ِجٝ ٞب ٚ ٌٛؾٝ ٞبي لًٓهٝ  

 وبز 

ْدْ جسيبٖ اِىتسيػيتٝ ثٝ ٔيهصاٖ ٘يهبش    -2

 ثٝ اِيُ ثٟٓ خٛزاٖ ٔاَّٛ 

با  اليٓ از ٔاَّٛ ثهب اغهتفباٜ   ايج -1

 اش ٞٛاي فؿساٜ 

إْههبَ جسيههبٖ ٔٙبغههت ٚ وههبفي ٚ   -2

 ٕٔب٘ٓت اش  غييس جسيبٖ 

ٚجهههٛا غهههًح ٔتخّخهههُ ثهههب   -6

اغههفٙجي ثههس زٚي لًٓههبت آ٘ههدايص 

 ؾدٜ 

ٚجٛا خٛزاٌي ثهس زٚي آِٛٔيٙيهْٛ    -1

لجههُ اش ا٘جههبْ ّْٕيههبت ا٘ههدايصيًٙ   

ٔب٘ٙد خٛزاٌي ٞبي ٘بؾي اش ا٘جبز از 

 ٔايى ٘ب ٔٙبغت  

ثس زٚي لًٓبت وهبز اٚ ثهبزٜ ّْٕيهبت    -2

لًٓههبت آِٛٔيٙيههٛٔي ثههٝ خكههٛـ  -1

د ؾهههدٜ ثهههٝ ؾهههيٜٛ  ٔهههٛازا  ِٛيههه 

اوػههتسٚضٖ ٔههي ثبيػههت از ٔاّههي 

 خؿه ٚ  ٕيص ا٘جبز ؾٛ٘د . 

ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ ثٝ ؾيٜٛ ازغهت  -2



 

 

 

 

 آ٘دايصيًٙ قٛزت ٌسفتٝ اغت . 

آِيبض آِٛٔيٙيْٛ جٟهت ا٘جهبْ ّْٕيهبت    -3

 آ٘دايصيًٙ ٔٙبغت ٘يػت 

ٔيههصاٖ وّههس از ٔاّههَٛ اِىتسِٚيههت     -4

 آ٘دايصيًٙ ثيؿتس اش حد ٔجبش ٔي ثبؾد . 

 اا٘ػيتٝ جسيبٖ ٘ب ٔٙبغت اغت  -5

ٚ اقِٛي ا٘جبْ ؾٛا ٚ اش اٚثبزٜ وهبزي  

خٛا اازي ٌساا از ٔٛازاي وٝ ثسخي 

لًٓبت ٘يبش ثٝ آ٘دايص ٔجهدا ااز٘هد ٔهي    

ثبيػههت ٘ػههجت ثههٝ پههبن وههساٖ اليههٝ    

ؾهٛا ٚ  اوػيدي اِٚيٝ اش زٚي آٖ الداْ 

 غ ع آٖ زا ٔجداا آ٘دايص ٕ٘ٛا . 

اش آِيبض يىٙٛاخت اغتفباٜ ٕ٘بئيهد از  -3

قٛز ي وٝ ايٗ وبز أىبٖ پهريس ٘جبؾهد   

٘ػجت ثٝ  ٓٛيم ٔاّهَٛ اِىتسِٚيهت ٚ   

ا٘تخههبة اِىتسِٚيههت ٔٙبغههت ايٍههس )    

(  …اوػيد وسٚٔيه ، غهِٛفٛزيه ٚ  

 الداْ ٕ٘بييد.

ٔيهههصاٖ وّهههس ٔٛجهههٛا از ٔاّهههَٛ   -4

ٕد ب ثٝ قٛزت وّهسٚز  اِىتسِٚيت وٝ ْ

ٌهسْ   2/0غديٓ ٔي ثبؾد ٔي ثبيػت اش 

)200(از ِيتس  PPM   جبٚش ٘ىٙهد . از 

قٛز ي وٝ شٙيٗ ٚنٓي ٚجهٛا ااؾهتٝ   

ثبؾد ٔاَّٛ اِىتسِٚيت زا ثب اغهتفباٜ اش  

آة خبِف ٚ ٔٛاا اِٚيٝ  ٓٛيم ٕ٘بئيهد  

 . 

اا٘ػههيتٝ جسيههبٖ زا ًٔههبثك اغههتٛز     -5



 

 

 

 

 إْبَ ٕ٘بييد .  إُِٓ پسٚغٝ ّْٕيب ي

ثهههبال ثهههٛاٖ ازجهههٝ حهههسازت ٔاّهههَٛ    افصايؽ اا٘ػيتٝ جسيبٖ  -7

 اِىتسِٚيت 

ٔاَّٛ زا  ب ازجٝ حسازت ٔٛزا ُ٘هس ٚ  

ٔٙبغت خٙهه ٕ٘بييهد . ) ثهب اغهتفباٜ اش     

جسيبٖ ٞٛا ، ٔجدِٟبي حساز هي ٘ٛغهب٘ي   

 لًٓٝ وبز ( 

ٚجههٛا ؾههٛزٜ غههفيد ز٘ههً ثههس  -8

غههًح لًٓههبت آ٘ههدايص ؾههدٜ ثههب     

 اغيد غِٛفٛزيه اِىتسِٚيت 

 ثبال ثٛاٖ ازجٝ حسازت ٔاَّٛ  -1

ثبال ثٛاٖ اا٘ػهيتٝ جسيهبٖ از ٔاّهَٛ     -2

 اِىتسِٚيت 

٘ب ٔٙبغت ثهٛاٖ  ٓهداا ٘ٛغهبٖ لًٓهٝ      -3

وبز از ٚاحد شٔبٖ ٚ يب نٓيف ثٛاٖ 

  اليٓ از ٔاَّٛ 

لُّت ٘ب ٔٙبغت آِٛٔيٙيْٛ از ٔاَّٛ  -4

 اِىتسِٚيت 

وبٞؽ ازجهٝ حهسازت ٔاّهَٛ ثهب      -1

از ههي ٚ يههب اغههتفباٜ اش ٔجههدِٟبي حس

 ٓهههٛيم ٔاّهههَٛ اِىتسِٚيهههت ٚ   

 جبيٍصيٙي آٖ ثب ٔاَّٛ جديد 

 پبئيٗ آٚزاٖ اا٘ػيتٝ جسيبٖ  -2

ايجبا ٘ٛغبٖ زٚي لًٓهٝ وهبز ٚ يهب     -3

 اليههٓ از ٔاّههَٛ اِىتسِٚيههت ثههب   

 اغتفباٜ اش ٞٛاي فؿساٜ 

وٙتهههسَ ٔيهههصاٖ آِٛٔيٙيهههْٛ ااخهههُ  -4

ٔاّههَٛ اِىتسِٚيههت ٚ ا٘جههبْ الههداْ 

الشْ جٟههت ٍٟ٘ههدازي آٖ از حههد 

  ٔجبش

اليههههٝ اوػههههيدي حبقههههُ اش  -9

آ٘دايصيًٙ ثب ٔاّهَٛ اِىتسِٚيهت   

اغيد وسٚٔيهه اازاي ز٘هً شزا   

 ٔتٕتيُ ثٝ  يسٜ ٔي ثبؾد . 

ٔاّههَٛ اِىتسِٚيههت  ٛغههى وههسْٚ غههٝ    

 َسفيتي اؾجبِ ؾدٜ اغت . 

ٔاَّٛ اِىتسِٚيتهي جديهد ٔهي ثبيػهت     

 غبختٝ ؾٛا . 



 

 

 

 

از پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ  ٛغهى   -10

ٚٔيه ٔاَّٛ اِىتسِٚيت اغيد وس

ٚ از حههههسازت ٔؿههههخف   05/0

ٌههبٞي ثههب افههصايؽ ِٚتههبض ؾههدت   

جسيبٖ ٘يص ثٝ قٛزت ٔهداْٚ ٚ پهي   

 از پي افصايؽ ٔي يبثد . 

% 5آِيبض لًٓٝ وبز احتٕبال اازاي ثهيؽ اش  

ٔههع ثههٛاٜ ٚ جٟههت ا٘ههدايصيًٙ ثههب ايههٗ  

اِىتسِٚيت ٔٙبغت ٘يػت ٚ ٚلتي وٝ ِٚتبض 

ثبال س اش حد ٔجبش ٌهساا ثبْهث ؾىػهتٗ    

 ٔي ٌساا .  اليٝ اوػيدي

 27از جههٝ حههسازت اِىتسِٚيههت زا  ههب   

ازجٝ غهب٘تي ٌهساا پهبييٗ آٚزيهد ٚ از     

قٛزت أىبٖ ٘ػجت ثهٝ آ٘هدايص وهساٖ    

لًٓٝ وهبز ثهب ٔاّهَٛ اِىتسِٚيهت اغهيد      

 غِٛفٛزيه الداْ ٕ٘بييد . 

آِيبضٞبيي اش آِٛٔيٙيْٛ وهب اازاي ثهيؽ   

% ٔع ثبؾٙد جٟت ا٘دايص وساٖ از 5اش 

 يػتٙد . ايٗ اِىتسِٚيت ٔٙبغت ٘

نههخبٔت اليههٝ اوػههيدي ٘ههب   -11

 ٍٕٖٞٛ ٚ ليس يىٙٛاخت اغت 

٘بلف ثٛاٖ وٙتبوت اِىتسيىهي ثهيٗ    -1

 وب د ٚ ٔيّٝ حبُٔ جسيبٖ 

وبفي ٘جهٛاٖ غهًح وب هد ٘ػهجت ثهٝ       -2

 غًح لًٓٝ وبز ٚ  ٕيص ٘جٛاٖ اٖ 

 ٘ب ٔٙبغت ثٛاٖ اا٘ػيتٝ جسيبٖ  -3

ٔاىههٓ وههساٖ ا كههبَ ثههيٗ غههًح   -1

 وب د ٚ ٔيّٝ حبُٔ جسيبٖ 

غههًح وب ههد ٔٓههباَ ٚ يههب  ا٘تخههبة  -2

 ثيؿتس اش غًح لًٓٝ وبز 

 إْبَ جسيبٖ ٚ ِٚتبض ٔٙبغت  -3

لبثّيت نٓف ز٘هً پهريسي    -12

 اليٝ اوػيدي 

٘بشن ثهٛاٖ لؿهس اوػهيد ٚ يهب ْهدْ       -1

ايجبا اليٝ اوػهيدي از غهًح لًٓهٝ    

 وبز 

٘فٛذ ٘ب پريس ؾهدٖ اليهٝ اوػهيدي از     -2

 ٔسحّٝ غيُ وبزي 

ٔاَّٛ زً٘ خيّي غهسا ٚ يهب زليهك     -3

د ٚ يب آ٘ىٝ شٔبٖ زً٘ أيصي ٔي ثبؾ

 خيّي وٛ بٜ اغت . 

غٝ آ٘دايصيًٙ زا جٟت  ًهبثك  پسٚ -1

 ثب ؾسايى اغتب٘دازا وٙتسَ ٕ٘بييد . 

ااز قٛز يىٝ ٞدف اش آ٘دايصيًٙ  -2

ز٘ههً آٔيههصي ثبؾههد ٕ٘ههي ثبيػههت  

لًٓههٝ وههبز آ٘ههدايصيًٙ ؾههدٜ زا    

جٟت غهيُ وهبزي از آة جهٛؼ    

لٛيٝ ٚز ٕ٘ٛا ثّىٝ ٔي ثبيػت آٟ٘ب 

زا از آة غسا ؾػتؿٛ ااا ٚ غ ع 



 

 

 

 

اليٝ اوػيدي اازاي حفسٜ ٞبي وبفي  -4

ٚ ٔٙبغت ٘يػت ٚ يهب از حهيٗ ا٘جهبْ    

ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ غهخت ثهس زٚي   

غًح وبز حفهسٜ ٞهبي وهبفي ايجهبا     

٘ؿدٜ اغهت وهٝ احتٕهبال ٘بؾهي اش ٘هب      

ٔٙبغت ثٛاٖ لُّت ٚ ازجٝ حسازت 

 ٔاَّٛ اِىتسٚ.ِيت ثٛاٜ اغت . 

ثههٝ غههسْت ٚ ثههدٖٚ  ههبخيس آٖ زا   

 آٔيصي ٕ٘ٛا.زً٘ 

ّْٕيبت زً٘ آٔيهصي ٔهي ثبيػهت     -3

ازجههٝ  60-80از ازجههٝ حههسازت 

غب٘تيٍساا قٛزت پهريسا ثسخهي اش   

زٍٟ٘ب ثب لُّهت ثهبال جٟهت ز٘هً     

آٔيصي ٔٙبغجٙد ٚ يب ثٝ شٔبٖ ثيؿتسي 

 جٟت  ب يس ٘يبش ااز٘د . 

ؾههسايى ّْٕيههبت آ٘ههدايصيًٙ زا اش  -4

٘مًٝ ُ٘س ازجٝ حهسازت ٚ لُّهت   

 بئيد . ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ثسزغي ٕ٘

ْهههدْ يىٙهههٛاختي از غهههًح  -13

لًٓههٝ آ٘ههدايص ؾههدٜ پههع اش ز٘ههً 

آٔيههصي ٚ ٚجههٛا ِىههٝ ٞههبي  يههسٜ  

 زً٘ ثس زٚي آٖ 

 فههبٚت ٚ ٌٛ٘ههبٌٛ٘ي از غههبختٕبٖ    -1

فيصيىي ٚ يب  سويهت ؾهيٕيبيي آِيهبض    

 آِٛٔيٙيْٛ 

 فبٚت از ويفيت اليٝ اوػهيدي وهٝ    -2

اش ا كبَ نٓيف ٚ يب ٘هبلف لًٓهبت   

 . ثٝ ٔيّٝ آ٘دي حبقُ ٔي ؾٛا 

شٔبٖ زً٘ آٔيصي خيّي وٛ بٜ اغت  -3

 . 

ٚجٛا ذزات حُ ٘ؿهدٜ ٔهٛاا زٍ٘هي     -4

 از ااخُ حٕبْ زً٘ 

ثدغههت آٚزاٖ نههخبٔت ٚ غههًح   -5

َبٞسي يىٙٛاخهت ز٘هً ثهس زٚي    

لًٓهههبت اِٛٔيٙيهههٛٔي وهههٝ اازاي   

اِيبضٞهههبي يىػهههبٖ ٚ زٚؼ  ِٛيهههد 

جداٌب٘ٝ اي ٔي ثبؾٙد  مسيجهب ٔيػهس   

٘يػت شيسا ٞس وهداْ اش آٟ٘هب زٚؼ   

ثٝ خٛا زا ااز٘هد   ؾسايى ٔخكٛـ

 وٝ ٔي ثبيػت إْبَ ؾٛا . 

٘ػههجت ثههٝ ٔاىههٓ وههساٖ ا كههبَ    -6

اِىتسيىي ٞهس وهداْ اش لًٓهبت ثهٝ     



 

 

 

 

 ٔيّٝ آ٘دي ايٕيٙبٖ حبقُ ٕ٘بييد . 

 شٔبٖ زً٘ آٔيصي زا افصايؽ اٞيد  -7

ٔٛاا زٍ٘ي زا اش ُ٘س ا٘االَ وبٔهُ   -8

وٙتهسَ وٙيههد ٚ از قههٛزت ٘يههبش اش  

 فيّتس اغتفباٜ ؾٛا . 

ز آ٘هدايص ؾهدٜ   زً٘ لًٓهٝ وهب   14

 ٔبت اغت ٚ ؾفبفيت ٘دازا 

 ٚجٛا ٘ب خبِكي از آِيبض لًٓٝ وبز  -1

افههههصايؽ آِٛٔيٙيههههْٛ از ٔاّههههَٛ   -2

 اِىتسِٚيت 

جٟهههت ااؾهههتٗ غهههًاي ثهههساق ٚ  -1

پسااخت ؾدٜ ٔي ثبيػت لًٓٝ وبز 

زا اش آِيههبض آِٛٔيٙيههْٛ خههبِف يههب   

 آِٛٔيٙيْٛ ، ٔٙيصيٓ غبخت . 

ٔمدازي اش ٔاّهَٛ اِىتسِٚيهت زا    -2

ّهههَٛ جديهههدي زا ثسااؾهههتٝ ٚ ٔا

جبيٍصيٗ ٕ٘بييد  ب ٘ػجت آِٛٔيٙيْٛ 

از ااخُ حٕبْ ثهٝ حهد اغهتب٘دازا    

 ثسغد . 

 

 ٔٓبيت ٚ اؾىبالت ٕٔىٗ از آ٘دايصيًٙ آِٛٔيٙيْٛ 

از حيٗ اجساي ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ ٕٔىٗ اغت ٔؿىالت شيباي ثٛجٛا ايد وٝ ٌبٞي ٘ػهجت ثهٝ ّْهُ    

ٟت ثسيسف وساٖ ٔؿىالت فٛق اش نسٚزيبت اغبغهي  ايجبا اٟ٘ب ٚ ٘يص ثٝ وبزثسي زاٜ حّٟبي ًٔٙمي ج

ٔي ثبؾد . از ايٗ فكُ غٓي ؾدٜ اغت وٝ ثسخي اش ٟٕٔتسيٗ اؾىبالت پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ ذوس ٌسايدٜ 

 ٚ از وٙبز آٖ ُّْ ايجبا ٔؿىالت ٚ زاٜ حّٟبي ٔٙبغت ٘يص ازائٝ ؾٛا . 

 ٔٓبيت ٚ اؾىبالت ٕٔىٗ از آ٘دايصيًٙ آِٛٔيٙيْٛ 



 

 

 

 

 اٜ حُ ز ّْت  ِ٘ٛ اؾىبَ 

ٚجههٛا غههٛزاخ يههب حفههسٜ ثههس   -1

 غًح لًٓٝ وبز 

نٓيف ثٛاٖ ا كهبَ ٔهبثيٗ لًٓهٝ وهبز ٚ     

 ٔيّٝ آ٘دي 

 ٔاىٓ وساٖ ا كبالت 

ْدْ ٚجٛا اليهٝ اوػهيدي از    -2

 ٌٛؾٝ ٞب ٚ ِجٝ ٞبي لًٓٝ وبز 

ثخههبيس ؾههىُ خههبـ فيصيىههي ٚ يههب ٘ههِٛ 

يساحي ٕٔىهٗ اغهت از ٌٛؾهٝ ٞهب ٚ يهب      

ايجهبا  وٙج لًٓٝ وبز ٞٛاي ش٘دا٘ي ؾهدٜ  

ؾٛا ٚ جٟت فساز زاٞي ثٝ خبزج ٘داؾهتٝ  

 ثبؾد .

 غييس زٚؼ آٚيصاٖ وساٖ لًٓهٝ وهبز ٚ   

يب  ىبٖ اااٖ آٖ ثٝ قٛز ي وهٝ ٞهٛاي   

 ٔجاٛظ ؾدٜ ثتٛا٘د خبزج ؾٛا . 

ٚجٛا ِىٝ ٞب يب زٌهٝ ٞهبي ٘هب     -3

ٕٞبًٞٙ ثس غًح لًٓٝ وبز پهع  

 اش ا٘جبْ ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ 

ٝ لًٓٝ وبز از ٔساحُ آٔباٜ غبشي ثه  -4

خههٛثي ؾػتؿههٛ ٘ؿههدٜ ٚ ثههس زٚي آٖ 

ِىٝ ٞبي شسثي يب ٌسيع ثبلي ٔب٘دٜ 

 اغت .

 غييههس يههبفتٗ آِيههبض جههٙع فّههص از      -5

 لًٓبت ٔؿبثٝ 

 غييههس يههبفتٗ ؾههسايى آٔههباٜ غههبشي    -6

ٔىههب٘يىي لًٓههٝ وههبز ) وههٓ يههب شيههبا 

ؾدٖ غهسْت ٚ فؿهبز ٚازا ثهس لًٓهٝ     

 وبز از حبِت پِٛيؽ وبزي ( 

 ٕبٔي لًٓبت زا  ٕيص ٚ ثٝ قٛزت  -4

ِٛي ٚ قههايح ٌههسيع شاائههي اقهه

 ٕ٘بئيد .  

حتهههي االٔىهههبٖ جٟهههت غهههبخت   -5

لًٓههههبت ٔسثٛيههههٝ اش آِيبضٞههههبي 

يىٗ.اخههت اغهههتفباٜ ٕ٘هههٛاٜ ٚ از  

ؾههسايى يىػههبٖ آٟ٘ههب زا  ِٛيههد ٚ    

پسٚغههٝ ّْٕيههبت حساز ههي زا زٚي  

 آٖ إْبَ ٕ٘بئيد . 

ّْٕيبت آٔباٜ غبشي لًٓبت ثهساي   -6

آ٘هههدايصيًٙ ٔهههي ثبيػهههت ثًهههٛز 

ز يىٙٛاخت جٟت  ٕتٓ غًٛ  وهب 

 ا٘جبْ پريسا . 



 

 

 

 

ٔمبٚٔت وٓ اليٝ اوػيدي از  -4

 ٔمبثُ غبيؽ ٚ خٛزاٌي 

٘ههب ٔٙبغههت ثههٛاٖ لُّههت ٔاّههَٛ      -4

 اِىتسِٚيت 

٘ههب ٔٙبغههت ثههٛاٖ از جههٝ حههسازت     -5

 ٔاَّٛ اِىتسِٚيت 

ٔدت شٔبٖ ٘هب ٔٙبغهت جٟهت ا٘جهبْ      -6

 ّْٕيبت 

  سٔيٓ لُّت ٔاَّٛ اِىتسِٚيت  -4

وٙتههسَ ازجههٝ حههسازت ٔاّههَٛ ٚ   -5

ٜ اش خٙههه وههبزي آٖ ثههب اغههتفبا   

 جسيبٖ ٞٛا ٚ  اليٓ 

اجههساي وههبز ًٔههبثك شٔههبٖ  ٛقههيٝ   -6

 ؾدٜ . 

ْههدْ يىٙههٛاختي از حههسازت ااخههُ  -3  يسٜ ثٛاٖ ِجٝ ٞبي لًٓٝ وبز  -5

ٔاّههَٛ ٚ إْههبَ ثيؿههتسيٗ ازجههٝ    

حسازت ثٝ ِجٝ ٞب ٚ ٌٛؾٝ ٞبي لًٓهٝ  

 وبز 

ْدْ جسيبٖ اِىتسيػيتٝ ثٝ ٔيهصاٖ ٘يهبش    -4

 ثٝ اِيُ ثٟٓ خٛزاٖ ٔاَّٛ 

ٔاَّٛ ثهب اغهتفباٜ   ايجبا  اليٓ از  -3

 اش ٞٛاي فؿساٜ 

إْههبَ جسيههبٖ ٔٙبغههت ٚ وههبفي ٚ   -4

 ٕٔب٘ٓت اش  غييس جسيبٖ 

ٚجهههٛا غهههًح ٔتخّخهههُ ثهههب  -6

اغفٙجي ثهس زٚي لًٓهبت آ٘هدايص    

 ؾدٜ 

ٚجٛا خٛزاٌي ثهس زٚي آِٛٔيٙيهْٛ    -2

لجههُ اش ا٘جههبْ ّْٕيههبت ا٘ههدايصيًٙ   

ٔب٘ٙد خٛزاٌي ٞبي ٘بؾي اش ا٘جبز از 

 ٔايى ٘ب ٔٙبغت  

ٓبت وهبز اٚ ثهبزٜ ّْٕيهبت    ثس زٚي لً-2

 آ٘دايصيًٙ قٛزت ٌسفتٝ اغت . 

آِيبض آِٛٔيٙيْٛ جٟهت ا٘جهبْ ّْٕيهبت    -3

 آ٘دايصيًٙ ٔٙبغت ٘يػت 

ٔيههصاٖ وّههس از ٔاّههَٛ اِىتسِٚيههت     -4

لًٓههبت آِٛٔيٙيههٛٔي ثههٝ خكههٛـ  -2

  ٛ ٜ ٔهههٛازا  ِٛيهههد ؾهههدٜ ثهههٝ ؾهههي

اوػههتسٚضٖ ٔههي ثبيػههت از ٔاّههي 

 خؿه ٚ  ٕيص ا٘جبز ؾٛ٘د . 

ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ ثٝ ؾيٜٛ ازغهت  -2

ٚ اقِٛي ا٘جبْ ؾٛا ٚ اش اٚثبزٜ وهبزي  

خٛا اازي ٌساا از ٔٛازاي وٝ ثسخي 

لًٓبت ٘يبش ثٝ آ٘دايص ٔجهدا ااز٘هد ٔهي    

ثبيػههت ٘ػههجت ثههٝ پههبن وههساٖ اليههٝ    



 

 

 

 

 آ٘دايصيًٙ ثيؿتس اش حد ٔجبش ٔي ثبؾد . 

 اا٘ػيتٝ جسيبٖ ٘ب ٔٙبغت اغت  -5

اوػيدي اِٚيٝ اش زٚي آٖ الداْ ؾهٛا ٚ  

 زا ٔجداا آ٘دايص ٕ٘ٛا .  غ ع آٖ

اش آِيبض يىٙٛاخت اغتفباٜ ٕ٘بئيهد از  -3

قٛز ي وٝ ايٗ وبز أىبٖ پهريس ٘جبؾهد   

٘ػجت ثٝ  ٓٛيم ٔاّهَٛ اِىتسِٚيهت ٚ   

ا٘تخههبة اِىتسِٚيههت ٔٙبغههت ايٍههس )    

(  …اوػيد وسٚٔيه ، غهِٛفٛزيه ٚ  

 الداْ ٕ٘بييد.

ٔيهههصاٖ وّهههس ٔٛجهههٛا از ٔاّهههَٛ   -4

وّهسٚز   اِىتسِٚيت وٝ ْٕد ب ثٝ قٛزت

ٌهسْ   2/0غديٓ ٔي ثبؾد ٔي ثبيػت اش 

)200(از ِيتس  PPM   جبٚش ٘ىٙهد . از 

قٛز ي وٝ شٙيٗ ٚنٓي ٚجهٛا ااؾهتٝ   

ثبؾد ٔاَّٛ اِىتسِٚيت زا ثب اغهتفباٜ اش  

آة خبِف ٚ ٔٛاا اِٚيٝ  ٓٛيم ٕ٘بئيهد  

 . 

اا٘ػههيتٝ جسيههبٖ زا ًٔههبثك اغههتٛز     -5

 د . إُِٓ پسٚغٝ ّْٕيب ي إْبَ ٕ٘بيي

ثهههبال ثهههٛاٖ ازجهههٝ حهههسازت ٔاّهههَٛ    افصايؽ اا٘ػيتٝ جسيبٖ  -7

 اِىتسِٚيت 

ٔاَّٛ زا  ب ازجٝ حسازت ٔٛزا ُ٘هس ٚ  

ٔٙبغت خٙهه ٕ٘بييهد . ) ثهب اغهتفباٜ اش     

جسيبٖ ٞٛا ، ٔجدِٟبي حساز هي ٘ٛغهب٘ي   



 

 

 

 

 لًٓٝ وبز ( 

ٚجٛا ؾهٛزٜ غهفيد ز٘هً ثهس      -8

غههًح لًٓههبت آ٘ههدايص ؾههدٜ ثههب    

 ه اِىتسِٚيت اغيد غِٛفٛزي

 ثبال ثٛاٖ ازجٝ حسازت ٔاَّٛ  -5

ثبال ثٛاٖ اا٘ػهيتٝ جسيهبٖ از ٔاّهَٛ     -6

 اِىتسِٚيت 

٘ب ٔٙبغت ثهٛاٖ  ٓهداا ٘ٛغهبٖ لًٓهٝ      -7

وبز از ٚاحد شٔبٖ ٚ يب نٓيف ثٛاٖ 

  اليٓ از ٔاَّٛ 

لُّت ٘ب ٔٙبغت آِٛٔيٙيْٛ از ٔاَّٛ  -8

 اِىتسِٚيت 

وبٞؽ ازجهٝ حهسازت ٔاّهَٛ ثهب      -5

اغههتفباٜ اش ٔجههدِٟبي حساز ههي ٚ يههب 

ٛيم ٔاّهههَٛ اِىتسِٚيهههت ٚ   ٓههه

 جبيٍصيٙي آٖ ثب ٔاَّٛ جديد 

 پبئيٗ آٚزاٖ اا٘ػيتٝ جسيبٖ  -6

ايجبا ٘ٛغبٖ زٚي لًٓهٝ وهبز ٚ يهب     -7

 اليههٓ از ٔاّههَٛ اِىتسِٚيههت ثههب   

 اغتفباٜ اش ٞٛاي فؿساٜ 

وٙتهههسَ ٔيهههصاٖ آِٛٔيٙيهههْٛ ااخهههُ  -8

ٔاّههَٛ اِىتسِٚيههت ٚ ا٘جههبْ الههداْ 

الشْ جٟههت ٍٟ٘ههدازي آٖ از حههد 

 ٔجبش 

وػهههيدي حبقهههُ اش  اليهههٝ ا -9

آ٘دايصيًٙ ثب ٔاَّٛ اِىتسِٚيهت  

اغيد وسٚٔيه اازاي ز٘هً شزا  

 ٔتٕتيُ ثٝ  يسٜ ٔي ثبؾد . 

ٔاّههَٛ اِىتسِٚيههت  ٛغههى وههسْٚ غههٝ    

 َسفيتي اؾجبِ ؾدٜ اغت . 

ٔاَّٛ اِىتسِٚيتهي جديهد ٔهي ثبيػهت     

 غبختٝ ؾٛا . 

از پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ  ٛغى  -10

ٔاّهههههَٛ اِىتسِٚيهههههت اغهههههيد 

از حهههسازت ٚ  05/0وسٚٔيهههه 

ٔؿخف ٌبٞي ثهب افهصايؽ ِٚتهبض    

% 5آِيبض لًٓٝ وبز احتٕبال اازاي ثهيؽ اش  

ٔههع ثههٛاٜ ٚ جٟههت ا٘ههدايصيًٙ ثههب ايههٗ  

اِىتسِٚيت ٔٙبغت ٘يػت ٚ ٚلتي وٝ ِٚتبض 

ثبال س اش حد ٔجبش ٌهساا ثبْهث ؾىػهتٗ    

 27از جههٝ حههسازت اِىتسِٚيههت زا  ههب   

ازجٝ غهب٘تي ٌهساا پهبييٗ آٚزيهد ٚ از     

قٛزت أىبٖ ٘ػجت ثهٝ آ٘هدايص وهساٖ    

لًٓٝ وهبز ثهب ٔاّهَٛ اِىتسِٚيهت اغهيد      



 

 

 

 

ؾههدت جسيههبٖ ٘يههص ثههٝ قههٛزت   

ٔداْٚ ٚ پهي از پهي افهصايؽ ٔهي     

 يبثد . 

 غِٛفٛزيه الداْ ٕ٘بييد .  اليٝ اوػيدي ٔي ٌساا . 

آِيبضٞبيي اش آِٛٔيٙيْٛ وهب اازاي ثهيؽ   

% ٔع ثبؾٙد جٟت ا٘دايص وساٖ از 5اش 

 ايٗ اِىتسِٚيت ٔٙبغت ٘يػتٙد . 

نههخبٔت اليههٝ اوػههيدي ٘ههب  -11

 ٍٕٖٞٛ ٚ ليس يىٙٛاخت اغت 

٘بلف ثٛاٖ وٙتبوت اِىتسيىهي ثهيٗ    -4

 وب د ٚ ٔيّٝ حبُٔ جسيبٖ 

وبفي ٘جهٛاٖ غهًح وب هد ٘ػهجت ثهٝ       -5

 غًح لًٓٝ وبز ٚ  ٕيص ٘جٛاٖ اٖ 

 ٘ب ٔٙبغت ثٛاٖ اا٘ػيتٝ جسيبٖ  -6

ٔاىههٓ وههساٖ ا كههبَ ثههيٗ غههًح   -4

 وب د ٚ ٔيّٝ حبُٔ جسيبٖ 

اَ ٚ يههب ا٘تخههبة غههًح وب ههد ٔٓههب  -5

 ثيؿتس اش غًح لًٓٝ وبز 

 إْبَ جسيبٖ ٚ ِٚتبض ٔٙبغت  -6

لبثّيت نٓف زً٘ پهريسي   -12

 اليٝ اوػيدي 

٘بشن ثهٛاٖ لؿهس اوػهيد ٚ يهب ْهدْ       -5

ايجبا اليٝ اوػهيدي از غهًح لًٓهٝ    

 وبز 

٘فٛذ ٘ب پريس ؾهدٖ اليهٝ اوػهيدي از     -6

 ٔسحّٝ غيُ وبزي 

ٔاَّٛ زً٘ خيّي غهسا ٚ يهب زليهك     -7

شٔبٖ زً٘ أيصي ٔي ثبؾد ٚ يب آ٘ىٝ 

 خيّي وٛ بٜ اغت . 

اليٝ اوػيدي اازاي حفسٜ ٞبي وبفي  -8

ٚ ٔٙبغت ٘يػت ٚ يهب از حهيٗ ا٘جهبْ    

ّْٕيبت آ٘دايصيًٙ غهخت ثهس زٚي   

غًح وبز حفهسٜ ٞهبي وهبفي ايجهبا     

زا جٟت  ًهبثك   پسٚغٝ آ٘دايصيًٙ -5

 ثب ؾسايى اغتب٘دازا وٙتسَ ٕ٘بييد . 

ااز قٛز يىٝ ٞدف اش آ٘دايصيًٙ  -6

ز٘ههً آٔيههصي ثبؾههد ٕ٘ههي ثبيػههت  

لًٓههٝ وههبز آ٘ههدايصيًٙ ؾههدٜ زا    

جٟت غهيُ وهبزي از آة جهٛؼ    

لٛيٝ ٚز ٕ٘ٛا ثّىٝ ٔي ثبيػت آٟ٘ب 

زا از آة غسا ؾػتؿٛ ااا ٚ غ ع 

ثههٝ غههسْت ٚ ثههدٖٚ  ههبخيس آٖ زا   

 زً٘ آٔيصي ٕ٘ٛا.

ّْٕيبت زً٘ آٔيهصي ٔهي ثبيػهت     -7

ازجههٝ  60-80از ازجههٝ حههسازت 



 

 

 

 

٘ؿدٜ اغهت وهٝ احتٕهبال ٘بؾهي اش ٘هب      

ٔٙبغت ثٛاٖ لُّت ٚ ازجٝ حسازت 

 ٔاَّٛ اِىتسٚ.ِيت ثٛاٜ اغت . 

غب٘تيٍساا قٛزت پهريسا ثسخهي اش   

زٍٟ٘ب ثب لُّهت ثهبال جٟهت ز٘هً     

آٔيصي ٔٙبغجٙد ٚ يب ثٝ شٔبٖ ثيؿتسي 

 جٟت  ب يس ٘يبش ااز٘د . 

ؾههسايى ّْٕيههبت آ٘ههدايصيًٙ زا اش  -8

٘مًٝ ُ٘س ازجٝ حهسازت ٚ لُّهت   

 ٔاَّٛ اِىتسِٚيت ثسزغي ٕ٘بئيد . 

ْههدْ يىٙههٛاختي از غههًح    -13

لًٓٝ آ٘هدايص ؾهدٜ پهع اش ز٘هً     

آٔيههصي ٚ ٚجههٛا ِىههٝ ٞههبي  يههسٜ 

 زً٘ ثس زٚي آٖ 

 فههبٚت ٚ ٌٛ٘ههبٌٛ٘ي از غههبختٕبٖ    -9

فيصيىي ٚ يب  سويهت ؾهيٕيبيي آِيهبض    

 آِٛٔيٙيْٛ 

 فبٚت از ويفيت اليٝ اوػهيدي وهٝ    -10

اش ا كبَ نٓيف ٚ يب ٘هبلف لًٓهبت   

 ثٝ ٔيّٝ آ٘دي حبقُ ٔي ؾٛا . 

آٔيصي خيّي وٛ بٜ اغت شٔبٖ زً٘  -11

 . 

ٚجٛا ذزات حُ ٘ؿهدٜ ٔهٛاا زٍ٘هي     -12

 از ااخُ حٕبْ زً٘ 

ثدغههت آٚزاٖ نههخبٔت ٚ غههًح   -13

َبٞسي يىٙٛاخهت ز٘هً ثهس زٚي    

لًٓهههبت اِٛٔيٙيهههٛٔي وهههٝ اازاي   

اِيبضٞهههبي يىػهههبٖ ٚ زٚؼ  ِٛيهههد 

جداٌب٘ٝ اي ٔي ثبؾٙد  مسيجهب ٔيػهس   

٘يػت شيسا ٞس وهداْ اش آٟ٘هب زٚؼ   

از٘هد  ؾسايى ٔخكٛـ ثٝ خٛا زا ا

 وٝ ٔي ثبيػت إْبَ ؾٛا . 

٘ػههجت ثههٝ ٔاىههٓ وههساٖ ا كههبَ    -14

اِىتسيىي ٞهس وهداْ اش لًٓهبت ثهٝ     

 ٔيّٝ آ٘دي ايٕيٙبٖ حبقُ ٕ٘بييد . 

 شٔبٖ زً٘ آٔيصي زا افصايؽ اٞيد  -15

ٔٛاا زٍ٘ي زا اش ُ٘س ا٘االَ وبٔهُ   -16

وٙتهسَ وٙيههد ٚ از قههٛزت ٘يههبش اش  



 

 

 

 

 فيّتس اغتفباٜ ؾٛا . 

14    ٜ  زً٘ لًٓٝ وهبز آ٘هدايص ؾهد

 ٔبت اغت ٚ ؾفبفيت ٘دازا 

 ٚجٛا ٘ب خبِكي از آِيبض لًٓٝ وبز  -3

افههههصايؽ آِٛٔيٙيههههْٛ از ٔاّههههَٛ   -4

 اِىتسِٚيت 

جٟهههت ااؾهههتٗ غهههًاي ثهههساق ٚ  -3

پسااخت ؾدٜ ٔي ثبيػت لًٓٝ وبز 

زا اش آِيههبض آِٛٔيٙيههْٛ خههبِف يههب   

 آِٛٔيٙيْٛ ، ٔٙيصيٓ غبخت . 

ٔمدازي اش ٔاّهَٛ اِىتسِٚيهت زا    -4

 ثسااؾهههتٝ ٚ ٔاّهههَٛ جديهههدي زا 

جبيٍصيٗ ٕ٘بييد  ب ٘ػجت آِٛٔيٙيْٛ 

از ااخُ حٕبْ ثهٝ حهد اغهتب٘دازا    

 ثسغد . 

 

 

 ٔٙجّ :

 

 اوتس ٔإد  مي قبِاي ، اقَٛ  ئٛزي ٚ ّْٕي آ٘دايصيًٙ آِٛٔيٙيْٛ 

 ٟٔٙدظ حػيٗ ثيدختي 

 


