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5711-2

آة ٚ -اژٖ ٔبِٗ  -ثخؼ د - ٚآة دس طجيؼت ّٗٔٛٔ ،ثشداسي

چبپ اٚي
آؽٕبيي ثب ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت فٕؼتي ايشاْ
ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت فٕؼتي ايشاْ ثٗ ِٛخت لبٔ ،ْٛتٕٙب
ِشخغ سعّي وؾٛس اعت وٗ ػٙذٖ داس ٚظيفٗ تؼييٓ ،تذٚيٓ ٔ ٚؾش
اعتبٔذاسد٘بي ٍِي(سعّي) ِيثبؽذ.
تذٚيٓ اعتبٔذاسد دس سؽتٗ٘بي ِختٍف تٛعظ وّيغيْ٘ٛبي فٕي ِشوت
اص وبسؽٕبعبْ ِٛعغٗ  ،فبزجٕظشاْ ِشاوض ِٛ ٚعغبت ػٍّي،
پژ٘ٚؾي ،تٌٛيذي  ٚالتقبدي آگبٖ ِ ٚشتجظ ثب ِٛضٛع فٛست
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ِيگيشد .عؼي ثش ايٓ اعت وٗ اعتبٔذاسد٘بي ٍِي ،دسخٙت ِطٍٛثيت٘ب
ِ ٚقبٌر ٍِي  ٚثب تٛخٗ ثٗ ؽشايظ تٌٛيذي ،فٕي  ٚفٓ آٚسي زبفً اص
ِؾبسوت آگب٘بٔٗ ِٕ ٚقفبٔٗ فبزجبْ زك ٔ ٚفغ ؽبًِ:
تٌٛيذ وٕٕذگبِْ ،قشف وٕٕذگبْ ،ثبصسگبٔبِْ ،شاوض ػٍّي  ٚتخققي
ٙٔ ٚبد٘ب  ٚعبصِبْ٘بي دٌٚتي ثبؽذ .پيؼ ٔٛيظ اعتبٔذاسد٘بي ٍِي
خٙت ٔظشخٛا٘ي ثشاي ِشاخغ ريٕفغ  ٚاػضبي وّيغيْ٘ٛبي فٕي
ِشثٛط اسعبي ِيؽٛد ٚ .پظ اص دسيبفت ٔظشات  ٚپيؾٕٙبد٘ب دس وّيتٗ
ٍِي ِشتجظ ثب آْ سؽتٗ طشذ  ٚدسفٛست تقٛيت ثٗ ػٕٛاْ اعتبٔذاسد
ٍِي(سعّي) چبپ ِٕ ٚتؾش ِيؽٛد.
پيؼٔٛيظ اعتبٔذاسد٘بيي وٗ تٛعظ ِٛعغبت  ٚعبصِبْ٘بي ػاللّٕذ ٚ
ريقالذ  ٚثب سػبيت ضٛاثظ تؼييٓ ؽذٖ تٙيٗ ِيؽٛد ٔيض پظ اص طشذ
 ٚثشسعي دس وّيتٗ ٍِي ِشثٛط  ٚدسفٛست تقٛيت ،ثٗ ػٕٛاْ
اعتبٔذاسد ٍِي چبپ ِٕ ٚتؾش ِيگشدد .ثذيٓ تشتيت اعتبٔذاس٘بيي ٍِي
تٍمي ِيؽٛد وٗ ثش اعبط ِفبد ِٕذسج دس اعتبٔذاسد ٍِي ؽّبسٖ «»5
تذٚيٓ  ٚدس وّيتٗ ٍِي ِشثٛط وٗ تٛعظ ِٛعغٗ تؾىيً ِيگشدد ثٗ
تقٛيت سعيذٖ ثبؽذ.
ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت فٕؼتي ايشاْ اص اػضبء افٍي عبصِبْ
ثيٓاٌٍٍّي اعتبٔذاسد ِيثبؽذ وٗ دس تذٚيٓ اعتبٔذاسد٘بي ٍِي ضّٓ
تٛخٗ ثٗ ؽشايظ وٍي ٔ ٚيبصِٕذي٘بي خبؿ وؾٛس ،اص آخشيٓ
پيؾشفت٘بي ػٍّي ،فٕي  ٚفٕؼتي خٙبْ  ٚاعتبٔذاسد٘بي ثيٓاٌٍٍّي
اعتفبدٖ ِئّبيذ.
ِٛعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت فٕؼتي ايشاْ ِيتٛأذ ثب سػبيت ِٛاصيٓ
پيؼثيٕي ؽذٖ دس لبٔ ْٛثٗ ِٕظٛس زّبيت اص ِقشف وٕٕذگبْ ،زفع
عالِت  ٚايّٕي فشدي  ٚػِّٛي ،زقٛي اطّيٕبْ اص ويفيت
ِسقٛالت ِ ٚالزظبت صيغت ِسيطي  ٚالتقبدي ،اخشاي ثؼضي اص
اعتبٔذاسد٘ب سا ثب تقٛيت ؽٛساي ػبٌي اعتبٔذاسد اخجبسي ّٔبيذ.
ِٛعغٗ ِيتٛأذ ثٗ ِٕظٛس زفع ثبصاس٘بي ثيٓاٌٍٍّي ثشاي ِسقٛالت
وؾٛس ،اخشاي اعتبٔذاسد وبال٘بي فبدساتي  ٚدسخٗ ثٕذي آْ سا
اخجبسي ّٔبيذ.
ّ٘چٕيٓ ثٗ ِٕظٛس اطّيٕبْ ثخؾيذْ ثٗ اعتفبدٖ وٕٕذگبْ اص خذِبت
عبصِبْ٘ب ِٛ ٚعغبت فؼبي دس ضّيٕٗ ِؾبٚسٖ ،آِٛصػ ،ثبصسعي،
ِّيضي  ٚگٛا٘ي وٕٕذگبْ عيغتُ٘بي ِذيشيت ويفيت ِ ٚذيشيت صيغت
ِسيطي ،آصِبيؾگبٖ٘ب  ٚوبٌيجشٖ وٕٕذگبْ ٚعبيً عٕدؼِٛ ،عغٗ
اعتبٔذاسد ايٕگ ٗٔٛعبصِبْ٘ب ِٛ ٚعغبت سا ثش اعبط ضٛاثظ ٔظبَ تبئيذ
فالزيت ايشاْ ِٛسد اسصيبثي لشاس دادٖ  ٚدس فٛست ازشاص ؽشايظ
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الصَ ،گٛا٘ي ٔبِٗ تبئيذ فالزيت ثٗ آٔٙب اػطب ّٔٛدٖ  ٚثش ػٍّىشد آٔٙب
ٔظبست ِئّبيذ .تشٚيح عيغتُ ثيٓاٌٍٍّي يىب٘ب ،وبٌيجشاعيٚ ْٛعبيً
عٕدؼ ،تؼييٓ ػيبس فٍضات گشأجٙب  ٚأدبَ تسميمبت وبسثشدي ثشاي
استمبي عطر اعتبٔذاسد٘بي ٍِي اص ديگش ٚظبئف ايٓ ِٛعغٗ ِيثبؽذ.

كميسيٌن استانذارد آب ً -اژه نامو  -تخش دً
آب در طثيعت ،نمٌنو ترداري
رئيس
ٔدفي  -دمحم ػٍي

دوتش وؾبٚسصي

اعضاء
زبخي پٛس فشد -زغٓ ٌيغبٔظ ؽيّي
فٛق ٌيغبٔظ ػٍ َٛثٙذاؽت دس
صٔذ ٚويٍي  -فبطّٗ
تغزيٗ
دوتش وؾبٚسصي ِٕٙ -ذعي آة
فجبؽ فشؽي  -ػٍي
 ٚخبن
افغش
ٌيغبٔظ ؽيي فٕؼتي
فذيك اثشا٘يُ ٔيب -
پشيذخت
ٌيغبٔظ ثيٌٛٛژي
فذيمي – ّ٘ب
ػطبساْ – ِبٔذأب
ِغدذي  -عيذدمحم

ٌيغبٔظ ؽيّي
فٛق ٌيغبٔظ آة ؽٕبعي

ٔبفشي – ؽٙيٓ

ٌيغبٔظ ؽيّي

دتير
اعّبػيً پٛس  -عٛعٓ

ٌيغبٔظ ؽيّي

دأؾىذٖ وؾبٚسصي  -دأؾگبٖ
تٙشاْ
پژ٘ٚؾگبٖ فٕؼت ٔفت
ِؤعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت
فٕؼتي ايشاْ
ِؤعغٗ تسميمبت خبن  ٚآة
ِشوض تسميمبت ٔيشِ( ٚتٓ)
ؽشوت آة  ٚفبضالة اعتبْ
تٙشاْ
عبصِبْ زفبظت ِسيظ صيغت
عبصِبْ ِذيشيت ِٕبثغ آة
(ٚصاست ٔيش)ٚ
ؽشوت آة  ٚفبضالة اعتبْ
تٙشاْ
ِؤعغٗ اعتبٔذاسد  ٚتسميمبت
فٕؼتي ايشاْ
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فيرست مطالة
آة ٚ -اژٖٔبِٗ  -ثخؼ دٚ
آة دس طجيؼتّٗٔٛٔ ،ثشداسي
٘ذف  ٚدإِٗ وبسثشد
آة دس طجيؼت
ّٔٗٔٛثشداسي
فٙشعت اٌفجبيي فبسعي ثٗ أگٍيغي

ثغّٗ تؼبٌي
پيؾگفتبس
اعتبٔذاسد آة ٚ -اژٖٔبِٗ  -ثخؼ د - َٚآة دس طجيؼت ّٗٔٛٔ ،ثشداسي
وٗ تٛعظ وّيغي ْٛفٕي ِشثٛطٗ تٙيٗ  ٚتذٚيٓ ؽذٖ دس يىقذ  ٚؽقت
٘ ٚفتّيٓ وّيتٗ ٍِي اعتبٔذاسد ؽيّيبيي  ٚپٍيّش ِٛسش ٚ 78/12/16
يىقذ ٘ ٚفتبد ٚيىّيٓ خٍغٗ وّيتٗ ٍِي اعتبٔذاسد ؽيّيبيي  ٚپٍيّش
ِٛسش ِٛ 79/5/17سد تأييذ لشاس گشفتٗ ،ايٕه ثٗ اعتٕبد
ثٕذ ِ 1بدٖ 3لبٔ ْٛافالذ لٛأيٓ ِ ٚمشسات ِؤعغٗ اعتبٔذاسد ٚ
تسميمبت فٕؼتي ايشاْ ِقٛة ثِ ّٓٙبٖ  1371ثٗ ػٕٛاْ اعتبٔذاسد
سعّي ايشاْ ِٕتؾش ِيگشدد .ثشاي زفع ّ٘گبِي ّ٘ ٚبٕ٘گي ثب
پيؾشفت٘بي ٍِي  ٚخٙبٔي دس صِيٕٗ فٕبيغ ،ػٍ ٚ َٛخذِبت ،افالذ
 ٚتىّيً ايٓ اعتبٔذاسد اسائٗ ؽٛد ،دس ٕ٘گبَ تدذيذ ٔظش دس وّيغيْٛ
فٕي ِشثٛط ِٛسد تٛخٗ لشاس خٛا٘ذ گشفت .ثٕبثشايٓ ثشاي ِشاخؼٗ ثٗ
اعتبٔذاسد٘بي ٍِي ايشاْ ثبيذ ّ٘ٛاسٖ اص آخشيٓ تدذيذٔظش آٔٙب اعتفبدٖ
وشد.
دس تٙيٗ  ٚتدذيذ ٔظش ايٓ اعتبٔذاسد عؼي ؽذٖ اعت وٗ ضّٓ تٛخٗ ثٗ
ؽشايظ ِٛخٛد ٔ ٚيبص٘بي خبِؼٗ ،دس زذ اِىبْ ثيٓ ايٓ اعتبٔذاسد ٚ
اعتبٔذاسد٘بي ثيٓاٌٍٍّي  ٚاعتبٔذاسد ٍِي وؾٛس٘بي فٕؼتي  ٚپيؾشفتٗ
ّ٘بٕ٘گي ايدبد ؽٛد.
ِٕبثغ ِ ٚآخزي وٗ ثشاي تٙيٗ ايٓ اعتبٔذاسد ثٗ وبس سفتٗ ثٗ ؽشذ صيش
اعت:
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ISO 6170 - 1 : 1996 Water quality - Vocabulary - part
1
ISO 6170 - 2 : 1997 Water quality - Vocabulary - part
2
ISO 6170 - 3 : 1993 Water quality - Vocabulary - part
3
ISO 6170 - 4 : 1993 Water quality - Vocabulary - part
4
ISO 6170 - 5 : 1996 Water quality - Vocabulary - part
5
ISO 6170 - 6 : 1996 Water quality - Vocabulary - part
6
ISO 6170 - 7 : 1997 Water quality - Vocabulary - part
7
ISO 6170 - 8 : 1997 Water quality - Vocabulary - part
8

آب ً -اژهنامو  -تخش دً
آب در طثيعت ،نمٌنوترداري
- 1ىذف ً دامنو كارترد
٘ذف اص تذٚيٓ اعتبٔذاسد تؼييٓ تؼشيف ثشخي ٚاژٖ٘ب  ٚافطالزٙبي
ِشثٛط ثٗ آة دس طجيؼت ّٗٔٛٔ ٚثشداسي اص آة ِيثبؽذ.
يبدآٚسي ٚ -اژٖ٘ب  ٚافطالزٙب دس ٘ش ثٕذ ثٗ تشتيت اٌفجبيي آٚسدٖ
ؽذٖأذ.

- 2آب در طثيعت
 -1-2آة آثيبسي Irrigation water
آثي وٗ ثٗ خبن يب ِسيظ سؽذ گيبٖ دادٖ ِيؽٛد تب ِيضاْ سطٛثت آْ
افضايؼ يبفتٗ  ٚآة ِٛسد ٔيبص ثشاي سؽذ طجيؼي گيبٖ فشاُ٘ گشدد  ٚ /يب
اص تدّغ ّٔىٙبي اضبفي دس خبن خٍٛگيشي ؽٛد.
 -2-2آة ثبساْ Rain water
آة ٔبؽي اص ٔضٚالت خٛي )ثبسػ( وٗ ٕ٘ٛص ِٛاد لبثً زً دس آة سا
اص صِيٓ دسيبفت ٔىشدٖ اعت.
 -3-2آة ثيٓ ؽىبفي Intrestial water
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آثي وٗ دس دسص٘ب  ٚفضب٘بي ثيٓ رسات خبِذ ٔگٙذاؽتٗ ؽذٖ اعت.
 -4-2آة پٍي عبپش ثيه )ثغيبس آٌٛدٖ( Polysaprobic water
آة ثغيبس آٌٛدٖاي اعت وٗ ِؾخقٗ آْ وب٘ؼ ؽذيذ اوغيژْ،
ِسذٚديت لبثً تٛخٗ اص ٔظش تؼذادي ثيِٙشگبْ  ٚتؼذاد صيبد ثبوتشيٙب
ِيثبؽذ) .سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ )) 12-2آة ِضٚعبپشثيه(((
 -5-2آة خضس ِ ٚذي Tidal water
لغّتي اص آة دسيب يب سٚدخبٔٗ وٗ دس خضس ِ ٚذ٘بي وبًِ ؽجبٔٗ
سٚصي ،ثيٓ خضس ِ ٚذ لشاس ِيگيشد.
 -2-6آثخٛاْ Aquifer
عبصٔذ آثذاس )ثغتش يب اليٗ( اص عٕگ ،عٕگشيضٖ يب ؽٓ ٔفٛرپزيش وٗ لبدس
ثٗ آة د٘ي لبثً تٛخٙي اعت.
 -7-2آثخٛاْ آصاد )Aquifer (unconfined
آثخٛأي وٗ عطر آة عفشٖ صيشصِيٕي ِؼشف زذ ثباليي آْ ِيثبؽذ.
 -8-2آثخٛاْ تست فؾبس )Aquifer (confinjed
آثخٛأي وٗ ثيٓ د ٚاليٗ غيش لبثً ٔفٛر تست فؾبس اعت.
 -9-2آة ديغتشٚفيه Dystrophic water
آثي وٗ ِٛاد غزايي وّي داسد  ٚزبٚي غٍظت ثباليي اص ِٛاد آٌي ثب
ِٕؾأ گيب٘ي ِيثبؽذ.
 -10-2آة ساوذ Stagnant water
پيىشٖاي اص آة عطسي ثذ ْٚخشيبْ يب ثب خشيبْ وُ وٗ ِّىٓ اعت
طي صِبْ طٛالٔي تغييشات ويفي ٔبِطٍٛة دس آْ فٛست گيشد.
 -11-2آثشا٘ٗ Water course
وبٔبٌي ،س ٚيب صيش عطر صِيٓ ،وٗ اص دس ْٚآْ ِّىٓ اعت آة خشيبْ
داؽتٗ ثبؽذ.
 -12-2آة صيشصِيٕي Ground water
آة وٗ دس يه عبصٔذ صيشصِيٕي ِسجٛط اعت ِ ٚؼّٛال ِيتٛأذ
ثبصيبفت ؽٛد.
 -13-2آة عطسي Surface water
آة خبسي  ٚيب عبوٓ دس عطر صِيٓ.
 -14-2آة عٕدي )٘يذسِٚتشي( Hydro metry
أذاصٖگيشي  ٚتدضيٗ  ٚتسٍيً خشيبْ آة.
 -15-2آة عٕگيٓ Heavy water
آثي وٗ ثيؼ اص زذ ِؼّٛي داساي ايضٚتٛپ٘بي عٕگيٓ ٘يذسٚژْ
تشويجي ثب اوغيژْ ِيثبؽذ.
 -16-2آة ؽٛس Saline water
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 -17-2آة ؽيشيٓ Fresh water
آثي ثب غٍظت وُ اِالذ وٗ ثطٛس طجيؼي ٚخٛد داسد يب ػِّٛأ ثشاي
اعتخشاج  ٚتقفيٗ خٙت تٌٛيذ آة آؽبِيذٔي ِٕبعت  ٚلبثً لجٛي
ِيثبؽذ.
 -18-2آثگشَ Thermal water
آة چؾّٗ گشَ يب داؽ
 -19-2آة ِسجٛط Connate water
آة زجظ ؽذٖ دس ؽىبفٙب وٗ اص ٔظش صِيٓؽٕبعي ثب عٕگٙب يب تؾىيالت
ِدبٚس خٛد ُ٘ عٓ ثٛدٖ  ٚاغٍت داساي ويفيت ٔبِٕبعت ثشاي ِقبسف
ِتذاٚي ِبٕٔذ آؽبِيذْ ،فٕؼت  ٚوؾبٚسصي ِيثبؽذ.
 -20-2آة ِضٚتشٚفيه Mesotrophic water
آثي ثب ِيضاْ ِٛاد غزايي ِتٛعظ وٗ ثطٛس طجيؼي ٚخٛد داسد يب ثب
غٕيعبصي ثٛعيٍٗ ِٛاد ِغزي ثيٓ زبالت اٌيىٛتشٚفيه )سخٛع ؽٛد ثٗ
ثٕذ ٚ (29-2يٛتشٚفيه )سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ  (24-2لشاس ِيگيشد.
 -21-2آة ِضٚعبپشثيه ) , آة ٔغجتأ آٌٛدٖ Mesosaprobic
( )water ( , 
آة آٌٛدٖاي اعت وٗ ِؾخقٗ آْ آٌٛدگي ثٛعيٍٗ گ٘ٗٔٛبي ِؼيٕي اص
اسگبٔيضِٙب  ٚغٍظت ِتٛعظ اوغيژْ ِيثبؽذ.
گب٘ي دس د ٚفشَ ِ  , ؾخـ ِيگشدد وٗ فشَ  ثيبٔگش آٌٛدگي
ثيؾتش اعت.
 -22-2آة ِؼذٔي Mineral water
آثي وٗ داساي ِٛاد ِؼذٔي ثيؾتشي اص آة آؽبِيذٔي ِؼٌّٛي اعت.
 -23-2آة ٘بيپشتشٚفيه Hypertrophic water
اص صِشٖ آثٙبي يٛتشٚفيه )سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ  (24-2اعت وٗ ِؼّٛال
ثٗ ِمذاس ثغيبس صيبد ،تب زذ ٔبِؼيٕي ،غٕيعبصي ؽذٖ اعتِ .ؾخقٗ
ايٓ اليٗ سؽذ  ّٛٔ ٚلبثً تٛخٗ خٍجىٙب اعت) .سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ )) 21-
2آة ِضٚعبپشٚثيه(((
 -24-2آة يٛتشٚفيه )اليٗ ِغزي( Eutrophic water
پيىشٖ آة عشؽبس اص ِٛاد غزايي ،داساي گ٘ٗٔٛبي أذوي اص ِٛخٛدات
صٔذٖ آثضي وٗ خّؼيت ٔغجي ٘ش يه اصآٔٙب صيبد اعت) .سخٛع ؽٛد ثٗ
ثٕذ  39-2اص ثخؼ "ِغزي ؽذْ"(
 -25-2آٌٛدگي Pollution
ٔبِطٍٛة ؽذْ ويفيت آثي وٗ ثشاي ا٘ذاف خبفي ِٛسد ٔظش اعت.
 -26-2اپيٍيّٕي) ْٛاليٗ ثباليي آة( Epilimnion
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اليٗ ثباليي اليٗ تشِٛواليٓ )سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ  (35-2دس يه پيىشٖ
اليٗثٕذي ؽذٖ آة.
 -27-2اختالط اليٗ٘ب Destratification
اختالط اليٗ٘بي صيشيٓ  ٚعطسي آة دس يه دسيبچٗ يب ِخضْ ،ثٛعيٍٗ
ٔيش٘ٚبي طجيؼي )سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ  (64-2يب ٚعبيً ِقٕٛػي
 -28-2اعتبٔذاسد ويفيت آة Water quality standard
ِمبديش ِؼيبس٘بي ويفيت آة )سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ  (72-2وٗ ِقشف آْ
سا ثشاي ِٕظٛس خبفي ِدبص ِيداسد.
 -29-2اٌيگٛتشٚفيه )آة پبن  ٚغيش آٌٛدٖ( Oligotrophic
تٛفيفي اعت اص پيىشٖ آثي ثب ِٛاد غزايي أذن ثب ِؾخقبت صيش:
ثغيبس ؽفبف ،داساي ِمذاسي صيبدي اوغيژْ دس اليٗ ثباليي ،تؼذاد
وّي اص ِٛخٛدات صٔذٖ آثضي ،سعٛثبت ثب سٔگٙبي لٖٛٙاي ِختٍف ٚ
تٕٙب زبٚي ِمبديش وّي اص ِٛاد آٌي.
 -30-2اٌيگٛعبپشٚثيه Oligosaprobic
تٛفيف ٔبزيٗاي دس آة خبسي اعت وٗ دس آْ ِؼذٔي ؽذْ وبًِ
ِيگشدد.
 -31-2ثبساْ اعيذي Acid rain water
آة ثبساْ ثب پياچ ) (pHوّتش اص 5
 -32-2پيىٕٛواليٓ Pycnoline
اليٗ داساي تٕذتشيٓ ؽيت چگبٌي دس يه پيىشٖ اليٗ ثٕذي ؽذٖ آة.
 -33-2تبالة عبزٍي )Lagoon (coastal
پيىشٖ وُ ػّك آةِ ،بٕٔذ يه زٛضچٗ يب دسيبچٗ وٗ ِؼّٛال ثب د٘بٔٗ
وٛچه  ٚوُ ػّك دس ِدبٚست دسيب لشاس داسد.
 -34-2تجخيش  ٚتؼشق Evapotranspiration
وً تجخيش أدبَ ؽذٖ اص يه عطر پٛؽيذٖ ؽذٖ اص گيب٘بْ وٗ ؽبًِ
تجخيش آة اص عطر ِشطٛة گيب٘بْ ،تجخيش اص عطر خؾه ثشگ
گيب٘بْ )تؼشق(  ٚتجخيش اص خبن ِيثبؽذ.
 -35-2تشِٛواليٓ Thermocline
اليٗ داساي تٕذتشيٓ ؽيت زشاستي دس يه پيىشٖ اليٗ ثٕذي ؽذٖ زشاستي
آة.
 -36-2تؼشق Transpiration
اص دعت دادْ آة ثقٛست ثخبس اص طشيك ثشگٙبي گيب٘بْ ،ايٓ آة
تٛعظ سيؾٗ٘ب اص خبن أتمبي يبفتٗ اعت.
 -37-2خؼجٗ وبؽت )ٌيضيّتش( Lysimeter
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ِسفظٗ عتٔٛي يب ثغتشي اص خبن وٗ ثٗ ِٕظٛس أذاصٖگيشي تجخيش،
تؼشق ،تشاٚػ  ٚؽغتؾٛي اِالذ خبن تست ؽشايظ وٕتشي ؽذٖ ،آِبدٖ
گشديذٖ اعت.
 -38-2خٛيجبس Brook
خشيبْ وٛچىي اص آة وٗ اغٍت تٛعظ چؾّٗ٘بي طجيؼي تغزيٗ ِيؽٛد.
 -39-2چبٖ ػّيك Deep well
چب٘ي وٗ آة آْ اص اليٗ٘بي صيشيٓ ثيش ْٚآٚسدٖ ِيؽٛد.
 -40-2چشخٗ ٘يذسٌٛٚژيىي Hydrological cycle
چشخٗ طجيؼي وٗ طي آْ آة اص عطر صِيٓ ،ػّذتأ اص عطر
اليبٔٛعٙب ،تجخيش ؽذٖ ،ثٗ خِ ٛيسٚد  ٚاص طشيك ثبسٔذگي ثٗ صِيٓ
ثشِيگشدد .خزة آة تٛعظ گيب٘بْ  ٚعپظ آصاد ّٔٛدْ آْ ثقٛست
ثخبس ثٛعيٍٗ تجخيش  ٚتؼشق  ٚثٗ دٔجبي آْ ثبسٔذگئ ،يض خضء ايٓ
چشخٗ ِسغٛة ِيگشدد.
 -41-2چؾّٗ Spring
آة صيشصِيٕي وٗ ثطٛس طجيؼي دس عطر صِيٓ خبسي ِيؽٛد.
 -42-2چؾّٗ فقٍي Bourne
چؾّٗاي وٗ دس آْ آة ثطٛس ِتٕبٚة يب فقٍي خشيبْ داسد.
 -43-2زّضٖ )ِم ٌٗٛصيغت ِسيطي( Sink
زدُ ِسذٚدي اص آة وٗ ثؼٕٛاْ أجبسٖاي ثشاي يه آاليٕذٖ ػًّ ِيوٕذ.
 -44-2زفشٖ فشٚوؾي Swallo hole - Sinkhole
استجبط ِغتميُ ثيٓ آثشا٘ٗ عطسي  ٚآثخٛاْ صيشصِيٕي وٗ اص پذيذٖ٘بي
ِسٍي صِيٓؽٕبعي ٔبؽي ِيؽٛد.
 -45-2زٛصٖ آثشيض Catchment area - Catchment basin
ِٕطمٗاي وٗ ثطٛس طجيؼي ثٗ يه آثشا٘ٗ يب ٔمطٗ ِؼيٓ ص٘ىؼ ِيؽٛد.
 -46-2زٛضچٗ Pond
زدُ ِسذٚدي اص آة ثب اثؼبد وٛچه  ٚوُ ػّك.
 -47-2خٛد پباليي Self - purification
فشآيٕذ طجيؼي پباليؼ دس پيىشٖ آة آٌٛدٖ.
 -48-2دسيب Sea
پيىشٖاي اص آة ؽٛس وٗ ِؼّٛال ثخؾي اص يه اليبٔٛط سا تؾىيً
ِيد٘ذ.
 -49-2دسيب Sea
دسيبچٗ ثضسگ آة ؽٛس.
 -50-2دسيبچٗ Lake
آة ثب ٚعؼت صيبدِ ،سقٛس دس خؾىي.
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يبدآٚسي  -اغٍت دسيبچٗ٘بي ؽٛس ثضسگ دسيب ٔبِيذٖ ِيؽٔٛذ.
 -51-2سعٛة وف Benthic deposite
أجبؽتٗ ؽذْ سعٛثبت دس ثغتش آثشا٘ٗ ،دسيبچٗ يب دسيب وٗ ثٗ داليٍي
ّ٘چ ْٛفشعبيؼ طجيؼي ،فشآيٕذ٘بي ثيٌٛٛژيىي يب تخٍيٗ فبضالة
زبفً ؽذٖ ثبؽذ  ٚازتّبال داساي ِٛاد آٌي ثبؽذ.
 -52-2سعٛة گزاسي خؾه Dry deposition
سعٛة وشدْ ِٛاد ثٗ غيش اص آة ثب اؽىبي ِختٍف ،دس عطر صِيٓ.
 -53-2سٚدخبٔٗ River
خشيبْ آة طجيؼي وٗ ثطٛس ِذا َٚيب ِتٕبٚة دس ِغيش ِؼيٕي ثغٛي
اليبٔٛعٙب ،دسيب٘ب ،دسيبچٗ٘ب ،فشٚسفتگيٙب ،ثبتالق٘ب يب آثشا٘ٙبي ديگش
دس خشيبْ اعت.
 -54-2صِيٓ خّغآٚسي Gathering ground
زٛصٖ آثشيض )سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ (45-2
 -55-2عبپشٚثيه Saprobic
ثٗ ِٛاد آٌي دس زبي پٛعيذْ ِشثٛط ِيؽٛد.
 -56-2عطر آة صيشصِيٕي )پيضِٚتشيه Piezometric ground
( water level
عطسي وٗ دس آْ آة صيشصِيٕي ثطٛس طجيؼي دس يه چبٖ ثبال ِيآيذ.
 -57-2عطر ص٘ىؾي Drainage area
عطسي وٗ ثٗ يه يب چٕذ ٔمطٗ ص٘ىؾي ِيؽٛد ِ ٚشص٘بي آْ تٛعظ
ِغئٌٛيٓ ريشثظ تؼييٓ ِيگشدد.
 -58-2ؽٛساثٗ Brind
آثي وٗ غٍظت ّٔه ،ثٛيژٖ وٍشيذ عذيُ ،دس آْ ثطٛس طجيؼي يب
ِقٕٛػي ،ثيؾتش اص آة دسيب ِيثبؽذ.
 -59-2ؽٛسي ػٍّي )Practical Salinity (S
ِمذاسي اعت ثذ ْٚثؼذ وٗ ثٗ ِٕظٛس وٕتشي ويفيت آة ثىبس ِيسٚد ٚ
ِيتٛأذ ثقٛست تخّيٕي اص غٍظت ّٔىٙبي ِسٍٛي دس آة دسيب
ثشزغت گشَ ثش ويٍٛگشَ دس ٔظش گشفتٗ ؽٛد .ثطٛس اٌگٛسيتّي
ثشزغت ٔغجت ٘ذايت ّٔ ٗٔٛدس  15دسخٗ عٍغيٛط  ٚفؾبس يه اتّغفش
ثٗ ٘ذايت ِسٍٛي وٍشيذ پتبعيُ ) 32/4366گشَ ثش ويٍٛگشَ ّٔ (ٗٔٛدس
دِب ٚفؾبس ِؾبثٗ تؼشيف ِيؽٛد.
 -60-2ؽٛسي ِطٍك )Absolute salinity (Sa
ٔغجت خشَ ِبدٖ زً ؽذٖ دس آة دسيب ثٗ خشَ آة دسيب.
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يبدآٚسي  -دس ػًّ ايٓ ِمذاس ثطٛس ِغتميُ ّٔيتٛأذ أذاصٖگيشي گشدد
 ٚؽٛسي ػٍّي ثشاي گضاسػ ِؾب٘ذات اليبٔٛطؽٕبعي تؼشيف  ٚاسائٗ
ؽذٖ اعت) .سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ " 59-2ؽٛسي ػٍّي"(
 -61-2طغيبْ Fresher
خشيبْ ٔغجتأ صيبد  ٚوٛتبٖ آة ؽيشيٓ دس يه آثشا٘ٗ ٔبؽي اص ثبسػ
عٕگيٓ يب رٚة عشيغ ثشف.
 -62-2لغّت ثٕذي ؽذْ Compartmentalization
فشآيٕذي وٗ طي آْ ِٛاد ِٛخٛد دس ِسيظ صيغت اص يه لغّت ثٗ
لغّتٙبي صيغت ِسيطي گٔٛبگ ْٛديگش ِبٕٔذ آةٛ٘ ،اِ ،سيظ
ّ٘ضيغت ) ،(biotoخبن  ٚسعٛثبت ِٙبخشت ِيوٕٕذ) .سخٛع ؽٛد ثٗ
ثٕذ  11-2اص ثخؼ چٙبس "أجبؽتٗ ؽذْ صيغتي"(
 -63-2وبٔبي Canal
ِغيش ِقٕٛػي )دعت عبص( وٗ ثشاي استجبط ثيٓ سٚدخبٔٗ٘ب،
دسيبچٗ٘ب  ٚدسيب٘ب عبختٗ ؽذٖ  ٚاغٍت أذاصٖ آْ ِٕبعت ثشاي
وؾتيشأي اعت.
يبدآٚسي  -ثيؾتش وبٔبٌٙب داساي خشيبْ وُ ثٛدٖ  ٚاختالف آة دس آٔٙب
ضؼيف اعت.
 -64-2گشدػ آة Turnover
ث ُٙخٛسدْ عشيغ اليٗ ثٕذي دس پيىشٖاي اص آثٙبي ؽيشيٓ )ِبٕٔذ
دسيبچٗ يب ِخضْ( ثٛعيٍٗ ٔيش٘ٚبي طجيؼي وٗ غبٌجأ تٛعظ ثبد اػّبي
ِيؽٛد.
 -65-2اليٗ ثٕذي Stratification
اليٗ٘بي لبثً تؾخيـ ِٛخٛد  ٚيب دس زبي ؽىًگيشي ،ثٗ ٌسبظ
زشاستي ،ؽٛسي  ٚيب اختالف ٔبؽي اص ٚخٛد اوغيژْ  ٚيب ِٛاد غزايي
دس يه پيىشٖ آة.
 -66-2اليٗ ّٔىي Halocline
اليٗاي اص يه پيىشٖ اليٗ ثٕذي ؽذٖ آة ،وٗ داساي ثيؾتشيٓ دسخٗ
ؽٛسي اعت.
ِ -67-2تبٌيّٕيMetalimnion ْٛ
تشِٛواليٓ )سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ (35-2
ِ -68-2سذٚدٖ آة ؽيشيٓ Fresh water limit
لغّتي اص د٘بٔٗ سٚدخبٔٗ )ِقت( وٗ فشاتش اص آْ ِؼّٛال آة دسيب
تست ؽشايظ خضس ِ ٚذي ٘ ٚيذسٌٛٚژيىي خبؿ ٔفٛر ّٔيوٕذ.
ِ -69-2سذٚدٖ خضس ِ ٚذي )دس سٚدخبٔٗ( Tidal limit
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ِىبٔي دس وٕبس سٚدخبٔٗ وٗ دس آْ ثبال  ٚپبئيٓ سفتٓ آة دس ٔٛعبٔبت
خضس ِ ٚذ وبًِ ؽجبٔٗ سٚصي ثٗ عختي ِؾٛٙد اعت.
يبدآٚسي  -چٕبٔچٗ عذ يب آةثٕذ ٚخٛد داؽتٗ ثبؽذ ،خٛد ِيتٛأذ ِسذٚدٖ
خضس ِ ٚذ ثبؽذ.
ِ -70-2خضْ Reservoir
تأعيغبتي وٗ تّبَ يب ثخؾي اص آْ ثذعت أغبْ ثشاي رخيشٖ  / ٚيب تٕظيُ
 ٚوٕتشي خشيبْ آة عبختٗ ِيؽٛد.
ِ -71-2قت Stuary
زدُ ٔغجتأ ثغتٗاي اص پيىشٖ آة دس پبييٓ دعت سٚدخبٔٗ وٗ آصادأٗ ثٗ
آة دسيب ِتقً اعت  ٚآة ؽيشيٓ اص زٛصٖ٘بي ثبال دعت ثٗ آْ
1
ِيسيضد.
ِ -72-2ؼيبس ويفيت آة Water quality criteria
ِدّٛػٗاي اص ػٛاًِ تؼشيف ؽذٖ وٗ خقٛفيبت ويفي آة سا خٙت
اسصيبثي ِٕبعت ثٛدْ آْ ثشاي اعتفبدٖ ِؾخقي تٛفيف ِيوٕٕذ.
ِٙ -73-2بخشت Migration
زشوت خٛد ثٗ خٛدي يب اٌمبيي ِٛاد ِؼٍك يب ِسٍٛي يب اسگبٔيضِٙب دس
پيىشٖاي اص آة.
ٔ -74-2بزيٗ تبسيه Aphotic zone
لغّتي اص پيىشٖ آة وٗ دس آْ ٔٛس وبفي ثشاي فتٛعٕتض ِؤثش ٚخٛد
ٔذاسد.
ٔ -75-2بزيٗ خضس ِ ٚذ Intertidal zone
ِٕطمٗاي اص خظ عبزٍي وٗ ثيٓ ِتٛعظ ثيؾيٕٗ  ٚوّيٕٗ عطر خضس ِ ٚذ
آة ٚالغ ؽذٖ اعت.
ٔ -76-2بزيٗ صيش خضس ِ ٚذ Subtidal zone
ِٕطمٗاي اص عبزً وٗ صيش پبئيٓتشيٓ زذ خضس ِ ٚذ لشاس داسد.
ٔ -77-2بزيٗ عبزٍي Litoral zone
ٔبزيٗ وُ ػّك زبؽيٗ يه پيىشٖ آة وٗ ٔٛس تب وف آْ ٔفٛر پيذا وشدٖ ٚ
ِؼّٛال تٛعظ گيب٘بْ سيؾٗداس اؽغبي ؽذٖ اعت.
ٔ -78-2بزيٗ ػّيك Profundal zone
ٔبزيٗ پبئيٕي دس پيىشٖ آة ػّيك وٗ ِؾخقٗ آْ وّجٛد ٔٛس وبفي ثشاي
سؽذ  ٚتٌٛيذ اٌٚيٗ گيب٘ي )فتٛعٕتض( ِيثبؽذ.
ٔ -79-2بزيٗ وف Benthic region
ػِّٛأ پبئيٕتشيٓ ٔبزيٗ يه پيىشٖ آة اعت وٗ ؽبًِ سعٛثبت  ٚيه اليٗ
ثغتش عٕگي وٗ ِٛخٛدات صٔذٖ دس آٔدب ٚخٛد داسٔذِ ،يثبؽذ) .سخٛع
ؽٛد ثٗ ثٕذ " 51-2سعٛة وف"(
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ٔ -80-2بزيٗ يٛفٛتيه Euphotic zone
ٔبزيٗ ثباليي پيىشٖ آة وٗ دس آْ ٔفٛر ٔٛس ثشاي تأِيٓ فتٛعٕتض ِؤثش
وبفي ثبؽذ.
ٔ -81-2ضٚالت wet deposition
آة ثبسٔذگي اص خ ٛثٗ فٛست ِبيغ )ثبساْ( يب خبِذ )ثشف(.
ٔ -82-2غجت خزة عذيُ )Sodium absorption ratio (SAR
ٔغجتي اعت وٗ ثشاي ثيبْ فؼبٌيت ٔغجي يٙٔٛبي عذيُ دس ٚاوٕؾٙبي
تجبدٌي ثب خبن اعتفبدٖ ِيؽٛد )دس آثٙبي آثيبسي(

دس ساثطٗ فٛق ] [Mg2+] ٚ [Ca2+] ، [Na+ثٗ تشتيت غٍظت يٙٔٛبي
عذيُ ،وٍغيُ ِٕ ٚيضيُ ثشزغت ِيٍيِٛي ثش ٌيتش اعت.
ٔ -83-2فٛر وشدْ ثذاخً صِيٓ )Infiltration (in to the ground
ٚسٚد طجيؼي يب ِقٕٛػي آة ثذاخً صِيٓ
ٙٔ -84-2ش )آثشا٘ٗ( Stream
خشيبْ آة ثٗ فٛست ِذا َٚيب ِتٕبٚة دس ِغيش ِؼيٓ ،ؽجيٗ سٚدخبٔٗ
ٌٚي دس ِميبط وٛچىتش.
٘ -85-2يپٌٛيّٕي) ْٛاليٗ صيشيٓ آة( Hypolimnion
اليٗ صيش اليٗ تشِٛواليٓ )سخٛع ؽٛد ثٗ ثٕذ  (35-2دس يه پيىشٖ اليٗ
ثٕذي ؽذٖ آة.
٘ -86-2يذسٚگشافي Hydrography
ػٍّي اعت وبسثشدي وٗ ثٗ ِطبٌؼٗ  ٚأذاصٖگيشي آة دسيب٘ب،
دسيبچٗ٘ب ،سٚدخبٔٗ٘ب  ٚيب عبيش آثٙب ِيپشداصد.
يبدآٚسي  -دس ثشخي وؾٛس٘ب ايٓ ٚاژٖ ِؼبدي اليبٔٛطؽٕبعي فيضيىي ٚ
ؽيّيبيي ِيثبؽذ.
٘ -87-2يذسٌٛٚژي Hydrology
ػٍّي اعت وبسثشدي وٗ ثٗ چشخٗ آة زبفً اص ثبسٔذگي ،آة سٚاْ
آة يب ٔفٛر  ٚرخيشٖ ،تجخيش  ٚثبسػ ِدذد ِشثٛط ِيؽٛد.

- 3نمٌنوترداري
-1-3آة گزس Flume
وبٔبي ِقٕٛػي ثب ؽىً  ٚاثؼبد وبِال ِؾخـ وٗ ثشاي أذاصٖگيشي
2
خشيبْ آة ثىبس گشفتٗ ِيؽٛد.
 -2-3آصِTest portion ٗٔٛ
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ثخؾي خذا ؽذٖ اص ّٔ ٗٔٛوٗ ِٛسد آصِ ْٛلشاس ِيگيشد.
 -3-3پبيؼ )ديذٖ ثبٔي( Monitoring
فشآيٕذ ثشٔبِٗ سيضي ؽذٖ ّٔ ٗٔٛثشداسي ،أذاصٖگيشي ِ ٚتؼبلت آْ ثجت
 / ٚيب ٘ؾذاس اص ٚيژگيٙبي ِختٍف آة وٗ اغٍت ثٗ ِٕظٛس اسصيبثي
تطجيمي ا٘ذاف ِؾخـ أدبَ ِيگيشد.
 -4-3تثجيت ّٔSample stablization ٗٔٛ
فشآيٕذي وٗ ثب لقذ ثٗ زذالً سعبٔذْ تغييشات دس خقٛفيبت ِٛاد
ِٛسد ٔظش ،ثب افضايؼ ِٛاد ؽيّيبيي يب تغييش ؽشايظ فيضيىي ،اص صِبْ
ّٔٗٔٛثشداسي تب صِبْ آصِبيؼ ،أدبَ ِيگيشد.
 -5-3خظ ّٔٗٔٛثشداسي Sampling line
ِدشايي وٗ ِيٍٗ ّٔ ٗٔٛثشداسي سا ثٗ ِسً أتمبي ّٔ ٗٔٛيب دعتگبٖ
آصِبيؾگش ِٕتمً ِيوٕذ.
 -6-3عشسيض )آة ثٕذ( Weir
يه عبصٖ عشسيضي وٗ ِيتٛاْ اص آْ ثشاي وٕتشي عطر آة ثبال دعت ٚ
 /يب أذاصٖگيشي خشيبْ آة خشٚخي اعتفبدٖ وشد.
 -7-3ؽجىٗ ّٔ ٗٔٛثشداسي Sampling network
عيغتُ اص لجً تؼييٓ ؽذٖ ِىبٔٙبي ّٔ ٗٔٛثشداسي وٗ ثّٕظٛس پبيؼ يه
يب چٕذ ِسً ِؾخـ طشازي ؽذٖ اعت.
ِ -8-3سً ّٔ ٗٔٛثشداسي Sampling site
ِ -9-3يٍٗ )پشٚة( ّٔ ٗٔٛثشداسي Sampling probe
ثخؾي اص دعتگبٖ ّٔ ٗٔٛثشداسي وٗ داخً پيىشٖ آة لشاس گشفتٗ ّٗٔٛٔ ٚ
آة اثتذا اص دس ْٚآْ ػجٛس ِيوٕذ.
ٔ -10-3مطٗ ّٔٗٔٛثشداسي Sampling point
ِٛلؼيت دليك ِسً ّٔ ٗٔٛثشداسي وٗ ّٔ٘ٗٔٛب اص آٔدب ثشداؽتٗ ِيؽٔٛذ.
Sample ّٗٔٛٔ -11-3
لغّتي اص يه پيىشٖ ِؾخـ آة وٗ دس زبٌت ايذٖآي ّٔبيٕذٖ ٚالؼي آْ
ثٛدٖ  ٚثّٕظٛس آصِبيؼ ٚيژگيٙبي ِختٍف ِؼيٕي ثطٛس پيٛعتٗ ٚ
ٔبپيٛعتٗ ثشداؽت ؽذٖ اعت.
 ّٗٔٛٔ -12-3ثشداس Sampler
ٚعيٍٗايغت ثشاي ثشداؽت پيٛعتٗ يب ٔبپيٛعتٗ ّٔٗٔٛاي اص آة وٗ
ثّٕظٛس آصِبيؼ ٚيژگيٙبي ِختٍف ِؼيٕي ثىبس ِيسٚد.
 ّٗٔٛٔ -13-3ثشداسي دٚلبثٗ )گبص أجشي( Scissor sampler
اثضاس ّٔ ٗٔٛثشداسي اص سعٛة وف ،داساي د ٚطً سٚثبص ٌٛال ؽذٖ
ث ُٙوٗ ٕ٘گبَ ثشداؽتٓ ّّٔ٘ ٗٔٛبٕٔذ تيغٗ٘بي ليچي ثغتٗ ِيؽٔٛذ.
 ّٗٔٛٔ -14-3ثشداسي Sampling
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فشآيٕذ ثشداؽت لغّتي اص آة وٗ ّٔبيبٔگش وً آْ فشك ِيؽٛد ٚ
ثّٕظٛس آصِبيؼ ٚيژگيٙبي ِختٍف ِؼيٕي ثىبس ِيسٚد.
 ّٗٔٛٔ -15-3ثشداسي پيٛعتٗ Continuous sampling
فشآيٕذي وٗ طي آْ ّٔ ٗٔٛثشداسي اص يه پيىشٖ آة ثطٛس پيٛعتٗ أدبَ
ِيگيشد.
 ّٗٔٛٔ -16-3ثشداسي خٛدوبس Automatic sampling
فشآيٕذي وٗ طي آْ ّٔ٘ٗٔٛب ثقٛست ِٕفقً يب پيٛعتٗ ثذ ْٚدخبٌت
أغبْ  ٚطجك ثشٔبِٗ اص لجً تؼييٓ ؽذٖ ،ثشداؽتٗ ِيؽٛد.
 ّٗٔٛٔ -17-3ثشداسي ٔبپيٛعتٗ )ِٕفقً( Discrete Sampling
فشآيٕذي وٗ طي آْ ته ّٔ٘ٗٔٛبيي اص يه پيىشٖ آة ثشداؽتٗ ِيؽٛد.
 ّٗٔٛٔ -18-3ثشداي ٔغجي Proportional Sampling
فٕي ثشاي ّٔ ٗٔٛثشداسي اص آة خبسي وٗ دس آْ تٕبٚة
ّٔٗٔٛثشداسي )دس ّٔ ٗٔٛثشداي ٔبپيٛعتٗ( يب ؽذت خشيبْ ّٔ) ٗٔٛدس
ّٔٗٔٛثشداسي پيٛعتٗ( ثب ؽذت خشيبْ آة ّٔ ٗٔٛثشداسي ؽذٖ ٔغجت
ِغتميُ داسد.
 ّٗٔٛٔ -19-3ثشداسي ُ٘ عشػت Isokinetic sampling
فٕي وٗ طي آْ ّٔ ٗٔٛاص يه ٔٙش آة )آثشا٘ٗ( ،اص دس ْٚسٚصٔٗ ِيٍٗ
ّٔ ٗٔٛثشداسي ثب عشػتي ِؼبدي خشيبْ ِدبٚس ِيٍٗ فٛق ػجٛس ِيوٕذ.
ٌ ّٗٔٛٔ -20-3سظٗاي Snap sample - spot sample - grab
sample
ّٔ ٗٔٛثشداسي ٔبپيٛعتٗ ثطٛس اتفبلي )اص ٔظش صِبْ  / ٚيب ِىبْ( اص
پيىشٖ آة.
ِ ّٗٔٛٔ -21-3ختٍظ Composite sample
د ٚيب چٕذ ّٔ ٗٔٛافٍي يب فشػي وٗ ثٗ ٔغجتٙبي ِؼيٓ ثب ُ٘ ِخٍٛط
ِيؽٔٛذ )ثطٛس ِتقً يب پيٛعتٗ( وٗ اص آْ ِيتٛاْ ِتٛعطي اص
ٚيژگيٙبي ِٛسد ٔظش سا ثذعت آٚسد.

- 4فيرست الفثايي فارسي تو انگليسي
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