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 «ثطمً تؼبني »

 آغىبيي ثب مؤضطً اضتبوذارد َ تحميمبت صىؼتي ايران

ِؽخـ  تسميمبت يٕقتي ايؽاْ ثٗ ِٛخت لبْٔٛ، تٕٙب ٚ ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ

اقتبٔعاؼظ٘بي  ٔهؽ ٓ، تعٚيٓ ٚٚؽيفٗ تقيي اقت وٗ فٙعٖ ظاؼ ؼقّي وهٛؼ

ٍِي ) ؼقّي ( ِيجبنع.تعٚيٓ اقتبٔعاؼظ ظؼ ؼنتٗ ٘بي ِطتٍف تٛقظ 

وّيكيْٛ ٘بي فٕي ِؽوت اؾ وبؼنٕبقبْ ِؤقكٗ، يبزجٕؾؽاْ ِؽاوؿ ٚ 

ِؤقكبت فٍّي، پژٚ٘هي، تٌٛيعي ٚالتًبظي آگبٖ ِٚؽتجظ ثب ِٛضٛؿ يٛؼت 

خٙت ِغٍٛثيت ٘ب ٚ ِيگيؽظ. ققي ثؽ ايٓ اقت وٗ اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي، ظؼ 

ًِبٌر ٍِي ٚثب تٛخٗ ثٗ نؽايظ تٌٛيعي، فٕي ٚ فٓ آٚؼي زبيً اؾ ِهبؼوت 

آگب٘بٔٗ ٚ ًِٕفبٔٗ يبزجبْ زك ٚ ٔفـ نبًِ: تٌٛيعوٕٕعگبْ ،ًِؽف 

وٕٕعگبْ، ثبؾؼگبٔبْ، ِؽاوؿ فٍّي ٚ تطًًي ٚ ٔٙبظ٘ب ٚ قبؾِبٔٙبي 

ِؽاخـ ظٌٚتي ثبنع.پيم ٔٛيف اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي خٙت ٔؾؽضٛا٘ي ثؽاي 

غيٕفـ ٚافضبي وّيكيْٛ ٘بي فٕي ِؽثٛط اؼقبي ِيهٛظ ٚ پف اؾ ظؼيبفت 

ٔؾؽات ٚپيهٕٙبظ٘ب ظؼ وّيتٗ ٍِي ِؽتجظ ثب آْ ؼنتٗ عؽذ ٚظؼ يٛؼت 

پيم ٔٛيف تًٛيت ثٗ فٕٛاْ اقتبٔعاؼظ ٍِي ) ؼقّي( چبپ ٚ ِٕتهؽ ِي نٛظ.

ؼفبيت اقتبٔعاؼظ٘بيي وٗ تٛقظ ِؤقكبت ٚ قبؾِبٔٙبي فاللّٕع ٚ غيًالذ ٚ ثب 

ضٛاثظ تقييٓ نعٖ تٙيٗ ِي نٛظ ٔيؿ پف اؾ عؽذ ٚ ثـؽؼقي ظؼ وّيتٗ ٍِي ِؽثٛط 

ٚ ظؼ يٛؼت تًٛيت، ثٗ فٕٛاْ اقتبٔعاؼظ ٍِي چبپ ِٕٚتهؽِي گؽظظ. ثعيٓ تؽتيت 

اقتبٔعاؼظ٘بيي ٍِي تٍمي ِي نٛظ وٗ ثؽ اقبـ ِفبظ ِٕعؼج ظؼ اقتبٔعاؼظ ٍِي 

تٛقظ ِؤقكٗ تهىيً ِيگؽظظ ثٗ  (( تعٚيٓ ٚ ظؼ وّيتٗ ٍِي ِؽثٛط و5ٗنّبؼٖ ))

تًٛيت ؼقيعٖ ثبنع.ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕقتي ايؽاْ اؾ افضبي ايٍي 

قبؾِبْ ثيٓ اٌٍٍّي اقتبٔعاؼظ ِيجبنع وٗ ظؼ تعٚيٓ اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي ضّٓ 

تـٛخٗ ثٗ نؽايظ وٍي ٚٔيبؾِٕعيٙبي ضبو وهٛؼ، اؾ آضؽيٓ پيهؽفتٙبي فٍّي، 

عاؼظ٘ـبي ثيٓ اٌّـٍٍي اقتفـبظٖ ِي ّٔبيع.ِؤقكٗ فٕي ٚ يٕقتي خٙبْ ٚ اقتبٔ

اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕقتي ايؽاْ ِي تٛأع ثب ؼفبيت ِٛاؾيٓ پيم ثيٕي نعٖ 

ظؼ لبْٔٛ ثٗ ِٕؾٛؼ زّبيت اؾ ًِؽف وٕٕعگبْ، زفؼ قالِت ٚ ايّٕي فؽظي 

ٚفِّٛي، زًٛي اعّيٕبْ اؾ ويفيت ِسًٛالت ٚ ِالزؾبت ؾيكت ِسيغي ٚ التًبظي، 

قضي اؾ اقتبٔعاؼظ٘ب ؼا ثب تًٛيت نٛؼاي فبٌي اقتبٔعاؼظ اخجبؼي اخؽاي ث

ّٔبيع. ِؤقكٗ ِي تٛأع ثٗ ِٕؾٛؼ زفؼ ثبؾاؼ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي ثؽاي ِسًٛالت 

وهٛؼ، اخؽاي اقتبٔعاؼظ وبال٘بي يبظؼاتي ٚ ظؼخٗ ثٕعي آٔؽا اخجبؼي 

ّٔبيعّ٘چٕيٓ ثّٕؾٛؼ اعّيٕبْ ثطهيعْ ثٗ اقتفبظٖ وٕٕعگبْ اؾ ضعِبت 

ٔٙب ٚ ِؤقكبت فقبي ظؼ ؾِيٕٗ ِهبٚؼٖ، آِٛؾل، ثبؾؼقي، ِّيؿي ٚ گٛا٘ي قبؾِب

وٕٕعوبْ قيكتُ ٘بي ِعيؽيت ويفيت ِٚعيؽيت ؾيكت ِسيغي، آؾِبيهگب٘ٙب ٚ 

وبٌيجؽٖ وٕٕعگبْ ٚقبيً قٕدم، ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ايٕگٛٔٗ قبؾِبٔٙب ٚ ِؤقكبت 

ؼ ظاظٖ ٚ ظؼ ؼا ثؽ اقبـ ضٛاثظ ٔؾبَ تأييع يالزيت ايؽاْ ِٛؼظ اؼؾيبثي لؽا

يٛؼت ازؽاؾ نؽايظ الؾَ، گٛا٘يٕبِٗ تأييع يالزيت ثٗ آٔٙب افغب ّٔٛظٖ ٚ ثؽ 

فٍّىؽظ آٔٙب ٔؾبؼت ِي ّٔبيع. تؽٚيح قيكتُ ثيٓ اٌٍٍّي يىب٘ب ، 

وبٌيجؽاقيْٛ ٚقبيً قٕدم تقييٓ فيبؼ فٍؿات گؽأجٙب ٚ أدبَ تسميمبت 

بيف ايٓ ِؤقكٗ ِي وبؼثؽظي ثؽاي اؼتمبي قغر اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي اؾ ظيگؽ ٚؽ

 ثبنع.
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آييه كبر –ومُوً ثرداري از  پطبثٍب  –ومُوً ثرداري  –كيفيت آة   

رئيص                                                                         

 ضمت يب ومبيىذگي

رضبئي ، پيمبن                                                 

داوػگبي ٌرمسگبن        

()ظوتؽي ؾِيٓ نٕب قي  

 اػضبء

مرتضُي ، محمذ صذيك                                      پژٌَػكذي 

 اكُنُژي خهيج فبرش 

 )دكتري غيمي تجسيً ( 

محجي وُرر ، ضيذي نيهي                                         

 پژٌَػكذي اكُنُژي خهيج فبرش

 ) فُق نيطبوص غيمي آني (   
                                                          عب٘ؽي ؾاظٖ ، ِسّع ؼضب      

 پژٚ٘هىعٖ اوٌٛٛژي ضٍيح فبؼـ 

                           )ظوتؽي اوٌٛٛژي (   

                       آلبخؽي ، ٔبيؽ                                                     

 پژٚ٘هىعٖ اوٌٛٛژي ضٍيح فبؼـ 

                               ف نيالت(   ) ٌيكبٔ

گؽگبٔي فيؽٚؾ خبيي , فؽج هللا                                            اظاؼٖ وً 

 ٘ؽِؿگبْ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕقتي اقتبْ

 )فٛق ٌيكبٔف نيّي آٌي (     

        دثير تذَيه           

اداري كم                صبدلي پُر غيجبوي , مؼصُمً           

اضتبوذارد َ تحميمبت صىؼتي اضتبن ٌرمسگبن              )فُق نيطبوص 

 ػهُو محيظ زيطت (   
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                                                ظوتؽ انؽفي ، فؽيعْٚ      

 ظأهگبٖ پيبَ ٔٛؼ        

 )ظوتؽي نيّي فيؿيه (

 اػضبء 

 ودازد َ تحقيقات صىؼتي ايسانمُسسً استا                                   اسماػيل پُز ، سُسه  

 ) ليساوس شيمي ( 

 تحقيقات صىؼتي ايسان َ  مُسسً استاودازد زياست ومايىدي    اكثسي حقيقي ، كسيم                              
 )ٌيكبٔف نيّي (

 زمسكص تحقيقات َشازت كا                                   تىي اػمام ، مٍسواش                 

   ( )ليساوس شيمي
ظأيبٌي ، نٙؽاَ                                         قبؾِبْ 

 زّبيت ٚ ثبؾؼقي ٚ ٔؾبؼت ثؽ ليّت ٚ تٛؾيـ ضعِبت ٚ وبال

 )ٌيكبٔف نيّي(

ؼضبيي ، پيّبْ                                                   

ظأهگبٖ ٘ؽِؿگبْ                 

ٕبقي ()ظوتؽي ؾِيٓ ن  

ؼيبزي ، يفيٗ                                                    

پژٚ٘هگبٖ ٔيؽٚ             

 )وبؼنٕبـ پژٚ٘م (

يبظلي پٛؼ نيدبٔي ،ِقًِٛٗ                              اظاؼٖ وً 

 اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕقتي گيالْ 

 ) فٛق ٌيكبٔف فٍَٛ ِسيظ ؾيكت (

                                               فؿيؿي ، وجؽي     

نؽوت آة ٚ فبضالة  تٙؽاْ         

 )فٛق ٌيكبٔف ثٙعانت ِسيظ ( 

ِٙعٚي ، آغؼ                                                     

ِٛقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕقتي ايؽاْ      

 )وّه وبؼنٕبـ ( 

 دثير : 

مُسسً استاودازد َ تحقيقات صىؼتي ايسان                                  ام الثىيه فتحي زشتي ،  

 )ليساوس شيمي ( 
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ِهطًبت ّٔٛٔٗ ٚ گؿاؼل گيؽي                                                          7
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پيٛقت اٌف                                                                                   8

11    

 پيع گفتبر

 “آييٓ وبؼ –ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ پكبثٙب  –ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  –ويفيت آة ” اقتبٔعاؼظ

قيًعٚ پٕدبٖ ٚ چٙبؼِيٓ وٗ تٛقظ وّيكيٛٔٙبي ِؽثٛعٗ تٙيٗ ٚ تعٚيٓ نعٖ ٚ ظؼ 

ِٛؼظ تبييع لؽاؼ  21/2/84 ِٛؼشنيّيبيي ٚ پٍيّؽ خٍكٗ وّيتٗ ٍِي اقتبٔعاؼظ 

لبْٔٛ ايالذ لٛأيٓ ٚ ِمؽؼات  3ه ِبظٖ ايٕه ثٗ اقتٕبظ ثٕع ي 0گؽفتٗ اقت 

ثقٕٛاْ  1311ِٛقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕقتي ايؽاْ ًِٛة ثّٙٓ ِبٖ 

تسٛالت  ّ٘گبِي ثب اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ ِٕتهؽ ِي نٛظ . ثؽاي زفؼ ّ٘بٕ٘گي ٚ

پيهؽفت ٘بي ٍِي ٚ خٙبٔي ظؼ ؾِيٕٗ يٕبيـ ،فٍَٛ ٚ ضعِبت ، اقتبٔعاؼظ ٍِي  ٚ

ـ ٌؿَٚ تدعيع ٔؾؽ ضٛا٘ع نع ٚ ٘ؽ گٛٔٗ پيهٕٙبظي وٗ ثؽاي ايؽاْ  ظؼ ِٛال

،ظؼ ٕ٘گبَ تدعيع ٔؾؽ ظؼ وّيكيْٛ  ايالذ يب تىّيً ايٓ اقتبٔعاؼظ٘ب اؼائٗ نٛظ

ثٕبثؽايٓ ثؽاي ِؽاخقٗ ثٗ  0فٕي ِؽثٛعٗ ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ ضٛا٘ع گؽفت 

 0اقتبٔعاؼظ٘بي ايؽاْ ثبيع ّ٘ٛاؼٖ اؾ آضؽيٓ تدعيع ٔؾؽ آٔٙب اقتفبظٖ وؽظ  

ظؼ تٙيٗ ٚ تعٚيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ ققي نعٖ اقت وٗ ضّٓ تٛخٗ ثٗ نؽايظ ِٛخٛظ ٚ 

ٔيبؾ٘ب ي خبِقٗ ، ظؼ زع اِىبْ ثيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ  ٚ اقتبٔعاؼظ ٍِي 

ِٕبثـ ٚ ِبضػي وٗ ثؽاي ايٓ  0وهٛؼ٘بي يٕقتي ٚ پيهؽفتٗ ّ٘بٕ٘گي ايدبظ نٛظ 

اقت : اقتبٔعاؼظ ثٗ وبؼ ؼفتٗ ثٗ نؽذ ؾيؽ  

ISO 5667-10:1992,Water  quality – Sampling – Part  6 – Guidance  on  sampling  of  waste   waters. 
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آييه كبر –ومُوً ثرداري از پطبة ٌب  –ومُوً ثرداري  –كيفيت آة   

ٌذف َ دامىً كبرثرد       3  

٘عف اؾ تعٚيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ، تقييٓ ثؽٔبِٗ ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚ 

بي فٕي خّـ آٚؼي ّٔٛٔٗ اؾ   پكبة ٘بي ضبٔگي ٚ يٕقتي اقت. ؼٚنٙ

 وبؼثؽظ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ پكبة ٘ب ثٗ نؽذ ؾيؽ اقت : 

 تقييٓ غٍؾت آاليٕعٖ ٘ب ظؼ خؽيبْ پكبة . -

 تقييٓ ِيؿاْ آاليٕعٖ ٘بيي وٗ ثب خؽيبْ پكبة زًّ ِي نٛظ .  -

 تٙيٗ اعالفبت ثؽاي أدبَ فٍّيبت تًفيٗ پكبة . -

ؿ وٗ آيب غٍؾت ِٛاظتطٍيٗ نعٖ ظؼ پكبة ظؼ ِسعٚظٖ آؾِْٛ ايٓ ِٛضٛ -

 ِدبؾ لؽاؼ گؽفتٗ يب ضيؽ . 

نعٖ  - يٗ  ِٛاظ تطٍ يؿاْ  يب ِ وٗ آ ضٛؿ  يٓ ِٛ ِْٛ ا آؾ
1

كبة ظؼ  ظؼ پ

 ِسعٚظٖ ِدبؾ لؽاؼ گؽفتٗ يب ضيؽ. 

 تٙيٗ اعالفبت ظؼ ضًٛو ظؼيبفت وٕٕعٖ پكبة . -

اؼي ظؼ ضؽٚؼي اقت ا٘عاف ِغبٌقٗ، ٕ٘گبَ عؽازي يه ثؽٔبِٗ ّٔٛٔٗ ثؽظ

ٔؾؽ گؽفتٗ نٛٔع. ثٗ ايٓ تؽتيت اعالفبت ثٗ ظقت آِعٖ ٚ ظاظٖ ٘بي 

ِٛؼظ ٔيبؾ اؼتجبط تٕگبتٕگي ثب يىعيگؽ پيعا ِي وٕٕع. ثٗ عٛؼ وٍي 

، ا٘عاف ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽاي وٕتؽي ويفيت يب تٛييف ويفيت ظؼ ثٕع 

تهؽير نعٖ اقت . 2-1تب  1-1  

 تُصيف كيفيت       3-3

ييٓ غٍؾت يب ثبؼ آاليٕعٖ ٘بتٛييف ويفيت ثٗ ِٕؾٛؼ تق
2
ظؼ خؽيبْ پكبة  

ِقّٛال ظؼ يه ظٚؼٖ ؾِبٔي گكتؽظٖ أدبَ ِي نٛظ . ثؽاي ِثبي , پبيم 

ثّٕؾٛؼ تغجيك ثب يه اقتبٔعاؼظ ثؽاي تقييٓ خٙت گيؽ ي ٘ب , تٙيٗ 

اعالفبت ظؼ ِٛؼظ وبؼايي ٚازع يب تٙيٗ اعالفبت ثبؼگػاؼي ثؽاي ا٘عاف 

 عؽازي ٚ/يب ٔمهٗ وهي. 

 كىترل كيفيت        3-1

 ٘عف اؾ وٕتؽي ويفيت ، ِّىٓ اقت يىي اؾ ِٛاؼظ ؾيؽ ثبنع : 

تٙيٗ اعالفبت ثؽاي وٕتؽي فٍّىؽظ تًفيٗ ضبٔٗ پكبة ظؼ            3-1-3

ظٚؼٖ ٘بي ؾِبٔي وٛتبٖ ٚ ثٍٕع ِعت ) ِبٕٔع وٕتؽي ؼنع تٛظٖ ؾيكتي
3
ظؼ  

ٚازع٘بي ٌدٓ فقبي
4
, وٕتؽي فؽآيٕع٘بي ٘ضُ ثي ٘ٛاؾي 

5
ي پكبة , وٕتؽ 

 تًفيٗ ضبٔٗ ٘بي يٕقتي (.

تٙيٗ اعالفبت ثؽاي ِسبفؾت اؾ تًفيٗ ضبٔٗ پكبة )ِبٕٔع      3-1-1 

ايدبظ تًفيٗ ضبٔٗ پكبة ضبٔگي ثؽاي زفبؽت ظؼ ثؽاثؽ اثؽات ِطؽة پكبة 

 ٘بي يٕقتي , نٕبقبيي ِٕبثـ ٔبِغٍٛة ثبلي ِبٔعٖ ٘بي    پكبة يٕقتي(.

آٌٛظگي )ِبٕٔع وٕتؽي فٍّيبت  تٙيٗ اعالفبت ثؽاي وٕتؽي      3-1-1

 تطٍيٗ ثٗ ضهىي , ظؼيب يب آثؽا٘ٗ ٘ب(

ايٓ اقتبٔعاؼظ ٍِي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ّ٘ٗ ٔٛؿ پكبة ِبٕٔع , پكبة 

يٕقتي , پكبة ضبَ
6
ٚ تًفيٗ نعٖ ضبٔگي وبؼثؽظ ظاؼظ . ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  

اؾ قؽؼيؿٖ ٘بي تًبظفي
7 

اؾ نّٛي ايٓ اقتبٔعاؼظ ضبؼج اقت . اگؽ چٗ  

وٗ ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ تهؽير ِي نٛظ , ظؼ ثقضي اؾ ِٛاؼظ ِّىٓ  ؼٚنٙبيي

 اقت ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ قؽؼيؿٖ ٘ب ٔيؿ اقتفبظٖ نٛظ .

                                                 
1- Discharge  load 

2- Load  of  pollutants 

3- Biomass 

4- Activated  sludge 
5- Anaerobic  digestion   processes 

1- Crude  waste  water 
2- Accidental  spillages 
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  مساجغ الصامي        2
 اودازدي اش ايه استياتي است كً دز مته ايه استاودازد تً آوٍا ازجاع دادي شدي است. تديه تستية آن مقسزات جصزمدازك الصامي شيس حاَي مقس

محسُب مي شُد . دز مُزد مساجغ دازاي تازيخ چاپ َ/ يا تجديد وظس ، اصالحيً ٌا َ تجديد وظسٌاي تؼدي ايه مدازك مُزد وظس ويست . 

ز مؼٍرا تٍتس است كازتسان ذيىفغ ايه استاودازد ، امكان كازتسد آخسيه اصالحيً ٌا َ تجديد وظسٌاي  مدازك الصامي شيس زا مُزد تسزسي قسا

ىد . دز مُزد مساجغ تدَن تازيخ چاپ َ/ يا تجديد وظس، آخسيه چاپ َ / يا تجديد وظس آن مدازك الصامي ازجاع دادي شدي مُزد وظس است . دٌ  

 اقتفبظٖ اؾ ِؽاخـ ؾيؽ ثؽاي وبؼثؽظ ايٓ اقتبٔعاؼظ اٌؿاِي اقت :

ثطم  –ٚاژٖ ٔبِٗ  –, آة  1380:  5111-2اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ     2-1

 ظؼ عجيقت , ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  آة –ظٚ 

يؽاْ    2-2 ٍي ا قتبٔعاؼظ ِ ِٗ  –, آة  1380:  5111-3ا طم   –ٚاژٖ ٔب ث

 آة آنبِيعٔي , آة يٕقتي , فبضالة –قٗ 
2-3 ISO  2602:1980,Statistical  interpretation  of  test  result- Estimation  of the  mean  - Confidence  interval. 

2-4  ISO  2854:1976, Statistical  interpretation  of   data- Techniques  of  estimation  and  tests  relating  to  

means  and  variation  

2-5   ISO 5667-1:1980, Water  quality – Sampling – Part 1: Guidance  on the design  of   sampling  

programmes. 

2-6  ISO 5667-2:1991,Water  quality – Sampling – Part 2 : Guidance   on  sampling  techniques 

2-7  ISO 5667-3:1985, Water quality – Sampling – Part 3 : Guidance  on  the    preservation  and  handling  of 

 samples. 

2-8  ISO 5667-5:1991, Water  quality – Sampling – Part 5: Guidance  on  samping  of  drinking   water  and    

water  used  for  food  and  beverage  processing.   

 اصطالحبت َ تؼبريف     1
ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ ايغالزبت ٚ/يب ٚاژٖ ٘ب ثب تقبؼيف ؾيؽ ثٗ وبؼ ِي 

 ؼٚٔع : 

ومُوً مختهظ            1-3
1
 

ّٔٛٔٗ وٗ ثب ٔكجت ٘بي ِٕبقت ثب  تقعاظ ظٚ يب چٕع ّٔٛٔٗ ايٍي يب ؾيؽ

ُ٘ ِطٍٛط ِي نٛٔع . ) ثًٛؼت خعاگبٔٗ يب پيٛقتٗ ( ، ِّىٓ اقت اؾ آْ 

، ٔتيدٗ ِيبٔگيٓ نبضى ِٛؼظ ٔؾؽ ثٗ ظقت آيع . ِقّٛال ٔكجت اضتالط ثؽ 

 اقبـ أعاؾٖ گيؽي ٘بي ؾِبْ يبخؽيبْ تقييٓ ِي نٛظ. 

خظ ومُوً ثرداري            1-1
2
 

ّٔٛٔٗ ظؼ ؼاقتبي آْ ٚاؼظ ِيٍٗ اثؿاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ضظ قيؽي اقت وٗ 

 يب ٚقيٍٗ آؾِْٛ ِي گؽظظ.

ومطً ومُوً ثرداري          1-1
37
  

يه ِٛلقيت ظليك ظؼ ِسً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اقت وٗ ّٔٛٔٗ ٘ب اؾ آْ ٔمغٗ 

 ثؽظانتٗ ِي نٛٔع .

ومُوً  نحظً اي            1-5
33
 

ًبظف عٛؼ ت ثٗ  وٗ  فؽظ  ِٕ ٚ ٗٔ ٔٗ خعاگب ثي يه ّٔٛ ىؽٖ آ يه پي ي اؾ 

 ثؽظانتٗ ِي نٛظ.)ثب تٛخٗ ثٗ ؾِبْ ٚ/ يب ِىبْ (

 َضبيم ومُوً ثرداري        5
 ظرف ومُوً             5-3

دبيي ّٔٛٔٗ  ٙعاؼي ٚخبث ّـ آٚؼي ، ٔگ ٙت خ وٗ خ في  ٔٛؿ ؽؽ طبة  ثؽاي أت

قت  ٔٗ ٘ب ّٛٔ ِْٛ كئٛي آؾ وٗ ِ هگب٘ي  ثب آؾِبي يع  نٛظ ثب ِي  قتفبظٖ  ا

 ( ِؽاخقٗ وٕيع .(6-2بٔعاؼظ ثٕع )ِهٛؼت وٕيع.) ثٗ اقت

ٕع )  قتبٔعاؼظ ث ٔٗ 1-2ظؼا ؽؽف ّٔٛ طبة  ًٛو أت ًِ ظؼ ض فبت وب (، اعال

 ثيبْ نعٖ اقت .

                                                 
1- Composite  sample 
2- Sampling    line 
3- Sampling  point 

4- Spot  sample 
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ؽؽف ثبيع ِبٔـ اؾ ظقت ؼفتٓ تؽويجبت ثؽ اثؽ خػة , تجطيؽ ٚ آٌٛظگي  

 ثب ِٛاظ ضبؼخي نٛظ .

 ٕ٘گبَ أتطبة ؽؽف ّٔٛٔٗ ثبيع نبضًٙبي ؾيؽ ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ گيؽظ .  

 ِمبِٚت ثبال ظؼ ِمبثً نىكتٕي . -

 وبؼايي ِٕبقت ظؼ ؾِيٕٗ فعَ اِىبْ ٔفٛغ.   -

 قٌٙٛت ثبؾ وؽظْ ِدعظ ؽؽف .  -

 ِمبِٚت ِٕبقت ظؼ ِمبثً افؿايم ظؼخٗ زؽاؼت .  -

 أعاؾٖ , نىً ٚ خؽَ ِٕبقت. -

 لبثٍيت ِٕبقت ثؽاي تّيؿ وؽظْ ٚ اقتفبظٖ ِدعظ . -

 لبثٍيت ظقتؽقي ٚ ٘ؿيٕٗ ِٕبقت  -

ثؽظاؼ  ٗٔ ؾؽ , ثؽاي ّٔٛ ِٛؼظ ٔ ٘بي   ٗٔ ثؽ گٛ ِْٛ او ٙت آؾ كبة خ ي اؾ پ

ؽؽٚف پالقتيىي پيهٕٙبظ ِي نٛظ. ظؼ ثقضي ِٛاؼظ فمظ ثبيع اؾ ؽؽٚف نيهٗ 

 اي اقتفبظٖ نٛظ . ثؽاي ِثبي ٚلتي وٗ ِٛاؼظ ؾيؽ ثبيع آؾِْٛ نٛٔع. 

 ؼٚغٓ ٚ گؽيف . -

 ٘يعؼٚوؽثٓ ٘ب .  -

ؾظايٕعٖ ٘ب  -
12
. 

زهؽٖ وم ٘ب -
13

 . 

اگؽاؾ فبضالة قتؽْٚ نعٖ 
14
يب گٕع ؾظايي نعٖ 

15
ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِي نٛظ,  

ثبيع اؾ ؽؽٚف ٚ تدٙيؿات      ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي قتؽْٚ اقتفبظٖ نٛظ. ثٗ 

 ( ِؽاخقٗ وٕيع.8-2اقتبٔعاؼظ ثٕع )

 اوُاع تجٍيسات ومُوً ثرداري        5-1

َضبيم ومُوً ثرداري دضتي        5-1-3
39

 

ه قغًقبظٖ تؽيٓ ٚقيٍٗ ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ پكبة نبًِ ي
11
, ِاللٗ 

18
 

يب ثغؽي ثب ظ٘بٔٗ گهبظ اقت وٗ ِّىٓ اقت ؼٚي يه ظقتٗ ثب عٛي ِٕبقت 

ِيٍي ٌيتؽ ثبنع .  100ًٔت نعٖ ثبنع. زدُ ؽؽف ّٔٛٔٗ ٔجبيع وّتؽ اؾ 

ؾِبٔيىٗ ّٔٛٔٗ ٘بي ظقتي ثؽاي تٙيٗ ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ ثىبؼ ِي ؼٚٔع , 

عٖ ٚ ِسعٚظٖ ظلت زدُ قغً , ِاللٗ يب ثغؽي ثبيع ثٗ ٔسٛ ِٕبقجي تقييٓ ن

ظؼيع ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ نٛظ . ُ٘ چٕيٓ ِي تٛاْ ّٔٛٔٗ ٘بي ظقـتي   5زعٚظ 

ٕؽ ثؽظاؼ ؼٚت  ٗٔ يه ّٔٛ قيٍٗ  ؼا ثٛ
11
ّؽؼ  يب و

 20
٘بي  ٔٗ ثؽظاؼ يب ّٔٛ

ثب ظٚ  تؽ  قٗ ٌي ٌي  يه ا دُ  ثب ز  ٌٗ يه ٌٛ نبًِ  وٗ   وؽظ  يٗ  هبثٗ تٙ ِ

يع قتي ثب ثؽظاؼي ظ  ٗٔ قبيً ّٔٛ كتٕع . ٚ ٘ ٌٗ عؽف ٌٛ اؾ  قؽپٛل ظؼ ظٚ 

)ثٗ  ي تبثيؽي ٔعاؼٔع , قبضتٗ نٛظ.ِٛاظ ثي اثؽ وٗ ثؽ آؾِْٛ ٘بي ثقع

ٕع ) قتبٔعاؼظ ث ثؽظاؼي , 6-2ا  ٗٔ نؽٚؿ ّٔٛ جً اؾ  يع .( ل قٗ وٕ ( ِؽاخ

ٚقبيً ثبيع ثب ؾظايٕعٖ ٚ آة , يب ثٛقيٍٗ ٘ؽ ِبظٖ ظيگؽي وٗ قبؾٔعٖ 

 تدٙيؿات پيهٕٙبظ ِي وٕع , تّيؿ نٛٔع ٚ ظؼ پبيبْ ثب آة آثىهي نٛٔع.

ثٗ  ؾٛؼ  ثٗ ِٕ وبؼگيؽي ٚ  ثٗ  جً اؾ  ثؽظاؼي ل  ٗٔ ثؿاؼ ّٔٛ قت ا ىٓ ا ِّ

زعالً ؼقبٔعْ ضغؽ آٌٛظگي  ظؼ خؽيبْ پكبثي وٗ ّٔٛٔٗ اؾ آْ ثؽظانتٗ 

ِي نٛظ , نكتٗ نٛظ .چٕبٔچٗ ِٛاظ ِٛؼظ آؾِْٛ تست ِغبٌقٗ,ؾظايٕعٖ ٘ب 

                                                 
1-Detergents 

2- Pesticides 

3- Sterilized  sewage 
4- Disinfected 

5-Manual  sampling  equipment 

6- Bucket 

7- Ladle 
1- Ruttner 

2- Kemmerer 

3- Automatic  sampling  equipment 

4- Paternster  pump 

5- Peristaltic  pump 
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يؿ  پف اؾ تّ ثؽظاؼي   ٗٔ ثؿاؼ ّٔٛ هي ا ثٗ آثى ضبو  خٗ  يع تٛ نٕع , ثب ثب

افّبي نٛظ. اگؽ نكتهٛي اثؿاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ خؽيبْ پكبة ثؽ وؽظْ , 

ؼٚي آؾِٛٔٙبيي وٗ لؽاؼ اقت أدبَ نٛظ تبثيؽ    ِي گػاؼظ، ثبيع اؾ 

ايٓ وبؼ اختٕبة نٛظ ) ِبٕٔع آؾِْٛ ثؽاي ؼٚغٓ ٚگؽيف ٚآؾِْٛ ِيىؽٚة 

 نٕبقي (.

اثسار ومُوً ثرداري خُدكبر    5-1-1
13

 

ٔٙب اِىبْ ثؽظانت ّٔٛٔٗ ٘بي پي اثؿاؼ٘بيي ٚخٛظ ظاؼٔع وٗ ثٛقيٍٗ آ 

ظؼ پي يب يه قؽي ّٔٛٔٗ ثًٛؼت ضٛظوبؼ , ِيكؽاقت. ايٓ تدٙيؿات اغٍت 

ٔٛؿ  ٘ؽ  ثؽظاؼي اؾ   ٗٔ ثؽاي ّٔٛ قت  ىٓ ا كتٕع ٚ ِّ ٘ ًّ ثً ز تي لب ثؽاز

پكبثي ثٗ وبؼ ؼٚٔع . ظٚ ٔٛؿ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ضٛظوبؼ قبظٖ ثب ٔبِٙب ي , 

ٚ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بي ِتٕبقت  ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بي ضٛظوبؼ , ِتٕبقت ثب ؾِبْ

ٕع ) قتبٔعاؼظ ث ثٗ ا خٛظ ظاؼظ . ) يبْ, ٚ يع.(اِب 6-2ثبخؽ قٗ وٕ ( ِؽاخ

ِي ثقضي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘ب اِىبٔبت ٘ؽ ظٚ ٔٛؿ ؼا ظاؼٔع . ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ 

 خّـ آٚؼي ّٔٛٔٗ ؼا أدبَ ظ٘ع:  تٛأع ثؽ اقبـ ِٛاؼظ ؾيؽ

يه پّپ ؾٔديؽٖ اي ) پّپ پبتؽٔٛقتؽ -
22
 . ) 

 ٚ/ يب ضال .  ٘ٛاي فهؽظٖ   -
 خؽيبْ ِعاَٚ پكبة.   -

ــىً  - ــبژ ظٚظي ن ــب فٍّىؽظپّپ ــپ ث ــه پّ ــيٍٗ ي ــت ثٛق ــبژ) اغٍ پّپ

)پؽيكتبٌتيه (
23
 . ) 

 ٗٔ ٙبي ّٔٛ ّٗ ِٛلقيت ثؽاي ٘ ٙبيي  ثٗ تٕ نعٖ  يبْ  وعاَ اؾ ِٛاؼظث ٘يچ 

ثؽظاؼي ,   ٗٔ ثؿاؼ ّٔٛ طبة ا گبَ أت نٛٔع . ٕ٘ ّي  هٕٙبظ ٔ ثؽظاؼي پي

ظ ٚ وبؼثؽ ثبيع اّ٘يت ٔكجي ٘ؽ ِٛؼظ فٛاًِ ؾيؽ ثبيع ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ نٛ

 ؼا ظؼ ؾِبْ تبِيٓ اٌؿاِبت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼيٙبي ضبو تقييٓ وٕع :

٘بي     5-1-1-3  ٗٔ نتٓ ّٔٛ ثٗ ثؽظا لبظؼ  يع  ثؽظاؼي ثب  ٗٔ ثؿاؼ ّٔٛ ا

ِطتٍظ قٕديعٖ نعٖ ثب ِقيبؼ ؾِبْ
24
ثبنع .ثؽاي ِثبي ، ّٔٛٔٗ  

خؽيبْ ٘بي ثؽظاؼي ظؼ فٛايً ؾِبٔي ِطتٍف فقبٌيت خؽيبْ ظؼ نعت 

 ثبثت  .

اثؿاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع لبظؼ ثٗ ثؽظانتٓ يه قؽي ّٔٛٔٗ      5-1-1-1

٘بي خعاگبٔٗ ظؼ فٛايً ؾِبٔي ثبثت ظؼ ؽؽٚف ِدؿا , ثبنع . 

ثؽاي ِثبي ، ٕ٘گبَ أدبَ ِغبٌقبت ؼٚؾأٗ ثؽاي نٕبقبيي ظٚؼٖ 

 ٘بي ثب زعاوثؽ ثبؼگػاؼي .
لبظ   5-1-1-1 يع  ثؽظاؼي ثب  ٗٔ ثؿاؼ ّٔٛ ٘بي ا  ٗٔ نتٓ ّٔٛ ثٗ ثؽظا ؼ 

ِطتٍظ ِتٛاٌي ظؼ يه ظٚؼٖ ؾِبٔي وٛتبٖ ٚ ظؼ ؽؽٚف ِدؿا ثبنع . 

ضبو  ِبٔي  ٘بي ؾ پبيم ظٚؼٖ  ٔع ظؼ  ِي تٛا ٕيٓ  يت ّ٘چ يٓ لبثٍ ا

 ِٛؼظ ٔؾؽ ٔيؿ ِفيع ثبنع . 
اثؿاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ضٛظوبؼ ثبيع لبظؼ ثٗ ثؽظانتٓ ّٔٛٔٗ     5-1-1-5

ؽيبْ٘بي ِطتٍظ قٕديعٖ نعٖ ثب ِقيبؼ خ
25
ثبنع . ِبٕٔع تٙيٗ  

ّٔٛٔٗ ٘بيي ثب زدُ ٘بي ِتغيؽ. ثب تٛخٗ ثٗ خؽيبْ خبؼي ظؼ يه 

ظٚؼٖ ؾِبٔي ثبثت ، ايٓ لبثٍيت ثؽاي أدبَ ِغبٌقبت ثبؼ گػاؼي 

 ِٛاظ ِي تٛأع ِفيع ثبنع. 
اثؿاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع لبثٍيت ثؽظانتٓ ّٔٛٔٗ ٘بي      5-1-1-3 

ؽٚف خعاگبٔٗ ظانتٗ ثبنع . ايٓ ٚؾٔي ؼا  ظؼ ؽ –ِتٛاٌي خؽيبٔي 

ٚيژگي ِي تٛأع ٕ٘گبَ تالل ثؽاي نٕبقبيي ظٚؼٖ ٘بي ِتغيؽ 

                                                 
 

  

  
1-Time – weighted  composite  samples 

2- Flow – weighted  composite  samples 
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ثبؼگػاؼي وب٘هي ِٛاظ ٕ٘گبِي وٗ ٔيبؾ اقت اعالفبت ثٗ نعت 

 خؽيبْ ٘بي ِتغيؽ اؼتجبط ظاظٖ نٛظ , ِفيع ثبنع .

ثٗ أٛاؿ ّٔٛٔٗ ٘بيي وٗ 5-2-2-4تب 1-2-2-4ِٛاؼظ غوؽ نعٖ ظؼ ثٕع٘بي 

خّـ آٚؼي وٕيُ، ِؽثٛط  1-3-5ثؽ عجك ؼٚل گفتٗ نعٖ ظؼ ثٕع  ِي ضٛا٘يُ

ِي نٛظ. فالٖٚ ثؽ ايٓ وبؼثؽ ُ٘ چٕيٓ ثبيع ٕ٘گبَ أتطبة اثؿاؼ ّٔٛٔٗ 

ثؽظاؼي ِقيبؼ ٘بي ؾيؽ ؼا ظؼ ٔؾؽ ثگيؽظ، ِگؽ آٔىٗ نؽايظ ، ثقضي اؾ 

ٔٗ اؾ  يٗ ّٔٛ ٔبيي تٙ ِٛؼظ تٛا ثٛيژٖ ظؼ  ٔع.  ضؽٚؼي ثعا يؽ  ِٛاؼظ ؼا غ

فهبؼ ِكيؽ٘بي تست
26
يب ِدؽاي فبضالة  

21
. 

اثؿاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع لبثٍيت ثبال وهيعْ ّٔٛٔٗ ٘ب ثٗ     5-1-1-9

 اؼتفبؿ ِٛؼظ ٔيبؾظؼ ٘ؽ ِٛلقيت أتطبة نعٖ ؼا ظانتٗ ثبنع .

اثؿاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع قبضتبؼ ِمبَٚ ظانتٗ ثبنع ٚ تب     5-1-1-0

 زع ِّىٓ تقعاظ اخؿاء آْ وُ ثبنع .

ثؽظاؼي  تب   5-1-1-1  ٗٔ ثؿاؼ ّٔٛ ٍف ا هٙبي ِطت قت ثط ىٓ ا وٗ ِّ خبيي 

ظاؼاي زفبػ ثبنع يب       ثطهٙبي وّتؽي اؾ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ٔيبؾ ثٗ فؽٚ 

 ثؽظْ ظؼ آة ظانتٗ ثبنع . 

ظقتگبٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع اؾ ِمبِٚت الؾَ ظؼ ثؽاثؽ ضٛؼظگي    5-1-1-2

فقبٌيت قؽِب ، ثؽضٛؼظاؼ ثبنع ٚ لكّتٙبي اٌىتؽيىي آْ ثبيع ظؼ ِمبثً 

 ؼعٛثت يب آة ٚ ٘ٛاي ضٛؼٔعٖ ِٛؼظ زفبؽت لؽاؼ گيؽظ .

نع ٚ    5-1-1-37 نعٖ ثب زي  قبظٖ عؽا يع  ثؽظاؼي ثب  ٗٔ قتگبٖ ّٔٛ ظ

پػيؽ  دبَ  تي أ ثٗ ؼاز وؽظْ آْ  يؿ  وبؼوؽظْ ٚ تّ ٙعاؼي ,  ٔگ

 ثبنع. 

خٙت خٍٛگيؽي اؾ أكعاظ ِكيؽ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي تب أتٙب       5-1-1-33

يؽزعالً ظاؼاي لغؽ ظاضٍي ٔٗ ِيٍي ِتؽ ثبنع ٚ ,ثبيع ايٓ ِك

 ِسً ٚؼٚظ ّٔٛٔٗ ٔيؿ ِسبفؾت نٛظ.

زعالً       5-1-1-31 يع  ثؽظاؼي ثب  ٗٔ ثؿاؼ ّٔٛ ثٗ ا ِبيـ ٚؼٚظي  قؽفت 

5/0  ٗٔ كيؽ ّٔٛ ٘ب ظؼ ِ خعايي فبؾ تب اؾ  نع  يٗ ثب ثؽ ثبٔ تؽ  ِ

 ثؽظاؼي ِٚسفؾٗ أعاؾٖ گيؽي خٍٛگيؽي نٛظ . 

ٓ ّٔٛٔٗ پبنخٙت ثؽظانت      5-1-1-31
28
ثب ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ , ِكيؽ ّٔٛٔٗ  

 ثؽظاؼي ثبيع لبثٍيت پبوكبؾي ظانتٗ ثبنع . 

ظؼيع 5ظلت ٚ يست زدُ ّٔٛٔٗ تسٛيً ظاظٖ نعٖ ثبيعزعالً       5-1-1-35

 زدُ ِٛؼظ ٔؾؽ ثبنع . 

فبيٍٗ ؾِبٔي ثيٓ ثؽظانت ّٔٛٔٗ ٘بي خعاگبٔٗ ثبيعزعالً       5-1-1-33

 ع . پٕح ظليمٗ تبيه قبفت ثبن

ؽؽٚف ّٔٛٔٗ ٚ اتًبالت ٌٌٛٗ ٘ب ثبيع ثٗ ؼازتي لبثً خعا      5-1-1-39

 وؽظْ، تّيؿ وؽظْ  ٚ خبيگؿيٕي ظؼ اثؿاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبنٕع . 

كّتٙبيي         5-1-1-30 ثؽظاؼي ل  ٗٔ ثؿاؼ ّٔٛ نع ا قت الؾَ ثب ىٓ ا ِّ

ثؽاي ٔگٙعاؼي ؽؽٚف ّٔٛٔٗ ظؼ تبؼيىي ٚ ظِبي چٙبؼ ظؼخٗ قٍكيٛـ 

َ ِعت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظانتٗ ثبنع ٚ اِىبْ  افؿٚظْ ِٛاظ ظؼ تّب

نيّيبيي ٔگٙعاؼٔعٖ ثٗ ؽؽٚف ّٔٛٔٗ ؼا لجً ٚ زيٓ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي 

  فؽاُ٘ وٕع .
نٕع,      5-1-1-31 قجه ثب يع  ًّ ثب ثً ز ثؽظاؼي لب  ٗٔ ٘بي ّٔٛ اثؿاؼ

نٕع . ظؼ  نتٗ ثب يت ؼا ظا زؽاؼت ٚ تطؽ ثً  ؽت ظؼ ِمب يت زفب لبثٍ

تع يؽ ِق ٘ٛاي غ وبؼگيؽي ظؼ آة ٚ  ثٗ  يت  نٕع ٚ لبثٍ مبَٚ ثب ي ِ

 ِسعٚظٖ ٚقيقي اؾ نؽايظ ِسيغي ؼا ظانتٗ ثبنٕع. 

                                                 
3- Pressurized  main 

4- Sewer 

1- Fresh  sample 
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وبؼگيؽي ظؼ       5-1-1-32 ثٗ  يت  يع لبثٍ ثؽظاؼي ثب  ٗٔ ٘بي ّٔٛ اثؿاؼ

ظٚؼٖ ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثٍٕع ِعت ظؼ زع چٕعيٓ ؼٚؾ ؼا ، ثعْٚ 

 ٔيبؾ ثٗ تٛخٗ ضبو ظانتٗ ثبنع . 

ازتّبي خؽلٗ ثؽاي اثؿاؼ ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي فعَ ٚخٛظ        5-1-1-17

خٙت پبييٓ آِعْ ضغؽ أفدبؼ , ثٛيژٖ ظؼ ِٕبعمي وٗ ِّىٓ اقت 

 ِتبْ يب زالٌٙبي فؽاؼ آٌي ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع , ضؽٚؼي اقت . 

ثؽظاؼ اؾ        5-1-1-13  ٗٔ قتگبٖ ّٔٛ وبؼگيؽي ظ ثٗ  وٗ  ِٛالقي  ظؼ 

طبة ٔٙبيي ٔٛؿ ِكيؽ٘بي تست فهبؼ ضؽٚؼي اقت ٚثبيع لجً اؾ أت

 ظقتگبٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي , تٛخٗ ضبيي افّبي نٛظ . 

وٗ   كپبؼظ  طبعؽ ث يع ث وبؼثؽ ثب ثؽظاؼي   ٗٔ ثؿاؼ ّٔٛ طبة ا گبَ أت ٕ٘

ظقتٛؼ وبؼ اقتفبظٖ اؾ آْ ثبيع ثٗ آقبٔي لبثً ضٛأعْ ثبنع , ُ٘ چٕيٓ 

ثبيع لبثٍيت ظقتؽقي ثٗ ضعِبت پف اؾ فؽٚل ٚ لغقبت يعوي ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ 

ؼ أتٙب , ثبيع اٌؿاِبت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  اثؿاؼ ثؽاي وبؼ وؽظْ نٛظ . ظ

ثب خؽيبْ اٌىتؽيكيتٗ يب ٘ٛاي فهؽظٖ ثب ظؼ ٔؾؽ گؽفتٓ لبثٍيت ظقتؽقي 

 ثٗ ضعِبت، ظؼ ِسٍي وٗ اثؿاؼ ثىبؼگؽفتٗ ِي نٛظ, تبِيٓ نٛظ . 

ثرداري  -يبدآَري  وً  حم ومُ مبو مرا يذ در ت ىي ثب ثراي ايم هي  مبت مح انسا

  رار گيرد .مُرد تُجً ل

 رَظ اوجبو ومُوً ثرداري          3
 محم ومُوً ثرداري            3-3

در ٌمً مُارد اوتخبة محهٍبي ومُوً ثرداري ، جىجً ٌبي ايمىي َ  -يبدآَري 

 مراجؼً كىيذ .(  9ثٍذاغتي ثبيذ مُرد تُجً لرار گيرد . ) ثً ثىذ 

 تػريح كهيبت             3-3-3

قتبٔعاؼظ ظؼ  يٓ ا ٍف ا ٙبي ِطت ثؽظاؼي ظؼ ِسٍ  ٗٔ ٕي ّٔٛ نٙبي ف ِٛؼظ ؼٚ

 ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثسث ِي وٕع. ثؽاي ِثبي : 

ظاضً وبؼضبٔدبت يٕقتي ) ِبٕٔع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ خؽيبْ ٘بي    3-3-3-3

 پكبة تًفيٗ ٔهعٖ (. 

هعٖ     3-3-3-1 ًفيٗ ٔ كبة ت يٕقتي ) پ دبت  ضالة وبؼضبٔ يٗ فب مبط تطٍ ٔ

 ِطٍٛط نعٖ ( .
يكتّٙبي پكبة نٙؽي , نبًِ ِكيؽ٘بي تست فهبؼ ٚ قيكتّٙبي ق   3-3-3-1

 تست تبثيؽ ٔيؽٚي خبغثٗ ؾِيٓ .
 ظاضً ضظ تًفيٗ ضبٔٗ ٘بي فبضالة .    3-3-3-5
 ِدؽاي ضؽٚخي تًفيٗ ضبٔٗ ٘بي پكبة .    3-3-3-3

ظؼ ّ٘ٗ ِٛاؼظ , ِسً أتطبة نعٖ ثبيع ثيبٔگؽ تؽويت خؽيبْ پكبثي ثبنع 

 ْ لؽاؼ گيؽظ .وٗ ِي ضٛا٘ع ِٛؼظ آؾِٛ

تعا  يع اث ثؽظاؼي ،ثب  ٗٔ ٙت ّٔٛ ضالثؽٚ خ ٙبيي اؾ فب طبة ِسٍ ثؽاي أت

قيكتُ فبضالثؽٚ ِٛؼظ ِغبٌقٗ لؽاؼ گيؽظ. ثب ِغبٌقٗ ٔمهٗ ٘بي قيكتُ 

فبضالثؽٚ ِي تٛاْ  ِسٍٙبيي ؼا وٗ اِىبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ آٔٙب ٚخٛظ 

سٍي نبًِ ظاؼظ , نٕبقبيي وؽظ. قپف، ظؼ يٛؼت ٔيبؾ ثبيع يه ثبؾؼقي ِ

ِغبٌقبتي ثب اقتفبظٖ اؾ ؼظيبثي نيّيبيي أدبَ نٛظ تب ِغّئٓ نٛيُ وٗ 

ِسً ٚ ِكيؽ پكبة ِٕغجك ثب ٔمهٗ ٘ب اقت ٚ ِٛلقيت أتطبة نعٖ ثؽاي 

قت .٘عف  قؽف ا سً ِ يه ِ ثؽظاؼي   ٗٔ ٕع ) ّٔٛ قتبٔعاؼظ ث ثٗ ا  (2-5 )

 ِؽاخقٗ وٕيع . (

ومُوـً ثـرداري از فبضـالثرٌَب , كبوـبل ٌـب َ درييـً ٌـبي          3-3-1

فبضالة
12
  

لجً اؾ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي , ِسً أتطبة نعٖ ثبيع ثٗ ِٕؾٛؼ ثؽظانتٓ خؽَ , 

ٌدٓ ٚ اليٗ ٔبؾن ثبوتؽي ٚ غيؽٖ اؾ ظيٛاؼٖ ، پبن نٛظ . ثؽاي اعّيٕبْ 

خبيي ثؽظاؼي ظؼ   ٗٔ سً ّٔٛ يه ِ يع  يبْ ثب ًِ خؽ ضتالط وب كبة  اؾ ا وٗ پ

ثؽاي  ٕي  خٛظ ايّ فعَ ٚ ٍت  نٛظ . اغ طبة  ّي ظاؼظ ، أت يبْ ِتالع خؽ

                                                 
1- Manholes 
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قتفبظٖ اؾ  ِبٔـ ا قت  ىٓ ا ثؽظاؼي ِّ  ٗٔ قت ّٔٛ سً ِٕب ثٗ ِ قتيبثي  ظ

نـٛظ .اؾ آٔدـبيي وـٗ  وبٔبٌٙـبي فبضـالة  ِسٍٙبي ِٕبقت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي

ِقّٛالثؽاي ظؼيبفت فبضالة ٚ قيالة ٚ/ يب ثؽاي خؽيبْ ٘بي ثيهتؽ اؾِمعاؼ 

فبق  يبْ ات كيؽ خؽ يؽ ِ قت تغي ىٓ ا ٍت ِّ ٔع ، اغ نعٖ ا زي  قي عؽا ٚال

سعٚظ  ثب ِ يع  ِتالعُ , ثب يبْ  ثب خؽ ٍي  خٛظ ِس فعَ ٚ يٛؼت  تع . ظؼ ثيبف

ٕع يه ؼا٘ج قيٍٗ  يبْ ثٛ وؽظْ خؽ
30
قع  يب 

31 
دبظ  ثبال اي دُ  ثب ز يبْ  , خؽ

وؽظ . ؼا٘جٕع يب قع ثبيع ثٗ گٛٔٗ اي عؽازي نٛظ وٗ فؽآيٕعتٗ ٔهكت ظؼ 

قت  يع  ثبالظ ثؽظاؼي ثب  ٗٔ غٗ ّٔٛ تع . ٔم فبق ٔيف نعٖ ات سعٚظ  طم ِ ث

ّ٘ٛاؼٖ ظؼ پبييٓ ظقت ثطم ِسعٚظ نعٖ ثبنع ٚ ثٗ فٕٛاْ يه لبْٔٛ وٍي ، 

زعالً ثٗ أعاؾٖ قٗ ثؽاثؽ لغؽ ٌٌٛٗ ، پبييٓ تؽ اؾ ثطم ِسعٚظ نعٖ 

ثبنع. ٚؼٚظي ِيٍٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي تؽخيسب ثبيع ؼٚثؽٚي ِكيؽ خؽيبْ ثبنع 

فتگي ٘بي ضيٍي ؾيبظي زبيً نٛظ، ِّىٓ اقت ؼٚثؽٚي خؽيبْ . اِب اگؽ گؽ

 ِؽاخقٗ وٕيع. 2-2-4پبييٓ ظقت لؽاؼ گيؽظ .ثٗ ثٕع 

چىبويً اختالط مىبضجي درضت درثبالدضت مبوغ َجُد داغتً ثبغذ ،  يبدآَري :

مذخم ومُوً ثردار مي تُاوذ در آوجب لرار گيرد . مرالت ثبغيذ كً از رضُة 

مطمئه غُيذ كً مذخم ومُوً ثرداري در زير ضطح مبيغ  ومُوً ثرداري وػُد َ

 ثبغذ .

ثٗ  ثؽظاؼي   ٗٔ لت ّٔٛ ٙبي ِٛ يع ِسٍ ٕع ، ثب دبظ و ضؽٚؼت اي گبٖ  ٘ؽ

وبؼگؽفتٗ نٛظ . اؾ تدعيعپػيؽي    نؽايظ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اعّيٕبْ زبيً 

يٕقتي ثبيع  خي  ٘بي ضؽٚ كبة  ثؽظاؼي اؾ پ  ٗٔ دبَ ّٔٛ جً اؾ أ يع . ل وٕ

ٔ ضً وبؼضب ٘ب (ٚ نؽايظ ظا ٕع  يع ٚ فؽآي يؿاْ تٌٛ نعت ٚ ِ ٕع  ٗ ) ِبٔ

ازتّبي ٚخٛظ ٘ؽ گٛٔٗ ضغؽي ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ گؽفتٗ ٚ ثجت نٛظ . ثؽاي 

ِثبي، ِسً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ؾيبظ ظؼ فّك ٔجبنع. ثٗ فٕٛاْ يه لبْٔٛ وٍي 

ٔعاؾٖٔ ثٗ ا يع  ثؽظاؼي ثب  ٗٔ غٗ ّٔٛ قغر آة  م تؽاؾ  پبييٓ  ضالة  ّك فب ف

 ثبنع .

 ضالة تصفيً خبوً ٌبي فب 3-3-1

ٕ٘گبَ أتطبة ِسٍٙبي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ تًفيٗ ضبٔٗ فبضالة , ِؽاخقٗ ثٗ 

قت ،  هي اؾ آْ ا ثؽظاؼي ثط  ٗٔ وٗ ّٔٛ فبت  ّـ آٚؼي اعال ِٗ خ ٘عاف ثؽٔب ا

 اّ٘يت ظاؼظ .ايٓ ا٘عاف فجبؼتٕع اؾ : 

مبط     3-3-1-3 يع اؾ ٔ ٘ب ثب  ٗٔ ّٛٔ : ٗٔ ًفيٗ ضب وً ت تؽي فٍّىؽظ وٕ

 ٚؼي نٛٔع . ايٍي ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي خّـ آ

وٕتؽي فٍّىؽظ ٚازع٘بي أدبَ فؽآيٕع ثٗ يٛؼت خعاگبٔٗ يب    3-3-1-1

گؽٚ٘ي . ّٔٛٔٗ ٘ب ثبيع اؾ ٚؼٚظي ٚ ضؽٚخي ٚازع٘بي ِٛؼظ ثؽؼقي , خّـ 

٘عف   , ٗٔ ًفيٗ ضب ٙبي ت ثؽظاؼي ظؼ ٚؼٚظي  ٗٔ گبَ ّٔٛ نٛٔع . ٕ٘ آٚؼي 

ي نؽايظ ثؽٔبِٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع ثب ظلت ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ نٛظ . ظؼ ثقض

ِّىٓ اقت الؾَ ثبنع اؾ پكبة ضبَ
32
وٗ ثب ِبيـ ظؼ زبي چؽضم زبيً اؾ  

ثبؼ  يبثي  ٕع , اؼؾ نٛظ  . ) ِبٔ ثؽظاؼي   ٗٔ قت ّٔٛ ٍٛط ا ٕع، ِط فؽآي

گػاؼي تبٔه ٘بي تٗ ٔهيٓ اٌٚيٗ
33
ٚ وبؼايي آٔٙب (. ظؼ قبيؽ ِٛاؼظ ,  

ٚؼي ِّىٓ اقت ِّبٔقت اؾ تبثيؽ ايٓ ِبيقبت الؾَ ثبنع  ) ِبٕٔع , خّـ آ

اعالفبتي وٗ ثؽاي اؼؾيبثي ثبؼگػاؼي پكبة يٕقتي /ضبٔگي ثٗ يه تًفيٗ 

ضبٔٗ يب ثؽاي وّه ثٗ وٕتؽي فبضالة يٕقتي عؽازي نعٖ اقت(. ثؽظانتٓ يه 

ّٔٛٔٗ ِقؽف اغٍت ثب أتطبة ِسٍٙبيي ظؼ پبييٓ ظقت
34
يه آة گػؼ يب قع  

 ِؽاخقٗ وٕيع.( 2-1-5ِي نٛظ. ) ثٗ ثٕع  تكٙيً

ثؽظاؼي اؾ فبضالة ضؽٚخي فؽآيٕع٘ب ، ثيم اؾ يه ٚازع  ٕ٘گبِي وٗ ّٔٛٔٗ

ِي نٛظ ) ثؽاي ِثبي ، تبٔه ٘بي تٗ ٔهيٕي ِتقعظ  ا نبًِتًفيٗ ِدؿا ؼ

                                                 
2- Baffle 

3- Weir 

1- Crude  sewage 

2- Sedimentation  tank 
3-Downstream 

www.abpsoil.com

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


( ثبيع ظلت ٚ اعّيٕبْ زبيً نٛظ وٗ ّٔٛٔٗ فمظ ِقؽف ٘ؽيه اؾ ٚازع٘بي 

تًفيٗ ٔجبنع ثٍىٗ ِقؽف وً خؽيبْ پكبة ثبنع )ِگؽ ايٕىٗ ِغبٌقٗ ضبيي 

ز قبـ آْ ٚا ىٗ ٘ؽ ثؽ ا ٕبْ اؾ ايٕ ثؽاي اعّي نع .(  دبَ ثب زبي أ ع ظؼ 

گٛٔٗ تغييؽات ظؼ فٍّىؽظ فؽآيٕع ٚازع ظؼ ٕ٘گبَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ ٔؾؽ 

گؽفتٗ نعٖ اقت ، الؾَ اقت ثبؾثيٕي ٘بي ظٚؼٖ اي اؾ ٔمبط ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي 

ني اؾ  يبفي تؽاٚ ىؽظ  ثبي فٍّ ثؽاي ِ يع.  ًّ آ ثٗ ف ٘ب   ٗٔ ًفيٗ ضب ظؼ ت

فٗ يه عؽ جٛؼ  ٌت ف  زب
35
هي   ىؽظ چؽض يه فٍّ ثٗ 

36
ضبفف  وؽظْ ِ يبف  يب 

ِتٕبٚة 
31

تجعيً نعٖ ثبنع . فٍّىؽظ تًفيٗ ضبٔٗ فبضالة ِّىٓ اقت ظؼگيؽ 

تغييؽاتي ظؼ ؼٚني وٗ ضٛؼان )ِٛاظ اٌٚيٗ( يب ِبيقبت ثؽگهتٕي
38

ثٗ   

قيكتُ ظاظٖ ِي نٛظ , ثبنع . ) ِبٕٔع ثؽگهت ٌدٓ اؾ تبٔه ٘بي قؽؼيؿي 

ي ٘ب  يت  يؽات ظؼ ِٛلق ٔٗ , تغي ًفيٗ ضب ثٗ ت قبت  ٙب ِبي وٗ ظؼ آٔ ي 

ثؽگؽظأعٖ ِي نٛٔع .( ٕ٘گبَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ پكبة ثبيع ثكيبؼ ِؽالت 

ثٛظ وٗ فعَ يىٕٛاضتي لبثً تٛخٗ ٔبني اؾ ِٛاظ خبِع ِقٍك وٗ اغٍت ظؼ 

پكبثٙب ٚخٛظ ظاؼٔع , ايدبظ ٔهٛظيب ثٗ زعالً ؼقبٔعٖ نٛظ. ثٗ ّ٘يٓ 

ؼي اؾ پكــبثٙب يــب ضؽٚخيٙــبي تؽتيــت ِّىــٓ اقــت ٕ٘گــبَ ّٔٛٔــٗ ثــؽظا

تي ٕعي زؽاؼ يٗ ث يٕقتي ال ٕع٘بي  فؽآي
31
٘بي   كبة  يبْ پ ٔبّ٘گٛٔي ظؼ خؽ

يٕقتي ِدؿا پعيعاؼ نٛظ . ثؽاي  اضتالط وبًِ چٕيٓ خؽيبْ ٘بيي لجً اؾ 

 ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع أعاؾٖ گيؽي ٘بيي أدبَ نٛظ .

ومُوً ثرداري كيفي        3-3
57
  

ر پكبة ثٗ ؼٚل ؼٚيٗ گيؽي ِّىٓ اقت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ قغ
41
ثؽاي تٙيٗ  

كيٛٔٗ ِٛاظ اٌِٛ ِٛؼظ  في ظؼ  فبت وي اعال
42
نع .   ضؽٚؼي ثب نٕبٚؼ  نعٖ ٚ 

ثغؽي ٘بي ظ٘بٔٗ گهبظ ِسفؾٗ ٘بي ِٕبقجي ٘كتٕع . اِب آييٓ وبؼ ثبيع 

 ِٛؼظ تبييع آؾِبيهگبٖ ظؼيبفت وٕٕعٖ ّٔٛٔٗ ثبنع . 

تكرار     3-3
51
َ زمبوجىذي 

55
 ومُوً ثرداري  

 جىجً ٌبي ػمُمي      3-1-3

ايٓ ثطم اؾ اقتبٔعاؼظ نبًِ خٕجٗ ٘بي ِؽثٛط ثٗ تىؽاؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي 

ِبٕٔع تقعاظ ّٔٛٔٗ ٘بيي وٗ ثبيع ثؽظانتٗ نٛظ , عٛي ِعت ظٚؼٖ ّٔٛٔٗ 

 ثؽظاؼي ٚ ؾِبٔي وٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  ثبيع أدبَ نٛظ ، اقت . 

 تؼذاد ومُوً ٌب            3-1-1

ٙبي وٍي تقييٓ ظفقبت ٚ ؾِبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي (ؼٚن5-2ظؼ اقتبٔعاؼظ ثٕع )

ثؽاي  هتؽي  يي ثي ٘بي اضتًب ّبيي  نبًِ ؼإ٘ طم  يٓ ث قت .ا نعٖ ا آٚؼظٖ 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ پكبة اقت .غٍؾت نبضًٙبي ِطتٍف ظؼ يه خؽيبْ پكبة ظؼ 

ٔتيدٗ تغييؽات قيكتّبتيه ٚ تًبظفي ظچبؼ تغييؽاتي ِي نٛظ . ثٙتؽيٓ 

ظيؽ ٚالقي نبضًٙب، ِي تٛأع ثىبؼگيؽي ؼٚل زً ِكئٍٗ ثؽاي تقييٓ ِمب

ٚقيٍٗ اي ضٛظوبؼ ظؼ ضظ، ثؽاي آؾِْٛ ِعاَٚ نبضًٙبي ِٛؼظ ٔؾؽ ثبنع. 

قت  قتگبٖ ِٕب يؽا ظ قت , ؾ پػيؽ ا ىبْ  ٕعؼت اِ ِؽ ث يٓ ا مك ا چٗ تس گؽ  ا

ثؽاي أعاؾٖ گيؽي نبضًٙبي ِٛؼظ ٔؾؽخٙت اقتفبظٖ ظؼ ِسً ِٕبقت ٚخٛظ 

ؽاْ اقت . ثٗ ّ٘يٓ ظٌيً آؾِْٛ آة ٔعاؼظ ، ظؼ ظقتؽـ ٔجٛظٖ يب ثكيبؼ گ

ثبيع ثؽ اقبـ ّٔٛٔٗ ٘بي ثؽظانتٗ نعٖ ظؼ فٛايً ؾِبٔي ِٕؾُ ظؼ عي يه 

٘بي   ٗٔ ٘ب ثبيعّٔٛ نٛظ.ّٔٛٔٗ  دبَ  تؽي (أ ٕع ظٚؼٖ وٕ هطى) ِبٔ ظٚؼٖ ِ

                                                 
4- Single - pass 
5- circulation 
6- Alternating 
7- Liquors 

 ِسٍٛي آثي زبٚي ِٛاظ ظٚؼ ؼيطتٕي.

1- Thermal  startification 

2- Qualitative  sampling 
3- Skimming 
4- Emulsified   material 

5- Frequency 

6- Timing 
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نٛٔع،  دبَ  يع أ وٗ ثب ٘بيي  يؽي  ٔعاؾٖ گ نٕع,ِگؽايٕىٗ ا طتٍظ ثب ِ

وؽظٖ ث ٕـ  طتٍظ ؼا ِ ٘بي ِ  ٗٔ قتفبظٖ اؾ ّٔٛ طبة ا ِٛؼظ أت نع .ظؼ  ب

تقعاظ ّٔٛٔٗ الؾَ ظؼ عي ٘ؽ ظٚؼٖ وٕتؽي، ثبيع ثؽ اقبـ ؼٚنٙبي آِبؼي 

( 5-2( ٚ )4-2( ،   )3-2تًّيُ گيؽي نٛظ. ) ثٗ اقتبٔعاؼظ ثٕع ٘بي )

 ِؽاخقٗ وٕيع.

 

 

 زمبن ومُوً ثرداري          3-1-1

ِبْ زًٛي ٔتيدٗ اؾ يه ثؽٔبِٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اغٍت ثٗ ايٕىٗ ّٔٛٔٗ چٗ ؾ

 ٗٔ گبَ ّٔٛ ٍي , ٕ٘ غٛؼ و كتگي ظاؼظ . ث نٛظ , ث ِي  ّـ آٚؼي  ٔٗ خ ٚ چگٛ

ثؽظاؼي اؾفبضالة ٘ب  ٚ پكبثٙب , ثبيع ِٕبثـ تغييؽ ظؼ ويفيت ثٗ يٛؼت 

 ؾيؽ ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ گيؽظ : 

 تغييؽات ظؼ عٛي ؼٚؾ  ) ِبٕٔع تغييؽات ظؼ ثيٓ ؼٚؾ (     3-1-1-3

 تٗ تغييؽات ظؼ عٛي ؼٚؾ٘بي ٘ف     3-1-1-1

 تغييؽات عٛي چٕع ٘فتٗ       3-1-1-1

 تغييؽات ظؼ عٛي چٕع ِبٖ ٚچٕع فًٍٗ      3-1-1-5

ثؽؼقي ثؽ ِجٕبي تّبيٍٙب ٚ گؽايهٙبي تغييؽات , أدبَ       3-1-1-3 

 نٛظ . 

اگؽ ِيؿاْ تغييؽات ظؼ عي ؼٚؾ يب اؾ يه ؼٚؾ ثٗ ؼٚؾ ثقع وُ ثبنع يب 

ؼٚؾ يب ؼٚؾ ضبيي اؾ ٘فتٗ ثؽاي ايال ٚخٛظ ٔعانتٗ ثبنع , ؾِبْ ضبيي اؾ 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ُِٙ ٔيكت . ظؼ ايٓ زبٌت ثبيع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ عٛي قبي 

ثعْٚ تٛخٗ ثٗ ؾِبٔي ظؼ ؼٚؾ يب ؼٚؾي ظؼ ٘فتٗ أدبَ نٛظ اگؽنٕبقبيي 

يع ظؼ  ثؽظاؼي ثب  ٗٔ نع . ّٔٛ ُٙ ثب گػاؼي ِ زعاوثؽ ثبؼ معاؼ  يت ِٚ ِب٘

زعاوثؽ ثبؼگػاؼي اتفبق ِي  ظٚؼٖ ٘بي ؾِبٔي اؾ ؼٚؾ , ٘فتٗ يب ِبٖ وٗ

افتع , أدبَ نٛظ . اگؽ تطٍيٗ پكبة يٕقتي , فًٍي يب ثؽ اقبـ ٘ؽ ثبؼ 

يي وٗ  ٕع ضب ثٗ فؽآي ثؽظاؼي   ٗٔ ِبْ ّٔٛ جبط ظاظْ ؾ نع , اؼت ىؽظ ثب فٍّ

 ِٗ كبة اظا يٗ پ ٌت تطٍ ٘ؽظٚ زب قت . ظؼ  ُٙ ا ٍي ِ نٛظ , ضي پبيم  يع  ثب

ُٙ ظؼ ث يٓ ِ گؽفتٓ ا ؾؽ  نع ٚ ظؼ ٔ ٘ع  ثؽظاؼي ظاظٖ ٔطٛا  ٗٔ ّٛٔ ِٗ ؽٔب

 ِٗ ثٗ ثؽٔب يبؾ  هٙب ٔ قبيي گؽاي ثؽاي نٕب ثؽظاؼي   ٗٔ قت . ّٔٛ ضؽٚؼي ا

يؽات  قبـ تغي ثؽ ا وبؼ  يٓ  ىٗ ا ثبي ؾِبٔي ثؽاي ِ يك ظاؼظ .  يؿي ظل ؼ

ِب٘بٔٗ أدبَ ِي نٛظ ، تٛييٗ ِي نٛظ ّٔٛٔٗ ظؼ يه ؼٚؾ ِهبثٗ اؾ ٘فتٗ 

يؽ  ٔٗ اؾ تغي يؽات ؼٚؾا ٔٗ تغي ىٗ ٘ؽگٛ تب ايٕ نٛظ  نتٗ  پػيؽي وٍي ثؽظا

وبؼاتؽ  ٙب  ٙت گيؽي قبيي خ يبت نٕب يت فٍّ ثعيٓ تؽت نعٖ ٚ  زػف  فبت  اعال

جك ثٕع  ٘ب ع  ٗٔ قعاظ ّٔٛ ِٛؼظ ت يؽي ظؼ  ًّيُ گ پف اؾ ت نع . ,  2-2-5ثب

يع ظؼ  ّٛال ثب ٘ب ِق  ٗٔ نٛٔع . ّٔٛ ييٓ  يع تق ثؽظاؼي ثب  ٗٔ ٙبي ّٔٛ ؾِبٔ

اقت فٛايً ؾِبٔي ثبثت ٚ عي تّبَ ظٚؼٖ وٕتؽي , ثؽظانت نٛٔع . ِّىٓ 

ظٚؼٖ وٕتؽي يه قبي , چٕع ِبٖ يب چٕع ٘فتٗ يب زتي ِعت ؾِبْ وٛتب٘تؽي 

ثبنع .اگؽ ظٚؼٖ وٕتؽي ظؼ تّبَ عٛي قبي ثبنع , اِىبْ تقييٓ ؼٚؾ٘بي 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽ اقبـ فؽِٛي ٘بي ؾيؽ  ٚخٛظ ظاؼظ .اگؽ تقعاظ ّٔٛٔٗ 

ؾ     ثبنـع ا 25(  ٚ چٕبٔچٗ وّتـؽ اؾ 1ثبنع فؽِٛي ) 25( ثيهتؽ اؾ n٘ب )

ِٛي  ) نٛظ 2فؽ ِي  قتفبظٖ  ثؽظاؼي , ا  ٗٔ ٘بي ّٔٛ ييٓ ؼٚؾ ثؽاي تق  )

( تقعاظ ؼٚؾ٘بيي وٗ ثبيع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي أدبَ نٛظ ؼا ٔهبْ 1.فؽِٛي )

 ِي ظ٘ع. 

 

 (3فرمُل )

 A +            , A +                  , A +                   , ………, A +  

 

 =n تقعاظ ّٔٛٔٗ ٘ب 

=A  ثؽظاؼي تًبظفي ظؼ فٛايً ثيٓ تقعاظ ّٗٔٛٔ 

563              563 × 2               563 × 5                           563×n  

  n                    n                           n                                    n 

563 

n    
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( ٔهبْ ظٕ٘عٖ تقعاظ ٘فتٗ ٘بيي اقت وٗ ثبيع ّٔٛٔٗ 2اقت.فؽِٛي )

ثؽظاؼي أدبَ نٛظ. تقييٓ ؼٚؾ ظؼ ٘ؽ ٘فتٗ ثبيع عٛؼي ثبنع وٗ 

 ّٔٛٔٗ ٘ب ظؼ ٘ؽؼٚؾي اؾ ٘فتٗ ثؽظانتٗ نٛٔع . 

 ( 1فرمُل )

 B +      ,   B +            , B +             , …….. , B +  
        

 وٗ ظؼ آْ:
تقعاظ ّٔٛٔٗ ٘ب                                                   

                                                    = n 

B  ٚ تقعاظ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي تًبظفي ظؼ زع فبيً ثيٓ يفؽ  = 

اقت.   

ٕتؽي ؾِبٔي ثىبؼ فؽِٛي ٘بي ِهبثٗ ِي تٛأع ثؽاي ظيگؽ ظٚؼٖ ٘بي و 

گؽفتٗ نٛظ . ثؽاي ِثبي، ظٚؼٖ ٘بي وٕتؽي يه ِب٘ٗ , قٗ ِب٘ٗ , نم 

ِب٘ٗ....ظٚؼٖ ؾِبٔي أتطبثي ثبيع ٘ؽگٛٔٗ تغييؽات فًٍي ؼاپٛنم ظ٘ع . 

ثقع اؾ تقييٓ فٛايً ثيٓ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚ تقعاظ ؼٚؾ يب ٘فتٗ , ثبيع 

ِطبعؽٖ يب  اعّيٕبْ زبيً نٛظ وٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبفث ثؽٚؾ ٘يچ گٛٔٗ

ؼيكه ضغبي قيكتّبتيه
45
ّٔي نٛظ . ثؽاي ِثبي، ّ٘يهٗ ّٔٛٔٗ ٘ب ظؼ يه  

ؼٚؾ ِقيٓ اؾ ٘فتٗ ثؽظانتٗ نٛٔع ، يب ؼٚؾ٘بي ِقيٕي اؾ ٘فتٗ ثٗ عٛؼ 

 قيكتّبتيه زػف نٛٔع . 

مذت زمبن ٌر دَري ومُوً ثرداري             3-1-5  

ٛي آْ ثبيع يه ايٓ ثطم اؾ اقتبٔعاؼظ ثٗ أتطبة ظٚؼٖ ؾِبٔي وٗ ظؼ ع

ّٔٛٔٗ ِطتٍظ ثؽظانتٗ نٛظ , اضتًبو ظاؼظ . ٕ٘گبَ أتطبة ايٓ ظٚؼٖ ظٚ 

 فبًِ ثبيع ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ نٛظ : 

٘عف اؾ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي : ثؽاي ِثبي , ِّىٓ اقت الؾَ ثبنع       3-1-5-3

قبفتٗ  24ِيؿاْ ِتٛقظ ثبؼ ِٛاظ آٌي  يه خؽيبْ ظؼ عٛي چٕعيٓ ظٚؼٖ 

ٓ گٛٔٗ ِٛاؼظ , ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ ِتٕبقت ثب اؼؾيبثي نٛظ . ظؼ اي

 خؽيبْ ، ظؼ ٘ؽ ؼٚؾ ِٕبقت ٘كتٕع . 

چْٛ وٗ اِىبْ  1-4-2-5پبيعاؼي ّٔٛٔٗ :ظؼ  ِثبي ثٕع        3-1-5-1

فبقع نعْ ِٛاظ آٌي ّٔٛٔٗ تست ِغبٌقٗ ٚخٛظ ظاؼظ افؿايم ظٚؼٖ اضتالط 

ؼي ِّىٓ قبفت فٍّي ٔيكت .وً عٛي ِعت ظٚؼٖ ّٔٛٔٗ ثؽظا 24ثٗ ثيم اؾ 

اقت اؾ چٕع قبفت وٗ ظؼ آْ ِمبظيؽ ٔبچيؿ تؽويجبت آٌي فؽاؼ پبيم ِي 

نٛٔع تب چٕعيٓ ؼٚؾ وٗ تؽويجبت آٌي پبيعاؼ پبيم ِي نٛٔع , ِتفبٚت 

 ثبنع .

پبيعاؼي ّٔٛٔٗ ِّىٓ اقت اغٍت عٛي ِعت ظٚؼٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ؼا ِسعٚظ  

ِبظٖ  وٕع . ظؼ چٕيٓ ِٛاؼظي ثٗ ِٕؾٛؼ اقتفبظٖ اؾ ِمبظيؽ يسير

ٔگٙعاؼٔعٖ ثبيع ؼٚنٙبي تدؿيٗ اي ضبيي ثٗ وبؼ گؽفتٗ نٛظ ٚ ثب 

ٚ ّ٘چٕيٓ   4-5آؾِبيهگبٖ ظؼيبفت وٕٕعٖ ّٔٛٔٗ ٘ب ِهٛؼت نٛظ ظؼ ثٕع 

(  خؿييبت ِؽثٛط ثٗ زفبؽت ٚ ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ 8-2ظؼ اقتبٔعاؼظ ثٕع )

 آٚؼظٖ نعٖ اقت .

 اوتخبة رَظ ومُوً ثرداري             3-3

اوُاع ومُوً ٌب              3-1-3  

 ّٔٛٔٗ ٘ب ِقّٛال ثٗ ظٚ ظقتٗ ؾيؽ تمكيُ ِي نٛٔع : 

ومُوً ٌبي ومطً اي           3-1-3-3  

ظؼيه ّٔٛٔٗ ٔمغٗ اي ,وً زدُ ّٔٛٔٗ ظؼ يه ؾِبْ ثؽظانتٗ ِي نٛظ . 

ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي ثؽاي تقييٓ تؽويت پكبة ظؼ يه ؾِبْ ِهطى ِٕبقت 

تؽويت ٚ زدُ خؽيبْ پكبة وُ ثبنع يه اقت . ظؼ ِٛاؼظي وٗ تغييؽات ظؼ 

ّٔٛٔٗ ٔمغٗ اي ِي تٛأع ِقؽف تؽويجبت پكبة ظؼ عي يه ظٚؼٖ عٛالٔي تؽ 

                                                 
1- Systematic  error 

32               32 × 2              32 × 5                               32 × n 

 n                     n                       n                                       n 

52 

 n  
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ثبنع . ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي ظؼ ِٛاؼظي اّ٘يت ظاؼٔعوٗ ٘عف ثؽٔبِٗ 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؼؾيبثي أغجبق ثب اقتبٔعاؼظ٘بيي اقت وٗ ثب ِيبٔگيٓ 

أغجبق ويفيت ثؽ اقبـ ِيبٔگيٓ ويفيت  ِؽتجظ ٔيكتٕع .ظؼ ِٛاؼظي وٗ 

ويفيت پكبة اقت ّ٘ٛاؼٖ ثبيع ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ ثىبؼ گؽفتٗ نٛظ. ثؽاي 

ثؽضي أعاؾٖ گيؽي ٘ب , فمظ ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي ِي تٛأع اقتفبظٖ 

نٛظ . ثؽاي ِثبي ظؼ ِٛؼظ  أعاؾٖ گيؽي ؼٚغٓ ٚگؽيف , اوكيژْ ِسٍٛي 

٘كتٕع . ظؼ ِٛاؼظ غوؽ نعٖ , وٍؽ ٚ قٌٛفيع ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي ِٕبقت 

چٕبٔچٗ آؾِٛٔٙب ثالفبيٍٗ پف اؾ خّـ آٚؼي ّٔٛٔٗ أدبَ ٔهٛظ ٚ اگؽ 

تّبَ ّٔٛٔٗ يه ِؽتجٗ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ٔگيؽظ , ٔتيدٗ آؾِْٛ 

ِتفبٚت ضٛا٘ع ثٛظ . ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي ِقّٛال ثٗ عٛؼ ظقتي ثؽظانتٗ 

ي ضٛظوبؼ ِي نٛٔع, اِب ِّىٓ اقت ثٛقيٍٗ ظقتگبٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ

 ٔيؿثؽظانتٗ نٛٔع . 

ومُوً ٌبي مختهظ            3-1-3-1  

ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ ثٛقيٍٗ ِطٍٛط وؽظْ يه تقعاظي ّٔٛٔٗ ٔمغٗ اي يب 

خّـ آٚؼي ثطم ٘بي پيٛقتٗ اي اؾ خؽيبْ پكبة تٙيٗ ِي نٛظ . ظٚ ٔٛؿ 

 ّٔٛٔٗ ِطتٍظ ٚخٛظ ظاؼظ : 

 ومُوً ٌبي ضىجيذي غذي ثب مؼيبر زمبن    3-1-3-1-3

بي ِطتٍظ اؾ ٔٛؿ قٕديعٖ نعٖ ثب ِقيبؼ ؾِبْ ، نبًِ ّٔٛٔٗ ّٔٛٔٗ ٘

٘بي ٔمغٗ اي ثب زدُ يىكبْ اقت وٗ ظؼ فٛايً ؾِبٔي ثبثت ظؼ عي يه 

ظٚؼٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽظانتٗ ِي نٛٔع .  ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ اؾ ايٓ ٔٛؿ 

، ثؽاي ِٛاؼظي وٗ ِيبٔگيٓ ويفيت فبضالة يبپكبة ِٛؼظ ٔؾؽ اقت , 

ع , ٕ٘گبَ تقييٓ أغجبق ثب يه اقتبٔعاؼظ ثؽ اقبـ ِٕبقت ٘كتٕع )ِبٕٔ

ِيبٔگيٓ ويفيت يب ٕ٘گبَ تقييٓ ِيبٔگيٓ ثجبت پكبة ثٗ ِٕؾٛؼ عؽازي 

 فؽآيٕع ٚظؼ ِٛاؼظي وٗ ثبيه خؽيبْ پكبة ثبثت ِٛاخٗ ٘كتيُ .(.

 ومُوً ٌبي ضىجيذي غذي ثب مؼيبر جريبن      3-1-3-1-1

ًِ ّٔٛٔٗ ٘بي ّٔٛٔٗ ِطتٍظ اؾ ٔٛؿ قٕديعٖ نعٖ ثب ِقيبؼخؽيبْ ، نب

ٔمغٗ اي اقت وٗ ثٗ گٛٔٗ اي ثؽظانتٗ نعٖ ٚ ِطٍٛط نعٖ أع وٗ ِمعاؼ 

ّٔٛٔٗ ِتٕبقت ثب خؽيبْ پكبة يب زدُ آْ ظؼ عي ظٚؼٖ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي 

( ِؽاخقٗ وٕيع .(. اؾ ايٓ ٔٛؿ ّٔٛٔٗ 6-2اقت . ) ثٗ اقتبٔعاؼظ ثٕع)

ِطتٍظ ، ثبيع ٕ٘گبِي وٗ ٘عف اؾ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  تقييٓ ِيؿاْ 

ثبؼگػاؼي آاليٕعٖ ٘ب اقت ,اقتفبظٖ نٛظ . ) ِثال ثبؼ ٔبني اؾ اوكيژْ 

BODِٛؼظ ٔيبؾ  ثيٛ نيّيبيي ) ( ثٗ يه تًفيٗ ضبٔٗ پكبة , ثؽظانت  

ظؼيعي ِٛاظ خبِع , ثبؼگػاؼي ِٛاظ ِغػي ٚ ظيگؽ نبضًٙب ظؼ ِسيظ 

ؾيكت. ( يه ّٔٛٔٗ ِطتٍظ اؾ ٔٛؿ قٕديعٖ نعٖ ثب ِقيبؼ خؽيبْ ِي 

فٛايً ؾِبٔي ثبثت ٌٚي زدُ ٘بي ِتفبٚت اؾ ّٔٛٔٗ وٗ تٛأع يب ظؼ 

ِتٕبقت ثب خؽيبْ ٕ٘گبَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اقت ثؽظانتٗ نٛظ يب ثًٛؼت 

ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي ثب زدُ يىكبْ ظؼ ؾِبْ فجٛؼ ِمبظيؽ ثبثت پكبة اؾ 

ٔمغٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي . ظؼ ٘ؽ ظٚ ٔٛؿ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِطتٍظ ثب ِقيبؼ 

ِيٍي ٌيتؽ  50ٛٔٗ ٔمغٗ اي ثبيع ثيهتؽ اؾ ؾِبْ ٚ خؽيبْ ,زدُ ٘ؽ ّٔ

ِيٍي ٌيتؽ تب  200ثبنع .اغٍت تٛييٗ ِي نٛظ زدُ ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي 

ِيٍي ٌيتؽ ثبنع تب ثتٛأيُ ّٔٛٔٗ ٘بي ِقؽف خّـ آٚؼي وٕيُ .  300  

ضىجػٍبي پيُضتً            3-1-1
46

 

 قٕدم ِعاَٚ ِي تٛأع ثٗ فٕٛاْ يه خبيگؿيٓ ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚ

آؾِْٛ , تست تبثيؽ ثقضي زبٌتٙب لؽاؼ گيؽظ. قٕدهٙبي ِعاَٚ ِي تٛأع 

ِكتميّب ظؼ خؽيبْ پكبة يب ثالفبيٍٗ پف اؾ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي أدبَ نٛٔع 

. أعاؾٖ گيؽي ٘ب ثب اقتفبظٖ اؾ اٌىتؽٚظ٘ب يب ظقتگبٖ آؾِْٛ ضٛظوبؼ 

ِدٙؿ  ثٗ يه ثجت وٕٕعٖ يب غضيؽٖ وٕٕعٖ اعالفبت , أدبَ ِي نٛظ . 

                                                 
1- Continuous  measurment 
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گؽ اؾ ٔؾؽ فٕي  اِىبْ پػيؽٚ اؾ ٔؾؽ التًبظي ثٗ يؽفٗ ثبنع , ا

ثىبؼگيؽي ايٓ ؼٚل ِي تٛأع اعالفبت لبثً تٛخٗ اي ثؽاي وبؼثؽظ٘بي 

تًفيٗ پكبة  فؽاُ٘ وٕع ، ؾيؽا ِسعٚظٖ ٚقيـ تغييؽات ويفي ِٛخٛظ ظؼ 

پكبة  ِّىٓ اقت وبِال وّي نٛظ , اگؽچٗ گكتؽٖ تدٙيؿات لبثً اقتفبظٖ 

ِعاَٚ ِسعٚظ اقت, اِب ظؼ وبؼثؽظ٘بي ِتقعظي ايٓ ؼٚل ثؽاي پبيم 

تٛأبيي ؼلبثت ثب ؼٚنٙبي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظيگؽؼا ظاؼظ ) ِبٕٔع أعاؾٖ 

pHگيؽي  , ظِب ٚ اوكيژْ ِسٍٛي ( .   

 حفبظت , جبثجبيي َ وگٍذاري ومُوً         3-3

( خؿييبت چگٛٔگي زفبؽت , خبثدبيي ٚ ٔگٙعاؼي 1-2ظؼ اقتبٔعاؼظ ثٕع )

ب ثؽاي آؾِْٛ آة آٚؼظٖ نعٖ اقت .ّٔٛٔٗ ٘  

ِتعاٌٚتؽيٓ ؼاٖ زفبؽت اؾ ّٔٛٔٗ ٘بي پكبة , قؽظ وؽظْ آٔٙب تب ظِبي  

ثيٓ يفؽتبچٙبؼ ظؼخٗ قٍكيٛـ اقت .ٚلتي وٗ ّٔٛٔٗ ٘ب تب ايٓ ظِب , قؽظ 

قبفت  24نعٖ ٚ ظؼ تبؼيىي ٔگٙعاؼي ِي نٛٔع ، ثيهتؽ ّٔٛٔٗ ٘بتب 

الفبت ثيهتؽ ثٗ اقتبٔعاؼظ ثٕع پبيعاؼي ضٛظ ؼا زفؼ ِي وٕٕع . ثؽاي اع

( ِؽاخقٗ وٕيع .ثؽاي أعاؾٖ گيؽي ثقضي اؾ نبضًٙب ,پبيعاؼي 2-8)

عٛالٔي ِعت ِّىٓ اقت ثب ِٕدّع وؽظْ ظؼ ظِبي ٘بي ضيٍي پبييٓ ) ِبٕٔع 

ظؼخٗ قٍكيٛـ ( زبيً نٛظ.  -18  

ٕ٘گبَ خّـ آٚؼي ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ ظؼ يه ظٚؼٖ ؾِبٔي ٚقيـ , زفبؽت اؾ 

ثبيع يه ثطم وبِال يسير ٚ ثعْٚ ٔمى فٍّيبت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ّٔٛٔٗ ٘ب 

ثبنع ظؼ ثؽضي ِٛالـ ، ثٗ وبؼگيؽي ثيم اؾ يه ٚقيٍٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي 

ضؽٚؼي اقت . ؾيؽا ثبيع ّٔٛٔٗ ٘ب ثٗ عٛؼ ِسبفؾت نعٖ ٚ ِسبفؾت ٔهعٖ، 

ّ٘ٛاؼٖ ثبيع ثب آؾِبيهگبٖ ِكئٛي آؾِْٛ ظؼ ضًٛو ؼٚل  ثؽظانتٗ نٛٔع

ٚ ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ ٘ب ِهٛؼت نٛظ .  زفبؽت , خبثدبيي  

جىجً ٌبي ايمىي ومُوً ثرداري         9  

( ؼإّ٘بي فِّٛي ظؼ ِٛؼظپيم ثيٕي ٘بي 5-2ظؼثٕع ٘فت اقتبٔعاؼظثٕع)

ايّٕي ثيبْ نعٖ اقت . ٘ؽ چٕع ايٓ ظقتٛؼاٌقًّ ٘ب ٚ ِغبٌجي وٗ ظؼ ايٓ 

ِٕغمٗ  ثٕع آِعٖ اقت , ّٔي تٛأع خبيگؿيٓ لٛأيٓ ٚ ضٛاثظ ِسٍي ٚ /يب

 اي نٛٔع .

ٕ٘گبَ وبؼ وؽظْ ظؼ فبضالثؽٚ ٘ب، چبٌٗ فبضالة , ايكتگب٘ٙبي       9-3

پّپبژ ٚ تًفيٗ ضبٔٗ ٘بي پكبة, ثبيع ٔكجت ثٗ  ِٛاؼظ ؾيؽ آگب٘ي ظانت 

: 

ضغؽ أفدبؼ ٔبني اؾ ِطٍٛط گبؾ٘بي لبثً أفدبؼ ظؼ قيكتُ     9-3-3

 فبضالثؽٚ.

ي, ِبٕٔع,قٌٛفيع٘يعؼٚژْ )ضغؽِكِّٛيت ٔبني اؾگبؾ٘بي قّ    9-3-1 H2S 

CO(ِٕٚٛاوكيعوؽثٓ )   .)  

ضغؽ ضفگي ٔبني اؾ وّجٛظ اوكيژْ .     9-3-1  

ضغؽ اثتال ثٗ ثيّبؼيٙبي ٔبني اؾ ِٛخٛظات ؾٔعٖ ثيّبؼيؿا       9-3-5

 ظؼ پكبة .

ضغؽ ِدؽٚذ نعْ ٔبني اؾ افتبظْ يب ٌيؿ ضٛؼظْ .       9-3-3  

ضغؽ غؽق نعْ .     9-3-9  

ضغؽ قمٛط انيب.    9-3-0  

لجً اؾ ٚؼٚظ ثٗ يه فضبي ثكتٗ , ظؼ لكّت ثبال ٚ پبييٓ ِكيؽ        9-1

 ثبيع ظقتٛؼاٌقًّ ٘بي ؾيؽ ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ نٛظ : 

ثؽؼقي اِىبْ ٚخٛظ ضغؽ أفدبؼ ثب اقتفبظٖ اؾ ظقتگبٖ       9-1-3

 أفدبؼ قٕح يب اثؿاؼ ِهبثٗ.

( , H2Sعؼٚژْ )ثؽؼقي اِىبْ ٚخٛظ گبؾ٘بي قٌٛفيع ٘ي     9-1-1 

( ٚ ظؼ يٛؼت ضؽٚؼت ٘ؽگٛٔٗ گبؾ قّي ظيگؽ ثب  COِٕٛاوكيعوؽثٓ )

 اقتفبظٖ اؾ يه نٕبقبگؽ ِٕبقت گبؾي .
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ثؽؼقي ايٓ وٗ ِيؿاْ اوكيژْ ظؼ ٘ٛا ظؼ زع ِٕبقت ثبنع )       9-1-1

% زدُ ٘ٛا (. 20ِثال   

اگؽ ثؽؼقيٙبي فٛق ٔهبْ ظ٘ع وٗ نؽايظ وبؼ وؽظْ لبثً لجٛي ٔيكت , ظؼ 

يٓ يٛؼت ثبيع ظؼ فبضالثؽٚ يب ظؼيچٗ پكبة تب ظقتؽقي ثٗ نؽايظ ِٕبقت ا

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي , فٍّيبت تٙٛيٗ ٘ٛا أدبَ گيؽظ . اگؽ فٍّيبت ّٔٛٔٗ 

 ثؽظاؼي اظاِٗ يبفت , ثبيع ِٛاؼظ ؾيؽ ظؼ ٔؾؽ گؽفتٗ نٛظ: 

ٚاؼظ يه فضبي ثكتٗ ٔهٛيع، ِگؽ ايٕىٗ افؽاظ وبفي ثؽاي       9-1-5

زضٛؼ ظانتٗ ثبنٕع . ٘ؽ فؽظي وٗ ٚاؼظ فضبي ثكتٗ ِي ٔدبت ظؼ ثيؽْٚ 

نٛظ , ثبيع ٌجبـ وبًِ ٔدبت وٗ ثٗ ٚقيٍٗ يه ضظ اؼتجبعي ِغّئٓ ثٗ 

ثيؽْٚ ِتًً اقت , ثپٛنع . ّ٘ٗ افؽاظ ثبيع ظؼ تّبَ ِعت ثبُ٘ ظؼ تّبـ 

 ثبنٕع . 
 ٘ؽ فؽظي وٗ ٚاؼظ ظؼيچٗ پكبة يب فضبي ثكتٗ اي ِي نٛظ , ثبيع ِدٙؿ       9-1-3

ثٗ ٌٛاؾَ تٕفكي ثبنع ، زتي اگؽ فىؽ وٕع وٗ ٘ٛاي آٔدب لجال وٕتؽي نعٖ اقت 

.زعالً ظٚ ٔفؽ اؾ تيُ ٔدبت ظؼ ثيؽْٚ ٔيؿ ثبيع ظقتگبٖ تٕفف ًِٕٛفي وبًِ ظؼ 

 ظقتؽـ ظانتٗ ثبنٕع تب ٕ٘گبَ ثؽٚؾ زبظثٗ ثؽاي ٔدبت افؽاظ اؾ آْ اقتفبظٖ وٕٕع . 

ٌجبـ يىكؽٖ , چىّٗ القتيىي , ظقتىم ٚ  پٛنيعْ ٌجبـ ِسبفؼ ِٕبقت , نبًِ   9-1-9

 والٖ ايّٕي. 

ظؼ ِعتي وٗ فؽظي ظؼ فضبي ثكتٗ لؽاؼ ظاؼظ , ثبيع يه اثؿاؼ ِٕبقت ثؽاي     9-1-0

پبيم ٘ٛاي اعؽاف ضٛظ ّ٘ؽاٖ ظانتٗ ثبنع . چٕبٔچٗ اثؿاؼ پبيم ٘ٛا , ٚضقيت 

ؽ ظؼ فضبي ٔبِٕبقجي ؼا ثٗ ٌسبػ ايّٕي ٔهبْ ظ٘ع , ظؼ آْ يٛؼت تّبَ افؽاظ زبض

ثكتٗ ثبيع ِسً ؼا تؽن وٕٕع . فضبي ثكتٗ تب ؾِبٔيىٗ ٘ٛاي آْ ثؽاي تٕفف ِٕبقت 

 نٛظ ثبيع تست تٙٛيٗ لؽاؼ گيؽظ . 

ثؽاي تّبَ ِعتي وٗ اِىبْ قؽٚ وبؼظانتٓ ثب پكبة ٚخٛظ ظاؼظ ثبيع   9-1-1

اقتبٔعاؼظ٘ب قغر ثبالي ثٙعانت فؽظي ِع ٔؾؽ لؽاؼ گيؽظ . يه فؽظ تب لجً اؾ 

ٛي وبًِ ضٛظ ٔجبيع ثطٛؼظ , ثيبنبِع يب قيگبؼ ثىهع . ُ٘ چٕيٓ ٌجبقٙب ٚ نكته

 اثؿاؼ ثبيع ثقع اؾ اقتفبظٖ وبِال نكتهٛ ٚ ضع ففٛٔي نٛٔع . 

ظؼ ثكيبؼي اؾ وهٛؼ٘ب اٌؿاِبت لبٔٛٔي ثؽاي ٚاوكيٕبقيْٛ افؽاظي وٗ ثٗ ٔسٛي   9-1

ظؼ ِٛؼظ افؽاظ ثب فبضالة قؽٚ وبؼ ظاؼٔع , ٚخٛظ ظاؼظ . چٕيٓ اٌؿاِبتي ثبيع 

 ظؼگيؽ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ فبضالثٙب ثًٛؼت وبًِ ؼفبيت نٛظ . 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ ِٕبعك نٙؽي اغٍت اؾ فبضالثؽٚ٘ب ٚ/ يب ظؼيچٗ ٘بي پكبة       9-5

ظؼ ضيبثبٔٙب أدبَ ِي گيؽظ . ظؼ چٕيٓ ِٛاؼظي تؽافيه يه ضغؽ خعي ِسكٛة ِي نٛظ 

ع،ضؽٚؼي اقت پيهبپيم ّ٘بٕ٘گي الؾَ ثب . ِٛالقي وٗ تؽافيه ِؿازّت ايدبظ ِي وٕ

پٍيف يب ِكئٌٛيٓ ِسٍي ثٗ فًّ آيع . اقتفبظٖ  فالئُ ٚ چؽاك ٘بي ٘هعاؼ ظٕ٘عٖ الؾَ 

اقت . زتي ظؼ ؾِبٔيىٗ ّ٘ٗ پيم ثيٕي ٘بي ايّٕي ثٗ فًّ آِعٖ , افؽاظ ظؼگيؽ ثب 

 ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع ٔكجت ثٗ ضغؽ آگبٖ ثبنٕع . 

مُوً ثرداريمػخصبت گسارظ و           0  

 يه ٔكطٗ اؾ گؿاؼل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع نبًِ اعالفبت ثجت نعٖ ؾيؽ ثبنع :

ٔمغٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي .     0-3   

عؽذ ضاليٗ نعٖ ٔمغٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ) وؽٚوي ( .      0-1  

تبؼيص نؽٚؿ ٚ پبيبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي .     0-1  

ؾِبْ نؽٚؿ ٚ پبيبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي .     0-5  

ِعت ؾِبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي .عٛي      0-3  

٘عف ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي.      1-9  

خؿييبت ؼٚل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي .     0-0  

. خؿييبت آؾِٛٔٙبي ِيعأي ثؽ ؼٚي ّٔٛٔٗ    0-1  

ثجت نٛظ. ) ثٗ پيٛقت ” تفكيؽ“ ٚيژگي ٘بي ثبؼؾ ٘ؽ ِٛؼظ خعاگبٔٗ ثبيع تست فٕٛاْ 

يالزيتي ثؽٔبِٗ آؾِْٛ ,  اٌف ِؽاخـ وٕيع .( ثٗ فٕٛاْ يه لبفعٖ ، ثبيع ثبؾؼـ ثب

زدُ ّٔٛٔٗ ٚ ٔمغٗ  ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ؼا تقييٓ وٕع .گؿاؼل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع ثؽاي 

ٔمبط ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظائّي ٚ ِٛلتي وبؼثؽظ ظانتٗ ثبنع . ظؼ ِٛاؼظ ِٕبقت, گؿاؼل 

, ثبنع وٗ خؿييبت  ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع نبًِ يه نؽذ ِطتًؽ ثؽاي نٕب قبيي ِسً

يفيت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِبٕٔع ِكيؽ٘بي تؽافيه , قبضتّبٔٙب ُِٙ ِٛثؽ ثؽ و

خؿييبت “ , تفكيؽ“ٚ عؽذ وٍي ٔمهٗ ٚ غيؽٖ ؼا ٔهبْ ظ٘ع . تست فٕٛاْ 

ِٛاؼظي ِبٕٔع ِٛاؼظ ؾيؽ ثبيع آٚؼظٖ نٛظ. نؽايظ زفبؽت ٚ ٔگٙعاؼي   

ثؽاي زًّ ثٗ آؾِبيهگبٖ، تغييؽاتي وٗ ثقعا ِهب٘عٖ نعٖ أع, وٕتؽي 
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نعٖ تٛقظ ثبؾؼقيٓ ظيگؽ , زضٛؼ نب٘ع٘ب ٚ ُ٘ چٕيٓ  ّٔٛٔٗ ٘بي ثؽظانتٗ

)ظؼ يٛؼت ٚلٛؿ آٌٛظگي يب فٛؼيت ( ِب٘يت , ِٕجـ ٚ زدُ ِٛاظ ِضؽِهىٛن 

ٚافؽاظ آقيت ظيعٖ . پيٛقت اٌف ّٔٛٔٗ اي اؾ فؽَ گؿاؼل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي 

ٗ ٘بي فبضالة يٕقتي ٚ ضبٔگي اقتثؽاي ّٔٛٔ  

 

 

 

 

 

 
 پيُضت انف

 )انسامي(

اري از پطبة خبوگي َ صىؼتيگسارظ ومُوً ثرد  

ِٛلقيت : -  

ٔبَ وع: -  

 

ؼٚل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي:  -  

ٔمغٗ اي :  -     

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِطتٍظ ٚاثكتٗ ثٗ ؾِبْ :  -    

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِطتٍظ ٚاثكتٗ ثٗ خؽيبْ :  -      

  اثؿاؼ٘بي ِٛؼظ اقتفبظٖ :  -     

 

يب ِتؽ ِىقت( :  فبيٍٗ يب ِيؿاْ خؽيبْ ثيٓ ّٔٛٔٗ ٘ب )ظليمٗ -  

زدُ ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي)ِيٍي ٌيتؽ( :  -  

 

تبؼيص ٚ ؾِبْ نؽٚؿ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي :  -  

تبؼيص ٚ ؾِبْ ضبتّٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي :  -  

 

نيٖٛ زفبؽت :  -  

 

خعٚي أعاؾٖ گيؽي ٘بي ِيعأي :  -  

 ؾِبْ ٚازع ٔتيدٗ آؾِْٛ

    

    

    

    

    

    

    

ايي وٕتؽي ويفيت : ؼٚنٙبي اخؽ  

 ٔىبت ُِٙ ظؼ ِٛؼظ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي : 

’:ٔبَ فؽظ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ, تبؼيص ٚ اِضب  
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