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 سٍؽ اًذاصُ گيشي همذاس ول ػيبًَس دس آة

  

  

 

  

 چبح اٍل

 
 

 



 

 

 هَػؼِ اػشبًذاسد ٍ سحميمبر كٌقشي ايشاى

هَػؼِ اػشبًذاسد ٍ سحميمبر كٌقشي ايشاى سٌْب ػبصهبًي اػز دس ايشاى وِ ثش عجك 

ّب سا سقييي ٍ سذٍيي ٍ اخشاي آًْب سا ثب وؼت  لبًَى هيشَاًذ اػشبًذاسد سػوي فشآٍسدُ

هَافمز ؿَسايقبلي اػشبًذاسد اخجبسي افالم ًوبيذ. ٍؽبيف ٍ ّذفْبي هَػؼِ فجبسسؼز 

 اص:

 اػشبًذاسد سذٍيي ثوٌؾَس سحميمبر اًدبم –شبًذاسدّبي هلي )سقييي، سذٍيي ٍ ًـش اػ

 وبسائي افضايؾ ٍ سَليذ سٍؿْبي ثْجَد ثِ ووه داخلي، وبالّبي ويفيز ثشدى ثبال

 اخشاي ثش ًؾبسر – هلي اػشبًذاسدّبي سشٍيح - وـَس خَدوفبئي خْز دس كٌبيـ

ذاسد اخجبسي ٍ اػشبً هـوَل كبدساسي وبالّبي ويفي وٌششل – اخجبسي اػشبًذاسدّبي

خلَگيشي اص كذٍس وبالّبي ًبهشغَة ثوٌؾَس فشاّن ًوَدى اهىبًبر سلبثز ثب وبالّبي 

هـبثِ خبسخي ٍ حفؼ ثبصاسّبي ثيي الوللي وٌششل ويفي وبالّبي ٍاسداسي هـوَل 

اػشبًذاسد اخجبسي ثوٌؾَس حوبيز اص هلشف وٌٌذگبى ٍ سَليذوٌٌذگبى داخلي ٍ 

هشغَة خبسخي ساٌّوبئي فلوي ٍ فٌي سَليذوٌٌذگبى، خلَگيشي اص ٍسٍد وبالّبي ًب

 سَليذ، سٍؿْبي دسثبسُ سحميك ٍ هغبلقِ –سَصيـ وٌٌذگبى ٍ هلشف وٌٌذگبى 

 ٍ هششيه ػيؼشن سشٍيح – هخشلف وبالّبي سشاثشي ٍ ثٌذي ثؼشِ ًگْذاسي،

 هشثَط، اػشبًذاسدّبي ثب وبالّب ًوًَِ سغجيك ٍ آصهبيؾ – ػٌدؾ ٍػبيل وبليجشاػيَى

 م هـخلبر ٍ اؽْبسًؾش همبيؼِ اي ٍ كذٍس گَاّيٌبهِ ّبي الصم..افال

هَػؼِ اػشبًذاسد اص افضبء ػبصهبى ثيي الوللي اػشبًذاسد هيجبؿذ ٍ لزا دس اخشاي 

ٍؽبيف خَد ّن اص آخشيي ديـشفشْبي فلوي ٍ فٌي ٍ كٌقشي خْبى اػشفبدُ هيٌوبيذ 

 لشاس هيذّذ. ٍ ّن ؿشايظ ولي ٍ ًيبصهٌذيْبي خبف وـَس سا هَسد سَخِ

اخشاي اػشبًذاسدّبي هلي ايشاى ثٌفـ سوبم هشدم ٍ الشلبد وـَس اػز ٍ ثبفث افضايؾ 

كبدسار ٍ فشٍؽ داخلي ٍ سأهيي ايوٌي ٍ ثْذاؿز هلشف وٌٌذگبى ٍ كشفِ خَئي دس 

ّب ٍ دس ًشيدِ هَخت افضايؾ دسآهذ هلي ٍ سفبُ فوَهي ٍ وبّؾ ليوشْب  ٍلز ٍ ّضيٌِ

 هيـَد.
 

 
  

 ريش اوذاسٌ گيزي مقذار كل سياوًر در آب -كميسيًن استاوذارد 

  

 رئيس



 فلي -فشَحي  هٌْذع ؿيوي ثبصًـؼشِ ػبصهبى آة

  

 اعضاء

 غالهشضب -سشن صادُ  هٌْذع ؿيوي ثبصًـؼشِ ػبصهبى آة

 علقز -لوبؿچي  هٌْذع ؿيوي داًـگبُ سْشاى ـ داًـىذُ فٌي

 هبًذاًب -فغبساى  هٌْذع ؿيوي ػبصهبى حفبؽز هحيظ صيؼز

 ًـبط -هدذ  هٌْذع ؿيوي اي سْشاى ػبصهبى آة هٌغمِ

  

 دتيز

 فشيذُ -حك ؿٌبع  فَق ليؼبًغ ثيَلَطي هؤػؼِ اػشبًذاسد ٍ سحميمبر كٌقشي ايشاى

 

 

 فُزست مطالة

  
 گيشي همذاس ول ػيبًَس دس آة سٍؽ اًذاصُ

 همذهِ

 ّذف ٍ داهٌِ وبسثشد

 سقشيف

 آصادػبصي ٍ خزة ّيذسٍطى ػيبًيذ -1 ثخؾ

 اكَل آصهَى

 هَاد ؿيويبئي هَسد ًيبص

 لَاصم هَسد ًيبص

 ّب ًوًَِ ثشداسي ٍ ًوًَِ

 دػشَس وبس

 هَاسد وبسثشد

 اكَل آصهبيؾ

 هَاد ؿيويبئي هَسد ًيبص

 لَاصم هَسد ًيبص

 دػشَس وبس

 ثيبى ًشبيح آصهَى

 سقييي همذاس يًَْبي ػيبًَس سٍؽ سيششاػيَى -3 ثخؾ
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 ثب اػشفبدُ اص دذيذُ سيٌذال

 هَاسد وبسثشد

 اكَل آصهبيؾ ٍ ٍاوٌـْب

 هَاد ؿيويبئي هَسد ًيبص

 لَاصم هَسد ًيبص

 دػشَس وبس

 هحبػجِ ًشبيح آصهَى

 -سقييي همذاس يًَْبي ػيبًَس  -4 ثخؾ

 سٍؽ سيششاػيَى ثب اػشفبدُ اص يه ؿٌبػبگش

 هَاسد وبسثشد سٍؽ

 اكَل آصهبيؾ

 هَاد ؿيويبئي هَسد ًيبص

 لَاصم هَسد ًيبص

 دػشَس وبس

 هحبػجِ ًشيدِ آصهَى

 گضاسؽ آصهَى

 

 
  

 ثؼوِ سقبلي

 ديـگفشبس

 سْيِ آة فٌي وويؼيَى ثَػيلِ وِ آة دس ػيبًَس همذاس گيشي اًذاصُ سٍؽ اػشبًذاسد 

 ٍ وـبٍسصي ّبي فشآٍسدُ اػشبًذاسد هلي وويشِ چْبسهيي ٍ ّـشبد دس ٍ ؿذُ سذٍيي ٍ

ايٌه ثِ اػشٌبد هبدُ يه لبًَى   س گشفشِ ,هَسد سبئيذ لشا 68/11/23 هَسخ غزائي

هَاد الحبلي ثِ لبًَى سأػيغ هؤػؼِ اػشبًذاسد ٍ سحميمبر كٌقشي ايشاى هلَة 

 گشدد . ثِ فٌَاى اػشبًذاسد سػوي ايشاى هٌشـش هي 1349 آرسهبُ

 فلَم ٍ كٌبيـ صهيٌِ دس خْبًي ٍ هلي ديـشفشْبي ثب ّوأٌّگي ٍ ّوگبهي حفؼ ثشاي 

ايشاى دس هَالـ لضٍم هَسد سدذيذ ًؾش لشاس خَاٌّذ گشفز ٍ ّشگًَِ  اػشبًذاسدّبي, 

ديـٌْبدي وِ ثشاي اكالح يب سىويل ايي اػشبًذاسدّب ثشػذ دس ٌّگبم سدذيذ ًؾش دس 

  وويؼيَى فٌي هشثَط هَسد سَخِ ٍالـ خَاّذ ؿذ .
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يذ سدذ ٍ چبح آخشيي اص ّوَاسُ ثبيذ ايشاى اػشبًذاسدّبي ثِ هشاخقِ ثشاي ثٌبثشايي 

 ًؾش آًْب اػشفبدُ ًوَد .

 ٍ هَخَد ؿشايظ ثِ سَخِ ضوي وِ اػز ؿذُ ػقي اػشبًذاسد ايي سذٍيي ٍ سْيِ دس 

 ٍ كٌقشي وـَسّبي اػشبًذاسد ٍ اػشبًذاسد ايي ثيي الومذٍس حشي خبهقِ ًيبصّبي

  . ؿَد ايدبد ّوأٌّگي ديـشفشِ

اػشبًذاسد ثب   الصم ايي آصهبيـْبي اخشاي ٍ هَخَد هْبسسْبي ٍ اهىبًبر ثشسػي ثب لزا 

 اػشفبدُ اص هٌبثـ صيش سْيِ گشديذُ اػز :
International standard ISO – 6703/1-1984 

water quality – determination of cyanide – part 1 

determination of total cyanide 
  

  

  

 گيزي مقذار كل سياوًر در آب ريش اوذاسٌ  

 مقذمٍ - 0 

سشويجبر ػيبًَسي هوىٌؼز ثِ كَسر ّيذسٍطى ػيبًيذ ) دشٍػيه اػيذ . يب يَى  

سَاى ثِ كَسر ػيبًَس  ػيبًَس ووذلىغ دس آة هَخَد ثبؿٌذ وِ سشويجبر هزوَس سا هي

دس هَاسدي وِ آثْبي هحشَي   گيشي ًوَد . ول ٍ يب ػيبًَس لبثل آصاد ؿذى اًذاصُ

ثبؿذ ولشٍس ػيبًَطى سَليذ خَاّذ ؿذ وِ  ػيبًَس ٍ سشويجبر ػيبًَسداس ولش صًي ؿذُ

  گيشي ؿَد . ثبيذ ثغَس خذاگبًِ اًذاصُ

 صيش ثـشح ػيبًَس آصهَى ثشاي اػشبًذاسد سٍؿْبي فَق هشاست ثِ سَخِ ثب ٍ ولي ثغَس 

  . اػز

 سقييي همذاس ػيبًَس ول -1 

 ثبؿذ . سقييي همذاس ػيبًَسي وِ ثِ ػَْلز لبثل آصاد ؿذى هي -2 

 مذاس ولشٍس ػيبًَطىسقييي ه -3 

 سقييي همذاس ػيبًَس ثب سٍؽ اًشـبس -4 
1

 PH = 6 دس 

ّبي ؿْشي ٍ  ثشاي وٌششل ويفيز آة ٍ آصهبيؾ فبضالة 3 ٍ 2 ٍ 1 ؿوبسُ سٍؿْبي 

سٍؿْبي هزوَس ثشاي سدضيِ ٍ حزف ػيبًَسّب   ؿَد . دؼبثْبي كٌقشي ثىبس ثشدُ هي

ّبي كٌقشي هٌبػت ثَدُ ٍ هأخز خذاػبصي ّيذسٍطى  دس سأػيؼبر سلفيِ فبضالة

ػيبًيذ آصاد ؿذُ ٍ يب دس هَسد ولشٍس ػيبًَطى ثَػيلِ خبثدبئي ثب خشيبى يه گبص اص 

ت ثشاي سقييي همبديش خضئي ػيبًَس هشٌبػ 4 ثبؿذ . سٍؽ ؿوبسُ داخل هحيظ هبيـ هي

  ثب غلؾز يًَْبي هغ ًيىل هٌبػت اػز .



 : اػز ثخؾ چْبس ثش هـشول اػشبًذاسد ايي 

ّب  ػبيش ثخؾ  ثبؿذ . ؿبهل آصاد ػبصي ٍ خزة گبص ّيذسٍطى ػيبًيذ هي -1 ثخؾ 

 ثبؿذ . گيشي يَى ػيبًَس ثـشح صيش هي ؿبهل سٍؿْبئي ثشاي اًذاصُ

 ي سيَسيه اػيذسٍؽ فشَهششي ثب اػشفبدُ اص ديشيذيي ٍ ثبسث -2 ثخؾ 

سقييي همذاس ػيبًَس ثب سٍؽ سيششاػيَى ٍ سـخيق خبسوِ ٍاوٌؾ ثب  -3 ثخؾ 

 اػشفبدُ اص دذيذُ سيٌذال
2 

سقييي همذاس ػيبًَس ثب سٍؽ سيششاػيَى ٍ سـخيق خبسوِ ٍاوٌؾ سَػظ  -4 ثخؾ 

  يه ؿٌبػبگش .

د گشد هـخق ثبيذ وِ ثبؿٌذ هي ًَاللي ٍ هضايب داساي فَق سٍؿْبي اص ّشيه 

ٍ چَى   ضوٌأ ايي سٍؿْب ّشيه ثبيذ دس هَاسد خبكي هَسد اػشفبدُ لشاس گيشًذ .  .

ثىبس ثشدى وليِ سٍؿْبي فَق دس سوبم هَاسد همذٍس ًيؼز ٍ ثذيي لحبػ دس 

 هَاسد اػشفبدُ اص آًْب ؿشح دادُ ؿذُ اػز . 20 ٍ 14 ٍ 8 ثٌذّبي

َس ثَدُ ٍ يب سَليذ ػيبًَس ػيبً حبٍي هخشلفي ؿيويبئي هَاد ايٌىِ ثِ ًؾش - يبدآٍسي 

گيشي ثشاي سقييي همذاس يَى ػيبًَس هـخق  سَاى فمظ يه سٍؽ اًذاصُ ًوبيٌذ ًوي هي

  ًوَد .

 َذف ي دامىٍ كارتزد -1  

 آة دس ول ػيبًَس همذاس سقييي ثشاي سٍؽ ػِ اسائِ اػشبًذاسد ايي سذٍيي اص ّذف 

 .2 ثٌذ ثِ هشاخقِ)  ثبؿذ هي

ّبي آة هحشَي ووشش  هزوَس دس ايي اػشبًذاسد دس هَسد ًوًَِ  سٍؿْبي 

ّبي  گيشي غلؾز ثشاي اًذاصُ  هيلي گشم ػيبًَس دس ليشش لبثل اػشفبدُ اػز . 100 اص

 ثيـشش اص ايي حذ ًوًَِ ثبيذ سليك ؿَد .

 : اػز صيش ثـشح ػيبًَس هخشلف همبديش ثب هشٌبػت گيشي اًذاصُ سٍؿْبي 

شيذيي ٍ ثبسثي سيَسيه اػيذ : ثشاي دي ثب دشبػيَهششي سٍؽ 

 هيلي گشم ػيبًَس 0/025 سب 0/002 همبديش

هيلي  0/005 اص ثيـشش همبديش ثشاي:  سيٌذال دذيذُ اص اػشفبدُ ثب ػٌدي حدن سٍؽ 

 گشم ػيبًَس

هيلي  0/05 اص ثيـشش همبديش ثشاي:  ؿٌبػبگش يه اص اػشفبدُ ثب ػٌدي حدن سٍؽ 

 گشم ػيبًَس

 تعزيف 2  

 ػيبًَس ول : 



 ثبؿذ هي ػيبًَس آلي سشويجبر ٍ ووذلىغ ٍ ػبدُ ػيبًَسي سشويجبر ؿبهل ول ػيبًَس 

 گشدد . سدضيِ ٍ ثِ كَسر ّيذسٍطى ػيبًيذ آصاد هي  , سٍؽ ايي ؿشايظ سحز وِ

جبر هزوَس سشوي  سيـِ ٍ ؿذُ اًفقبل ٍ فقل ٍاسد ّب ّيذسيي ػيبى اص لؼوشي 

سَاًذ ثغَس ًؼجي ٍ يب وال يَى ػيبًيذ سَليذ ًوبيٌذ ٍ يب ثِ كَسر ّيذسٍطى ػيبًيذ  هي

ّب ٍ يَى  . ٍ ػيبًبرCN-Rّب ) هًًََيششيل  گيشي ؿًَذ . دسآيٌذ ٍ دس ًوًَِ اًذاصُ

  گيشي سَػظ ايي سٍؽ ًيؼشٌذ . ّب ٍ ولشٍسػيبًَطى خضء فَاهل لبثل اًذاصُ سيَػيبًبر

گيشي سذاخل  سقذادي اص يًَْب ٍ سشويجبر ؿيويبئي هخشلف وِ اًذاصُ غلؾز حذٍد 

وٌٌذ دس خذٍل ؿوبسُ يه ًـبى دادُ ؿذُ اػز دس كَسسي سشويجبر  ايدبد ًوي

هزوَس هٌفشد ٍ يب دس سشويت ثب ّن سب حذ غلؾز اؿبسُ ؿذُ دس خذٍل ؿوبسُ يه دس 

طى ػيبًيذ هذاخلِ گيشي ٍخَد داؿشِ ثبؿٌذ دس خذاػبصي ّيذسٍ هحيظ هَسد اًذاصُ

ٍخَد آلذئيذّب , دس ًوًَِ هَسد آصهبيؾ ثغَس هثبل ) آلذئيذ فشهيه .   ًخَاٌّذ وشد .

 گشدد . ثبفث وبّؾ همذاس ّيذسٍطى ػيبًيذ ) ثِ دليل سـىيل ػيبًَ ّيذسيي . هي

 سدبٍص ووي اػز ؿذُ روش وِ حذي اص سذاخل فَاهل اص يه ّش هيضاى وِ كَسسي دس 

اص خولِ فَاهل سذاخل ديگش   ذ لجل اص سثجيز ثب آة همغش سليك ًوَد .ثبي سا ًوًَِ وٌذ

 سمغيش هبيـ دس ٍ ؿذُ سمغيش وِ اػز آصهبيؾ هَسد ًوًَِ دس چشة اػيذّبي ٍخَد ,

 سيششاػيَى هذر عَل دس وف سَليذ ٍ لليبئي هحلَل دس كبثَى سـىيل يب حبكل ؿذُ

 . وٌذ هي ايدبد هضاحوز

 ثبؿذ . ضاحن فول هيه ًيض فٌلش كَسر ثِ گَگشد 



 



  
  

 آسادساسي ي جذب َيذريصن سياويذ -1 تخص  

 اصًل آسمًن -3  

 حشاسر ؽشفيشي يه هغ يَى هدبٍسر دس اػيذ ّيذسٍولشيه ثب آصهبيؾ هَسد ًوًَِ 

 ؽشف يه اص فجَس ضوي َّا خشيبى ثب ّوشاُ ؿذُ آصاد ػيبًيذ ّيذسٍطى ؿَد هي دادُ

 . گشدد هي آى خزة ػَصآٍس ػَد هحلَل هحشَي

گيشي  دس ايي آصهبيؾ سشويجبر ووذلىغ ػيبًَسّبي وجبلز اًذاصُ -1 يبدآٍسي 

دسكذ آًْب  15 سب 5 ّبي هخشلف سشويجبر هزوَس حذٍد ًخَاّذ ؿذ ٍ ثش اػبع غلؾز

  ؿَد . ايي هَسد دسثبسُ ثقضي اص سشويجبر آلي ػيبًَس ّن كبدق اػز . سدضيِ هي

 يؼز .چگًَگي اثش ّضن ػيبًَ ّيذسيي وبهال هـخق ً -2 يبدآٍسي 

ثب سَخِ ثِ خَاف هؼوَم وٌٌذگي ػيبًَس سفبيز احشيبط ٍ لضٍم  -3 يبدآٍسي 

 ؿَد . هَاؽجز دليك دس سوبع ثب سشويجبر ػيبًَس ٍ هحلَل آًْب سَكيِ هي

 ٍ گشفشِ كَسر اعبله صيش ثبيذ اػشبًذاسد ايي ثحث هَسد آصهَى الذاهبر وليِ 

دس هَاسد اػشفبدُ اص دي دز   . ؿَد احششاص ػيبًَس ثب چـن ٍ ثذى دَػز اصسوبع

سفـ هؼوَهيز   داس ٍ حفبػ داس اػشفبدُ ؿَد . ّبي حجبة دز ّوَاسُ ثبيذ اص دي

ّبي حبٍي ػيبًَس يب فلضار ػٌگيي ثبيذ ثب سفبيز همشساسي ثبؿذ وِ ثشاي ايٌگًَِ  ًوًَِ

  هَاسد سَكيِ ؿذُ اػز .

 مًاد ضيميائي مًرد وياس -4  

شفبدُ ثبيذ اص ًَؿ خبلق ثَدُ ٍ ّوچٌيي اص آة همغش يب اػ هَسد ؿيويبيي هَاد سوبم 

  گيشي ؿَد . آثي وِ دس آى سلفيِ يًَي كَسر گشفشِ ثْشُ

 گشم دس هيلي ليشش 1/12 هحلَل ّيذسٍولشيه اػيذ ثب خشم ٍيظُ -4-1 

 ثب غلؾز يه هَل دس ليشش -هحلَل ّيذسٍولشيه اػيذ  -4-2 

 هَل دس ليشش 1 هحلَل ػذين ّيذسٍوؼيذ ثب غلؾز -4-3 

 هَل دس ليشش 5 ثب غلؾز -هحلَل ػذين ّيذسٍوؼيذ  -4-4 

 ) ولشٍس للـ دٍ ؽشفيشي . -هحلَل اػشبًَع ولشايذ  -4-5 

 گشم اػشبًَ ولشايذ 50 
3

. 2-4هيلي ليشش ّيذسٍولشيه اػيذ ثٌذ ) 40 ولشايذ سا دس 

هحلَل   هيلي ليشش سليك وٌيذ . 100 حل وشدُ ٍ ثب آة همغش حدن هحلَل سا سب

  هزوَس حذاوثش سب يه ّفشِ لبثل ًگْذاسي اػز .

4 هحلَل فٌل فشبلئيي , -4-6 
 ولشٍفشم 



هيلي ليشش اسبًَل ) الىل اسيليه . حل وشدُ  90 گشم فٌل فشبلئيي سا دس 0/03 

 هيلي ليشش ولشٍفشم ثِ آى اضبفِ وٌيذ . 10 ٍ

 هحلَل ػَلفبر سٍي ٍ وبدهيَم -4-7 
5 

گشم ػَلفبر وبدهيَم سا دس ووي آة همغش حل  100 گشم ػَلفبر سٍي ٍ 100 

 هيلي ليشش ثشػبًيذ . 1000 وشدُ ٍ ثب آة حدن هحلَل سا ثِ

 سٍي هلح ٍ وٌٌذُ احيأ فبهل فٌَاى ثِ ولشايذ اػشبًَع آصهَى ايي دس - يبدآٍسي 

 يًَْبي ثب سشويت ثشاي وبدهيَم اهالح ٍ ّگضاػيبًَفشار دبيذاس ّبي ووذلىغ سـىيل

 ؿَد . اثش ثبوششي وؾ آًْب ثِ هحلَل هَسد آصهبيؾ افضٍدُ هي ٍ ػَلفيذ

 هحلَل ػَلفبر هغ دٍ ؽشفيشي -4-8 
6 

گشم ػَلفبر هغ سا دس آة همغش حل وشدُ ٍ ثب آة همغش ثِ  200 

 هيلي ليشش ثشػبًيذ . 1000 حدن

 هحلَل وبدهيَم اػشبر -4-9 
7 

ثب آة همغش ثِ گشم وبدهيَم اػشبر سا دس ووي آة همغش حل وشدُ ٍ  300 

 هيلي ليشش ثشػبًيذ . 1000 حدن

 5/4 ثبثز ثشاثش PH هحلَل ثبفش ثب -4-10 

گشم  11/8 هيلي ليشش آة همغش حل وشدُ ٍ 50 گشم ػذين ّيذسٍوؼيذ سا دس 6 

 ػَوؼيٌيه
8

 هيلي ليشش سليك وٌيذ . 100 اػيذ ثِ آى افضٍدُ ٍ ثب آة همغش سب 

 لًاسم مًرد وياس -5  

 ؿبهل وليِ لَاصم هحلَل آصهبيـگبّي ثقالٍُ : 

دػشگبُ   دػشگبّي ثشاي خذاػبصي ّيذسٍطى ػيبًيذ ثَػيلِ خشيبى َّا , -5-1 

 ؿَد . ٍ هـبثِ آى ؿبهل لَاصم صيش سَكيِ هي 1 ًـبى دادُ ؿذُ دس ؿىل ؿوبسُ

هيلي ليشش ثب اسلبالر هخشٍعي  500 ثب ؽشفيز -ثبلي سمغيش ػِ دّبًِ  -5-1-1 

 . خَاّذ ثَد .14/5-23 ّبي وٌبسي ٍ دّبًِ 29-32 ًذاسد ) اًذاصُ دّبًِ ٍػغياػشب

 خٌه وٌٌذُ ثشگـز دٌّذُ -5-1-2 
9

 (Condenser  

 ؽشف خزة گبص هحبفؾز ؿذُ دس همبثل ثشگـز هبيـ -5-1-3 

 ليف -5-1-4 

 فلَهشش ) خشيبى ػٌح . -5-1-5 

 هيلي ليشش ثشاي سلفيِ َّا 250 ؿيـِ گبص ؿَي ثب ؽشفيز -5-1-6 

هشش هدْض ثِ الىششٍد ؿيـِ وِ لبثل خبيگضيٌي دس يىي اص دٍ  PH دػشگبُ -5-2 

 ؿبخِ وٌبسي ثبلي سمغيش ثبؿذ .

 هيلي ليشش 1000 ٍ 250-50-25 ّبي ثبلي طٍطُ ثب ؽشفيز -5-3 



 َا ومًوٍ تزداري ي ومًوٍ -6  

وؼت اعويٌبى اص دشاوٌذگي   , اػز ًبهحلَل ػيبًَسّب هحشَي آة ًوًَِ اگش 

يىٌَاخز هَاد ًبهحلَل دس ًوًَِ اكلي ٍ ًوًَِ هَسد آصهبيؾ ضشٍسي اػز , ٍ 

هيلي ليشش هحلَل  5 ثبيذ ثبصاء ّش ليشش اص آى  ثالفبكلِ دغ اص ثشداؿز ًوًَِ اكلي ,

. 6-4هيلي ليشش هحلَل فٌل فشبلئيي ثٌذ ) 10 . 4ٍ-4 ػذين ّيذسٍوؼيذ ) ثٌذ

. ثِ آى ٍ يب ثِ ًوًَِ سليك ؿذُ ثيفضائيذ 5-4حلَل اػشبًَولشايذ ثٌذ )هيلي ليشش ه 5 ٍ

ػذغ ثب افضٍدى لغشُ لغشُ ّيذسٍولشيه اػيذ ٍ يب هحلَل ػذين ّيذسٍوؼيذ سب   .

سٌؾين وٌيذ  8 آى سا دس حذٍدPH سغييش سًگ هحلَل ًوًَِ ثِ لشهض ووشًگ

ًوًَِ ّبئي وِ داساي سًگ صيبدي ّؼشٌذ ثغشيك فَق ٍ ثب اػشفبدُ اص  PH سٌؾين  .

دغ اص   دزيش اػز . اهىبى PH . يب وبغز ؿٌبػبگش2-5هشش ثٌذ ) PH دػشگبُ

هيلي ليشش هحلَل ػَلفبر سٍي  10  ثبصاء ّش ليشش اص ًوًَِ هَسد آصهبيؾ , PH سٌؾين

سش  صهَى ًوًَِ ثبيذ ّشچِ ػشيـ. سا ثِ آى ثيفضائيذ آ7-4هٌذسج دس ثٌذ ) -وبدهيَم  -

اًدبم گيشد ٍ دس كَسر لضٍم ًگْذاسي آى ثبيذ دس هىبى ػشد ٍ سبسيه ثبؿذ دغ اص 

سػَثي وِ هوىٌؼز حبٍي ّگضاػيبًَفشار   افضٍدى هحلَل ػَلفبر وبدهيَم ٍ سٍي ,

ثٌبثشايي ثبيذ ًوًَِ ثالفبكلِ لجل اص ثشداؿز همبديش هٌبػت ثشاي   ثبؿذ سـىيل گشدد .

اگش سىشاس آصهبيؾ سٍي يه ًوًَِ الصم ثبؿذ   هبيؾ ثْن صدُ ٍ يىٌَاخز ًوَد .آص

خْز سمليل اسالف ّيذسٍطى ػيبًيذ گبصي ًبؿي اص فذم سقبدل ثيي گبص هزوَس ٍ   ,

سش همبديش هشٌبػت ًوًَِ  ّيذسٍطى ػيبًيذ هَخَد دس فبص هبيـ ثبيذ ّشچِ ػشيـ

ًيبص خْز آصهبيؾ لجل اص ًوًَِ دس كَسسي وِ حدن ًوًَِ هَسد   ثشداؿز ؿَد .

ؿَد وِ اص اثشذا ّوبى حدن ًوًَِ ثشداؿز ٍ  ثشداسي هقيي ثبؿذ سَكيِ هي

 گيشي ثش سٍي آى كَسر گيشد . اًذاصُ

 دستًر كار -7  

 آصادػبصي خزة گبص ّيذسٍطى ػيبًيذ -7-1 

سا دس ؽشف هخلَف خزة گبص )  3-4 هيلي ليشش هحلَل ػذين ّيذسٍوؼيذ ثٌذ 10 

. سيخشِ ٍ ؽشف هضثَس سا ثِ ػشَى خٌه وٌٌذُ ٍ لَلِ هىٌذُ هشلل وشدُ 3-1-5 ثٌذ

دس ثبلي سمغيش ثِ   ليشش دس ػبفز سٌؾين وٌيذ . 20 ٍ ػشفز خشيبى َّا سا سب حذٍد

ٍ  8-4 هيلي ليشش هحلَل ػَلفبر هغ ثٌذ 10-هيلي ليشش آة همغش  30 سشسيت

هيلي ليشش اص ًوًَِ ) وِ  100 ٍ 5-4 هيلي ليشش هحلَل ولشٍس اػشبًَ ثٌذ 2 همذاس

هيلي ليشش اص هحلَل ّيذسٍولشيه  10 ايي اػشبًذاسد سْيِ گشديذُ . ٍ 6 عجك ثٌذ

هيلي ليشش اص هحلَل ػذين  100 ثِ آى افضٍدُ ٍ گبص ؿَي سا ثب سيخشي 1-4 اػيذ ثٌذ

آهبدُ وشدُ ٍ ثِ ليف هشثَعِ اسلبل دادُ ٍ ضوي فجَس خشيبى  3-4 ّيذسٍوؼيذ ثٌذ



ص دػشگبُ ثبلي سا حشاسر دّيذ سب هحلَل هحشَي آى ثدَؽ آيذ ػشفز خشيبى َّا ا

ليشش دس ػبفز سٌؾين وشدُ ٍ حشاسر سا عَسي سٌؾين وٌيذ  20 َّا سا هدذدا دس حذ

 وِ ثشگـز هبيـ اص خٌه وٌٌذُ يه سب دٍ لغشُ دس ثبًيِ ثبؿذ .

هيلي گشم دس ليشش  0/1 اص ووشش)  ثبؿذ داؿشِ ػيبًَس ووي همذاس ًوًَِ كَسسيىِ دس 

ٍ دس ايي كَسر افضايؾ   هيلي ليشش اًشخبة ًوَد . 200 سَاى حدن ًوًَِ سا سب . هي

هيلي  4 . ث5ِ-4 هيلي ليشش ٍ ولشٍس اػشبًَ ) ثٌذ 20 ثِ 8-4 حدن ػَلفبر هغ ثٌذ

 هيلي ليشش ضشٍسي اػز . 20 ثِ 1-4 ليشش ٍ ّيذسٍولشيه اػيذ ثٌذ

 ش ثبيي سشسيت وبس وشد فول سا هشَلف ػبصيذ .سمغي دػشگبُ وِ ػبفز يه اص ثقذ 

 آصهَى ثب ًوًَِ ؿبّذ : -7-2 

ٍ   . اخشا وٌيذ .1-7) ثٌذ وبس دػشَس عجك ًوًَِ آصهَى هَاصار ثِ سا ؿبّذ آصهَى 

ايي اػشبًذاسد آهبدُ ؿذُ  6 ثدبي ًوًَِ اص آة همغش فبسي اص ػيبًَس وِ عجك ثٌذ

 اػز اػشفبدُ ًوبئيذ .

 يَى ػيبًَس سقييي ووي -7-3 

 : ثشد ثىبس سا صيش سٍؽ ػِ اص يىي سَاى هي ػيبًَس يَى همذاس سقييي ثشاي 

 . اػيذ سيَسيه ثبسثي - ديشيذيي ؿٌبػبگش اص اػشفبدُ ثب فشَهششي سٍؽ:  الف 

 سيٌذال دذيذُ:  ة 

 ؿٌبػبگش يه اص اػشفبدُ ثب سيششاػيَى سٍؽ:  ج 



 
 ّبي ػيبًَس ثِ سٍؽ فشَهششيه سقييي همذاس يَى -2 ثخؾ 

 ديشيذيي اص اػشفبدُ ثب 
10

 ثبسثي سيَسيه - 
 11

 اػيذ 



 مًارد كارتزد -8   

 وِ سمغيش اص حبكل هحلَلْبي هَسد دس سَاًذ هي سٍؽ ايي 

هحلَلْبي هحشَي   گشم ػيبًَس ثبؿٌذ ثىبس سٍد . هيلي 0/025 سب 0/002 هحشَي

سَاى ثب اػشفبدُ اص هحلَل ّيذسٍوؼيذ ػذين ثٌذ  ػيبًَس ثيؾ اص همبديش فَق سا هي

 . سليك ًوَد .10-1)

اگش دس عَل هذر خذاػبصي ٍ خزة ػيبًَسّب گبصّبئي ًؾيش اوؼيذّبي اصر ٍ يب گبص  

ػَلفَسٍ ٍاسد ؽشف خزة گبص ٍاسد ؿًَذ ٍ يب ًوًَِ هحشَي ػبيش فَاهل سذاخل ثبؿذ 

ؿًَذ سٍؽ هزوَس لبثل اػشفبدُ  ٍ ػيبًَس هَثش ٍالـ هي T وِ دس ٍاوٌؾ ثيي ولشآهيي

 ًخَاّذ ثَد .

ى ؽشف خزة داساي وذٍسر ٍ يب سًگ ٍ يب هحشَي سشويجبسي دسٍ هحلَل اگش هضبفأ 

سَاى اص ايي دػشَس  ثبؿذ وِ ضوي اخشاي دػشَس وبس ايي سٍؽ ايدبد سًگ ًوبيذ ًوي

 وبس اػشفبدُ ًوَد .

 ثَػيلِ آصهَى ًشبيح وِ ؿَد هي سَكيِ سذاخل فَاهل ٍخَد احشوبل ًؾش اص 

مشُ وِ دس ثخؾ ػَم ٍ چْبسم ايي ً ًيششار هحلَل ثب آصهبيؾ هَسد ًوًَِ سيششاػيَى

 ؿَد وٌششل گشدد . اػشبًذاسد روش هي

 اصًل آسمايص -9  

هٌدش   . ؿَد هي آصاد " ر " آهيي ولش اص وِ فقبل ولش ٍ ػيبًَس ّبي يَى ثيي ٍاوٌؾ 

گشدد وِ ثب ديشيذيي سشويت ؿذُ ٍ سَليذ  ثِ سَليذ ولشٍس ػيبًَطى هي

 گلَسبوًَذي
12

وٌذ وِ ثب دٍ هَل ثبسثي سيَسيه اػيذ سشويت ؿذُ ٍ  آلذئيذي هي 

  ًوبيذ . سًگ لشهض هبيل ثِ ثٌفؾ ايدبد هي

 مًاد ضيميائي مًرد وياس -10  

 خْز خبلق ًَؿ اص اػز ؿذُ روش اػشبًذاسد سٍؽ ايي دس وِ ؿيويبئي هَاد وليِ 

ػز وِ سلفيِ يًَي ا آثي يب ٍ همغش آة اػشفبدُ هَسد آة ٍ ثَدُ آصهبيـگبّي هلبسف

 دس آى اًدبم ؿذُ اػز .
13 

 هَل دس ليشش 0/4 هحلَل ػذين ّيذسٍوؼيذ ثب غلؾز -10-1 

 ػيبًَس دشبػين -10-2 

 "ر  "هحلَل ولش آهيي  -10-3 
14 

هيلي ليششي دس ووي آة حل  50 سا دس يه ثبلي طٍطُ "ر  "گشم ولش آهيي  0/5 

 يذ .وشدُ ٍ حدن ثبلي سا ثب آة همغش سىويل ًوبئ

 . وشد سدذيذ ثبيذ يىجبس ّفشِ ّش سا هحلَل ايي 

 ثبسثي سيَسيه اػيذ . -هحلَل ديشيذيي  -10-4 



 گشم ثبسثي سيَسيه اػيذ 3 
15

هيلي ليششي ثب ووي آة حل  50 سا دس يه ثبلي طٍطُ 

 هيلي ليشش ديشيذيي 15 وشدُ ٍ
16
ثِ آى افضٍدُ سىبى دّيذ ػذغ ثقذ اص هخلَط  

ثِ آى افضٍدُ ٍ حدن ثبلي سا ثب آة  1-4 هيلي ليشش هحلَل ّيذسٍولشيه 3 ؿذى

 وبهل وٌيذ .

دس كَسر لضٍم آى سا كبف   . ًگْذاسيذ يخچبل دس خَد حبل ثِ ؿت يه سا هحلَل 

 وشدُ سب ثبسثي سيَسيه اػيذ حل ًـذُ حزف گشدد .

ي دس ًگْذاس ثـشط ٍ ّفشِ يه ثشاي يخچبل دس هزوَس هحلَل ًگْذاسي كَسر دس 

 سبسيىي ثشاي يه سٍص دبيذاس خَاّذ ثَد .

هيلي گشم يَى ػيبًَس دس  10 هحلَل اػشبًذاسد ػيبًَس دشبػين هقبدل ثب -10-5 

-10 سا دس ووي هحلَل ػذين ّيذسٍوؼيذ ثٌذ  هيلي گشم ػيبًَس دشبػين 25 ليشش

حل وشدُ ٍ ثِ يه ثبلي طٍطُ يه ليششي هٌشمل وٌيذ ٍ حدن ثبلي سا ثب ّوبى  1

 حلَل سىويل وٌيذ .ه

اگش   گيشد . . اًدبم هي1-16) ثٌذ ًمشُ ًيششار هحلَل ثب هزوَس هحلَل غلؾز سقييي 

ّب هحذٍد  ّبي هَسد آصهبيؾ صيبد اػز سٍصاًِ يىجبس ٍ دس كَسسي وِ ًوًَِ ًوًَِ

ثبؿذ , غلؾز هحلَل ػيبًَس دشبػين ثبيذ ثالفبكلِ لجل اص ؿشٍؿ آصهبيؾ سقييي  هي

 گشدد .

 لًاسم مًرد وياس -11  

 : اضبفِ ثِ آصهبيـگبُ هقوَل لَاصم وليِ 

 هيلي هشش 1 دػشگبُ فشَهشش ثب ػلَل ثب عَل هؼيش ًَس -11-1 

 دستًر كار -12  

هحلَل هحشَي ؽشف خزة گبص ّيذسٍطى ػيبًيذ سا ثِ يه ثبلي  -12-1 

هيلي ليشش  3 ؽشف خبلي سا ػِ هشسجِ ٍ ّش ثبس ثب  هيلي ليششي اًشمبل دّيذ . 25 طٍطُ

آة ؿؼشِ ٍ آة ؿؼشـَ سا ثِ ثبلي طٍطُ هٌشمل ٍ ػذغ حدن ثبلي سا ثب آة همغش 

  سىويل ٍ خَة ثْن ثضًيذ سب هخلَط ٍ يىٌَاخز ؿَد .

هيلي ليشش اص هحلَل داخل ثبلي طٍطُ سا ثِ يه ثبلي  10 ديز دي يه ثَػيلِ 

هيلي ليشش هحلَل ثبفش  2 هيلي ليششي ديگش اًشمبل دادُ ٍ دس حبل سىبى دادى 25 طٍطُ

. ٍ يه هيليليشش 2-4هيلي ليشش هحلَل ّيذسٍولشيه اػيذ ثٌذ )4 .10-4 ) ثٌذ

. ثِ اضبفِ ٍ دسدَؽ ثبلي سا لشاس دادُ ٍ 3-1 ثٌذ "ر ) "هحلَل ولش اهيي 

 -هيلي ليشش هحلَل ديشيذيي  3 دليمِ ثِ حبل خَد ثگزاسيذ . دغ اص آى 1±5 هذر

. ثِ ثبلي طٍطُ فَق افضٍدُ ٍ حدن آى سا ثب آة همغش 4-10 ثبسثي سيَسيه اػيذ ) ثٌذ

 سىويل ٍ ػذغ سىبى دّيذ سب وبهال هخلَط گشدد .



 ثِ ًَساًي هؼيش ثب ػلَل يه دس وِ سا آهذُ ثذػز هحلَل ًَس خزة هيضاى 

ًبًَهشش ثب اػشفبدُ اص يه هحلَل هشخـ  578 هيلي هشش ٍ دس عَل هَج 10 عَل

دليمِ ثقذ اص افضٍدى هحلَل ديشيذيي  5±20 گيشي سا هذر گيشي وٌيذ . اًذاصُ اًذاصُ

 ثبسثي سيَسَسيه اػيذ اًدبم دّيذ . -

ثِ آى اؿبسُ ؿذُ اػز ثغشيك فَق  2-7 ثٌذ دس وِ ؿبّذ هحلَل ًَس خزة هيضاى 

 گشدد . سقييي هي

هيلي ليشش اص هحلَل ػذين  10 هزوَس دس فَق فجبسسؼز اص هشخـ هحلَل - يبدآٍسي 

سٍد  . وِ ثدبي هحلَل خبلي ؿذُ ؽشف خزة گبص , ثىبس هي1-10 ّيذسٍوؼيذ ) ثٌذ

. 

 سْيِ هٌحٌي هقيبس -12-2 

 ػيبًَس اػشبًذاسد هحلَلْبي اص اػشفبدُ ثب سا ًَس خزة لبثليز سغييشار ًوبيؾ هٌحٌي 

 . وٌيذ سػن

 لْبي اػشبًذاسدسْيِ هحلَ -12-2-1 

هيلي ليشش اص هحلَل اػشبًذاسد ػيبًَس دشبػين  25 ٍ 20-5-2 همبديش دز دي ثَػيلِ 

هيلي ليششي اًشمبل دادُ ٍ ثب  250 سْيِ ؿذُ ثِ يه ػشي ثبلي طٍطُ 5-10 وِ دس ثٌذ

 ّب سا سىويل ًوبئيذ . حدن آى 1-10 افضٍدى هحلَل ػذين ّيذسٍوؼيذ ثٌذ

. سا ثغَس خذاگبًِ دس هَسد ّش يه اص هحلَلْبي 1-12دػشَس وبس هزوَس دس ثٌذ ) 

 اػشبًذاسد فَق ثىبس ثشيذ .

 فشَهششي : -12-2-2 

گيشي  . اًذاص2ُ-12) ثٌذ عجك سا فَق اػشبًذاسد ّبي ًوًَِ اص ّشيه ًَس خزة هيضاى 

 ٍ ًشيدِ سا يبدداؿز ًوبئيذ .

 سػن هٌحٌي ًوبيؾ سغييشار -12-2-3 

ّبي اػشبًذاسد ٍ همبديش ػيبًَس هَخَد دس آًْب ثش  ثش اػبع هيضاى خزة ًَس ًوًَِ 

ثبيذ سَخِ داؿز وِ   حؼت هيلي گشم يَى ػيبًَس هٌحٌي سغييشار سا سػن وٌيذ .

هٌحٌي هزوَس سا گبّي گبّي   ٍاثؼشگي ثيي هيضاى خزة ًَس ٍ غلؾز خغي اػز .

هَاد ؿيويبئي سبصُ اػشفبدُ وٌششل ٍ سلحيح وٌيذ ثخلَف دس هَاسدي وِ اص 

همبديش هغلك ػيبًَس هَخَد دس هحلَلْبي اػشبًذاسد سا ثَػيلِ سيششاػيَى   وٌيذ . هي

 ثب هحلَل ًيششار ًمشُ وٌششل وٌيذ .

 تيان وتايج آسمًن -13  

 : آيذ هي ثذػز صيش فشهَل اص  ليشش دس گشم هيلي ثشحؼت ول ػيبًَس همذاس 



 
 دس آى : وِ 

= ma  فجبسسؼز اص ػيبًَس هَخَد دس ًوًَِ هَسد آصهبيؾ ثش حؼت هيلي گشم دس ليشش

 آيذ . وِ اص هٌحٌي سغييشار ثذػز هي

 = mb فجبسسؼز اص همذاس هَخَد دس ًوًَِ ؿبّذ ثِ هيلي گشم دس ليشش 

 = VS  ليشش هيلي ثِ ًوًَِ حدن 

  = F1 دسكذ اص هحلَل ؽشف خزة  40 ثبؿذ هـشٍط ثش آًىِ فمظ هي 0/4 ثشاثش ثب

 گبص ّيذسٍطى ػيبًيذ ثشاي اًذاصُ گيشي هَسد اػشفبدُ لشاس گشفشِ ثبؿذ .

 = F2 اػز ٍ هشثَط ثِ هَادي اػز وِ ثالفبكلِ دغ  0/97 ضشيت سلحيح ٍ ثشاثش ثب

 ؿَد . ػيبًَس ثِ آى افضٍدُ هي  اص ثشداؿز ًوًَِ خْز سثجيز

هيلي ليشش هحلَل اػيذ ٍ يب  10 ِ ثيؾ اصًوًَ PH سٌؾين ٍ ػبصي خٌثي ثشاي اگش 

هيلي ليشش اضبفي همذاس يىلذم اص ضشيت سلحيح  10 ػَد ثىبس سفشِ ثبؿذ ثِ اصاي ّش

 ؿَد . هزوَس وؼش هي

 تعييه مقذار يًوُاي سياوًر ريش تيتزاسيًن -3 تخص  

 تا استفادٌ اس پذيذٌ تيىذال  

 مًارد كارتزد -14  

سٍد وِ هحلَل هَخَد دس ؽشف خزة گبص هحشَي  ايي سٍؽ دس ؿشايغي ثىبس هي 

دس كَسر ٍخَد وذٍسر دس هحلَل هَسد   هيلي گشم ػيبًَس ثبؿذ . 0/005 ثيؾ اص

آصهبيؾ , سٍؽ هزوَس لبثل اػشفبدُ ًخَاّذ ثَد ٍ ّش چٌذ وِ دس هحلَلْبي ثب 

سَاى وذٍسر سا ثب  هَاسد هي دس ثؼيبسي اص  سَاى اص آى اػشفبدُ وشد . وذٍسر ون هي

 هيلي ليشش وشثي 2 افضٍدى يه سب
17
ثب اػشفبدُ اص ػبًششيفَط   سششاولشايذ حزف ًوَد . 

 گشدد . خذاػبصي فبصّبي حبكل سؼشيـ هي

 اصًل آسمايص ي ياكىطُا -15  

 . گيشد هي كَسر صيش ٍاوٌؾ عجك ًمشُ ػيبًَس ووذلىغ يًَْبي سـىيل 

 
  



يذ ػيبًَس ًمشُ وِ دس هحيظ لليبئي ًب يًَْبي اضبفي ًمشُ سَل  , هدبٍسر دس وِ 

  هحلَل اػز خَاّذ وشد .

 
) صيشا   . وٌذ هي هـخق ثْشش سا ٍاوٌؾ دبيبى ًمغِ هحيظ ثِ دشبػين يذٍس افضٍدى 

 ثبؿذ . الليز يذٍس ًمشُ ووشش اص ػيبًَس ًمشُ هيح

 
  

 مًاد ضيميائي مًرد وياس -16  

 خبلق ًَؿ اص ثبيذ ؿَد هي سَكيِ اػشبًذاسد سٍؽ ايي ثشاي وِ ؿيويبئي هَاد 

هٌؾَس اص آة وِ دس دػشَس وبس روش ؿذُ آة همغش ٍ يب آثي اػز   ثبؿذ . آصهبيـگبّي

 وِ سلفيِ يًَي دس آى اًدبم ؿذُ اػز .

 هَلىَل گشم دس ليشش 0/01 هحلَل ًيششار ًمشُ -16-1 

 هَلىَل گشم دس ليشش 0/001 هحلَل ًيششار ًمشُ -16-2 

ّبي هَسد اػشفبدُ خْز هحلَلْبي هزوَس ثبيذ دس هحل سبسيه  ّب ٍ ثَسر ايي هحلَل 

غلؾز هحلَلْبي هَسد آصهبيؾ سا ثبيذ دس فَاكل   ) دٍس اص ًَس . ًگْذاسي ؿًَذ .

سا دس صهبى اػشفبدُ ثب سليك وشدى  2-16 صهبًي وَسبُ وٌششل وشد ٍ يب هحلَل ثٌذ

 شد .سْيِ وشدُ ٍ ثىبس ث -1-16 هحلَل ثٌذ

 هحلَل يذٍس دشبػين : -16-3 

گشم يذٍس دشبػين سا دس آة حل وشدُ ٍ ثب افضٍدى آة حدن هحلَل سا  20 

 هيلي ليشش ثشػبًيذ . 100 ثِ

 لًاسم مًرد وياس -17  

 لَاصم هقوَل آصهبيـگبّي ٍ : -17-1 

 ثَسر اسَهبسيه -17-2 
18

هيلي ليشش وِ لبدس ثِ  10 اي . ثب ؽشفيز ) اص ؿيـِ لَُْ 

هيلي ليشش ثبؿذ دس كَسر فذم دػششػي ثِ ثَسر  0/005 ثخؾ حدن ّبئي ثب دلز

 سَاى اص يه هيىشٍ ثَسر اػشفبدُ وشد . اسَهبسيه هي

 ثْن صى هغٌبعيؼي : -17-3 

 صى ثْن گشدًٍِ كفحِ 
19
 ٍ هيلِ گشداى 

20
 آى ثبيذ ثِ سًگ ػيبُ ثبؿذ . 

 ؿذيذهٌجـ سَليذ وٌٌذُ ًَس  -17-4 



 لبثل ديبفشاگن ًَس وٌٌذُ هشوشوض فذػيْبي ثب هيىشٍػىَح الهخ يه هثبل ثغَس 

 وِ ًَساًي ؿقبؿ دٍ هَلذ الهخ يه يب ٍ ديبفشاگن ثب اػاليذ دشٍطوشَس يه يب ٍ سٌؾين

 هيلي هشش ثبؿذ . 6 سب 4 آى ًَسدُ دّبًِ لغش

 ؽشٍف سيششاػيَى -17-5 

 هيلي ليشش 20 هيلي هشش ٍ ؽشفيز 25 حذٍد داخلي لغش ثب 

 دستًر كار -18  

هيلي  25 طٍطُ ثبلي يه دس سا ػيبًيذ ّيذسٍطى گبص خزة ؽشف هحشَي هحلَل 

هيلي ليشش آة ؿؼشِ ٍ ثِ  3 ليششي خبلي وشدُ ٍ ؽشف سا ػِ هشسجِ ٍ ّش هشسجِ ثب

ثبلي هٌشمل وٌيذ ٍ ثب سيخشي آة دس ثبلي حدن سا سىويل ٍ خَة ثْن ثضًيذ سب 

 يىٌَاخز ؿَد .

 ثْشش اػز سيششاػيَى دس هحل سبسيه اًدبم گيشد . 

. لشاس 2 ؿىل عجك)  ًَساًي ؿقبؿ اهشذاد دس سا آصهبيؾ هَسد هحلَل هحشَي ثبلي 

اگش دذيذُ   . هشاخقِ وٌيذ .14دس كَسر ٍخَد وذٍسر دس هحلَل ثِ ثٌذ )  دّيذ .

. اًشخبة 4-17دٍ فذد ؽشف سيششاػيَى ثٌذ )  سيٌذال ثغَس ٍضَح لبثل سٍيز ًجبؿذ .

هيلي ليشش اص هحلَل هحشَي ثبلي سا ثِ ؽشٍف هزوَس  10 وشدُ ٍ ثب اػشفبدُ اص دي دز

ثغَس خذاگبًِ هٌشمل ٍ يه لغشُ اص هحلَل يذٍس دشبػين ثِ ّشيه اص آًْب اضبفِ وٌيذ 

. يىي اص ايي دٍ ؽشف سيششاػيَى سا سٍي كفحِ دػشگبُ ثْن صى لشاس دادُ ٍ 16-3)

آى ثگزاسيذ ٍ ؽشف ديگش سا ثيي ؽشف اٍل ٍ هٌجـ ًَس وِ  هيلِ ثْن صى سا داخل

ؿَد دٍ ؽشف  اگش اص هٌجـ ًَس ثب دٍ ؿقبؿ ًَساًي اػشفبدُ هي  . لشاس دّيذ .17-3 )

 .2 سيششاػيَى سا وٌبس ّن لشاس دّيذ ) ؿىل

. سا عَسي لشاس دّيذ وِ ًَن ثَسر 2-16 ثٌذ)  ًمشُ ًيششار هحلَل هحشَي ثَسر 

ػذغ ثْن صى سا ساُ اًذاصي وشدُ ٍ ؿقبؿ ًَساًي سا سٍي ؽشف   .داخل هحلَل ؿَد 

سيششاػيَى سا ثب سَخِ ثبيٌىِ سـىيل يذٍس ًمشُ ثِ آساهي   سيششاػيَى هشوشوض ػبصيذ .

 كَسر خَاّذ گشفز خيلي وٌذ ٍ آّؼشِ اًدبم دّيذ .

سػذ وِ وذٍسر ًبؿي اص سَليذ يذٍس ًمشُ سا دس عَل  خبسوِ ٍاوٌؾ ٍلشي فشا هي 

هؼيش ًَساًي ) دذيذُ سيٌذال . ثشَاى ثغَس ٍضَح ديذ ) سـخيق وذٍسر حبكل ثب 

دزيش  ثبؿذ اهىبى همبيؼِ هحلَل هَسد آصهبيؾ ٍ هحلَل هشخـ وِ فبلذ ًيششار ًمشُ هي

دس كَسسي وِ هحلَل ًيششار   اؿز وٌيذ .حدن ًيششار ًمشُ هلشفي سا يبدد  اػز ..

 هيلي ليشش هلشف ؿذُ ثبؿذ آصهبيؾ ثبيذ ثـشح صيش سىشاس ؿَد .5 ًمشُ ثيؾ اص

هيلي ليشش اص هحلَل ثبلي طٍطُ وِ دس آصهَى لجل  10 ثدبي سيششاػيَى ؽشف دٍ دس 

 سيخشِ ثَديذ همذاس ووشش ) هثال يه هيلي ليشش . اص هحلَل فَق سا ثب دي ديز ٍاسد



. حدن ؽشفْبي سيششاػيَى سا 1-10 وشدُ ٍ ثب افضٍدى هحلَل ػَد ػَصآٍس ) ثٌذ

هيلي ليشش سليك وٌيذ ٍ سيششاػيَى سا ثـشحي وِ دس ثبال گفشِ ؿذ سىشاس ًوبئيذ  10 سب

. 

هحل ؽشفْبي   هيلي ليشش هلشف ؿذُ ثبؿذ . 5 اص ووشش ًمشُ ًيششار وِ كَسسي دس 

سا داخل ؽشف خذيذ لشاس دادُ يىجبس ديگش ثِ دلز سيششاػيَى سا فَم وشدُ ٍ ثْن صى 

سوبم سيششاػيَى سا اًدبم دّيذ سب ايٌىِ وذٍسر هحلَل ثب وذٍسر سيششاػيَى لجلي 

يىؼبى ؿَد ٍ هلشف ًيششار ًمشُ سا يبدداؿز وٌيذ هـبثِ افوبل فَق سا ثب يه ًوًَِ 

وًَِ ؿبّذ ؿبّذ سىشاس وشدُ ٍ هلشف هحلَل ًيششار ًمشُ دس دٍ سيششاػيَى اص ً

هيلي ليشش دس ّش سيششاػيَى  0/04 هيلي ليشش اػز ٍ ًجبيذ هشدبٍص اص 0/02 هقوَال

 ثبؿذ .

 
 محاسثٍ وتايج آسمًن -19  

 : آيذ هي ثذػز صيش فشهَل اص ليشش دس گشم هيلي حؼت ثش ول ػيبًَس همذاس 

 
 : آى دس وِ 



= Vo ثبؿذ وِ دس  . ثش حؼت هيلي ليشش هي2-16 حدن هحلَل ًيششار ًمشُ ) ثٌذ

 سيششاػيَى ًوًَِ ؿبّذ ثىبس سفشِ اػز .

= V1  ثِ هيلي ليشش وِ دس اٍليي سيششاػيَى 2-16 حدن هحلَل ًيششار ًمشُ ) ثٌذ .

 ثىبس سفشِ اػز .

 = V2  ثِ هيلي ليشش وِ دس دٍهيي 2-16 حدن هحلَل ًيششار ًمشُ ) ثٌذ .

 سيششاػيَى ثىبس سفشِ اػز .

 = VS  حدن ًوًَِ ثِ هيلي ليشش 

  = F1 0/052 ُهَلىَل گشم  0/001 ٍ ثِ فجبسسي ّش هيلي ليشش هحلَل ًيششار ًمش

 هيلي گشم يَى ػيبًَس اػز . 0/052 دس ليشش هقبدل

 = F2  0/8 ِدسكذ اص هحلَل سْيِ ؿذُ دس ؽشف خزة گبص  80 ثِ دليل ايٌى

 اػز . ّيذسٍطى ػيبًيذ خْز اخشاي آصهبيؾ ثشداؿز ؿذُ

= F3  0/97  ُثِ دليلي ايٌىِ ثالفبكلِ دغ اص ًوًَِ ثشداسي هَاد ؿيويبئي ًگْذاسًذ

 خْز سثجيز ًوًَِ ثِ آى اضبفِ ؿذُ اػز .

هيلي ليشش هحلَل هلشف ؿَد  10 اص ثيؾ ًوًَِ ليشش يه ّش وشدى خٌثي دس اگش 

هيلي ليشش اٍليِ ثىبس سفشِ  10 هيلي ليشش هحلَلي وِ فالٍُ ثش 10 ثبصاء ّش

ًشبيح آصهَى سا ثِ هيلي گشم دس ليشش   ؿَد . ٍاحذ اص ضشيت هضثَس وؼش هي 0/01 اػز

 گضاسؽ وٌيذ .

 -تعييه مقذار يًوُاي سياوًر  -4 تخص 

 ضىاساگز يك اس استفادٌ تا تيتزاسيًن ريش 

 مًارد كارتزد ريش -20  

خزة گبص ّيذسٍطى ػيبًيذ ثيؾ  ؽشف هحلَل وِ هَاسدي دس اػشبًذاسد سٍؽ ايي 

دس كَسسيىِ هحلَل هحشَي   سٍد . هيلي گشم ػيبًَس داؿشِ ثبؿذ ثىبس هي 0/05 اص

  ؽشف خزة گبص سًگيي ٍ يب وذس ثبؿذ اص ايي سٍؽ ًجبيذ اػشفبدُ وشد.

 دشبًؼيَهششيه سٍؽ اص سَاى هي وذس يب ٍ سًگيي هحلَلْبي هَسد دس - يبدآٍسي 

 . وشد اػشفبدُ

 صًل آسمايصا -21  

 گيشد هي اًدبم سيششاػيَى ًمشُ ًيششار هحلَل ثب گبص خزة ؽشف هحشَي هحلَل دس 

دس ايي فول يًَْبي ػيبًَس ثب يًَْبي ًمشُ وِ ثِ همذاس وبفي دس هحلَل ٍاسد   ,

ّبي ًمشُ ثب ؿٌبػبگش دي هشيل  ؿَد ثِ كَسر ػيبًَس ًمشُ دس آهذُ ٍ هبصاد يَى هي



 آهيٌَثٌضيليذى سٍداًيي
21
سشويت ووذلىؼي ثشًگ لشهض سَليذ وشدُ ٍ خبسوِ ٍاوٌؾ  

  ػبصد . سا هـخق هي

 مًاد ضيميائي مًرد وياس -22  

وليِ هَاد ؿيويبئي هَسد هلشف دس ايي سٍؽ : ثبيذ اص ًَؿ خبلق ثشاي آصهبيؾ  

اًشخبة ؿَد ٍ هٌؾَس اص آة وِ دس دػشَس وبس روش ؿذُ آة همغش ٍ يب آثي اػز وِ 

  سلفيِ يًَي دس آى اًدبم ؿذُ اػز .

 . روش ؿذُ هَسد ًيبص خَاّذ ثَد16) ثٌذ دس وِ هحلَلْبئي وليِ 

 : ثقالٍُ 

 َل ؿٌبػبگشهحل -22-1 

گشم سٍداًيي سا دس ووي اػشي حل وشدُ ٍ ثب افضٍدى اػشي حدن هحلَل سا  0/02 

 هيلي ليشش ثشػبًيذ . 100 ثِ

 لبثل ّفشِ يه سب ؿَد ًگْذاسي سبسيىي دس كَسسيىِ دس فَق ؿٌبػبگش هحلَل 

 . اػز اػشفبدُ

 لًاسم مًرد وياس -23  

 : ثقالٍُ آصهبيـگبُ هقوَل لَاصم وليِ 

 ثْن صى هغٌبعيؼي ٍ هيلِ هشثَعِ -23-1 

 هيلي ليشش 10 ثَسر ثب ؽشفيز -23-2 

 هيلي ليشش 50 اي ثب ؽشفيز ؽشف سيششاػيَى ؿيـِ -23-3 

 دستًر كار -24  

هيلي ليششي  50 ثـش يه دس سا ػيبًيذ ّيذسٍطى گبص خزة ؽشف هحشَي هحلَل 

هيلي ليشش آة ؿؼشـَ دادُ ٍ  5 خبلي وشدُ ٍ ؽشف سا ػِ هشسجِ ٍ ّش هشسجِ ثب حذٍد

. ثِ 1-22هيلي ليشش هحلَل ؿٌبػبگش ) 0/1  آثْبي ؿؼشـَ دادُ ثـش خوـ وٌيذ .

. آهبدُ وشدُ ٍ عشٍي 2-16آى اضبفِ وٌيذ ٍ ثَسر سا سَػظ هحلَل ًيششار ًمشُ )

ثْن صى هغٌبعيؼي   سٍي ثْن صى لشاس دّيذ وِ ًَن ثَسر دس هحلَل ثـش ٍاسد ؿَد .

خبسوِ ٍاوٌؾ سا سغييش سًگ هحلَل   وشدُ ٍ سيششاػيَى سا اًدبم دّيذ . سا ساُ اًذاصي

 ؿَد . اص صسد ثِ لشهض هـخق هي

 . اػز دبيذاس وَسبّي هذر ثِ فمظ ؿذُ سَليذ سًگ 

هيلي ليشش ثبؿذ  10 . ثيؾ اص2-16) ًمشُ ًيششار هحلَل هلشف كَسسيىِ دس 

. سىشاس وٌيذ 1-16ًمشُ ثٌذ )آصهبيؾ سا يىجبس ديگش ثب اػشفبدُ اص هحلَل ًيششار 

 ّوضهبى ثب آصهبيؾ هزوَس ًيض سيششاػيَى هحلَل ؿبّذ سا اًدبم دّيذ .  .



هيلي ليشش اص هحلَل  10  , گيشد هي لشاس آصهَى سحز وِ ؿبّذي هحلَل - يبدآٍسي 

هيلي ليشش  20 . اػز وِ ثب افضٍدى آة حدن آى ث3ِ-4ّيذسٍوؼيذ ػذين ثٌذ )

 سػيذُ ثبؿذ .

همذاس هحلَل ًيششار ًمشُ وِ هقوَال ثشاي هحلَل ؿبّذ دس سيششاػيَى هلشف  

هيلي ليشش سدبٍص ًوبيذ . ثبيذ سَخِ  0/2 هيلي ليشش اػز ٍ ًجبيذ اص سلن 0/08 ؿَد هي

داؿز وِ دس كَسر هلشف ثيؾ اص حذ هزوَس هَاد ؿيويبئي ثىبس سفشِ دس آصهبيؾ 

 ز .هَاد اص ًَؿ خبلق آصهبيـگبّي ًجَدُ اػ  ,

 محاسثٍ وتيجٍ آسمًن -25  

 :هيبيذ ثذػز صيش ساثغِ اص ليشش دس گشم هيلي ثشحؼت ول ػيبًَس همذاس 

 
 : آى دس وِ 

 = Vo ّذ ثِ . هلشف ؿذُ دس سيششاػيَى ؿب2-16 حدن هحلَل ًيششار ًمشُ ) ثٌذ

 هيلي ليشش

=V1  ( ُهلشف ؿذُ دس سيششاػيَى ًوًَِ ثِ هيلي 216حدن هحلَل ًيششار ًمش .

 ليشش

 = VS حدن ًوًَِ اٍليِ وِ دس آصهَى ثىبس سفشِ ثِ هيلي ليشش 

 = F1  0/052 ُهَلىَل گشم  0/001 ٍ ثِ فجبسسي ّش هيلي ليشش هحلَل ًيششار ًمش

 هيلي گشم يَى ػيبًَس اػز 0/052 دس ليشش هقبدل

 = F2 0/97 , هَاد ؿيويبئي ًگْذاسًذُ   ثِ دليل ايٌىِ ثالفبكلِ دغ اص ًوًَِ ثشداسي

 خْز سثجيز ًوًَِ ثِ آى اضبفِ ؿذُ اػز .

هيلي ليشش هحلَل هلشف ؿَد  10 اص ثيؾ ًوًَِ ليشش يه ّش وشدى خٌثي دس اگش 

هيلي ليشش اٍليِ ثىبس سفشِ  10 هيلي ليشش هحلَلي وِ فالٍُ ثش 10 اصاء ّش ثِ

 ؿَد . ٍاحذ اص ضشيت هضثَس وؼش هي 0/01 اػز

 . ؿَد گضاسؽ ليشش دس گشم هيلي  سمشيت سب ثبيذ آصهَى ًشيدِ 

. اػشفبدُ ؿذُ ثبؿذ غلؾز 1-16) ثٌذ ًمشُ ًيششار هحلَل اص كَسسيىِ دس - يبدآٍسي 

 حبػجِ ثبيذ هٌؾَس گشدد.آى دس ه

 گشارش آسمًن - 26  



 گضاسؽ ثبيذ اػشبًذاسد ايي دس هزوَس سٍؽ ػِ اص يه ثْش ػيبًَس يَى همذاس سقييي 

 : ثبؿذ صيش اعالفبر حبٍي ثبيذ آصهَى گضاسؽ ٍ ؿَد

 روش سٍؽ اػشبًذاسد ثىبس سفشِ -1 

 ًشبيح ٍ سٍؽ هحبػجِ -2 

 روش ّش گًَِ ًبسػبئي دس ضوي فوليبر اخشائي -3 

ّبي ايي اػشبًذاسد هـخق ًگشديذُ ٍ ثبيذ  روش خضئيبر افوبلي وِ دس ثخؾ -4 

اًدبم ؿَد ٍ يب ّش فولي وِ سَػظ آصهبيؾ وٌٌذُ كَسر گشفشِ ٍ يب ّش گًَِ اسفبلي 

 وِ احشوبل هخذٍؽ وشدى ًشبيح سا داؿشِ ثبؿذ .
  
  
  

  

  
  
  
1- DIFUSION 

2- TINDALL EFFECT 

3- Chloride (Sn Cl2, 2H2O) (II.Tin 

4- Phenolphthalein, Solution Contaning Chloroform 

5- Zinc and Cadmium Sulfate ( Zn So4, 7H2O ) & ( 3cd So4, 

8H2O)   
6 – Copper (II) Sulfate ( Cu So4, 5H2O) 
7-Cadmium Acetate Cd ( CH3 Coo )2, H2O 

8- Succinic Acid ( C4 H6 O4 ) 

9-  Reflux Condenser ( Liebig Condenser ) 

10-PYRIDINE 

11-BARBITURIC ACID 

12-GLUTACONDIAL DEHYDE 

13-Deionized Water 

14-  Chloramin - T Trihydrate ( C7 H7 Clnna O2 S, 3H2O ) 

15- Barbituric Acid ( C4H4N2O3 ) 

16- Pyridine ( C5H5N ) 

17- Carbontetrachloride 



18- Micro Burette 

19- Magnetic Strrer 

20- Black Stirring Bar 

21- (Rhodanine.Dimethylaminobenzylidene)-4 .-5 
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