
 

 

 آضٌايي با هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى

 

هرجغ رسوي  تحقيقات صٌؼتي ايراى بِ هَجب قاًَى، تٌْا ٍ هؤسسِ استاًذارد

استاًذاردّاي هلي )رسوي(  ًطر ٍ ٍظيفِ تؼييي، تذٍيي است كِ ػْذُ دار كطَر

 هيباضذ.

تذٍيي استاًذارد در رضتِ ّاي هختلف تَسظ كويسيَى ّاي فٌي هركب از 

كارضٌاساى هؤسسِ، صاحبٌظراى هراكس ٍ هؤسسات ػلوي، پژٍّطي، تَليذي 
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 ميفيد آب، آب ذغزئ ٗ آب ديگٖاي تخاس 

 ؾِيٕي ٚ ظؼيبيي ـ ؼٚل آؾِْٛ
_ 

 

 اول چاپ

 



 

ٍاقتصادي آگاُ ٍهرتبظ با هَضَع صَرت هيگيرد. سؼي بر ايي است كِ 

يت ّا ٍ هصالح هلي ٍبا تَجِ بِ ضرايظ استاًذاردّاي هلي، در جْت هغلَب

تَليذي، فٌي ٍ في آٍري حاصل از هطاركت آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحباى حق ٍ 

ًفغ ضاهل: تَليذكٌٌذگاى ،هصرف كٌٌذگاى، بازرگاًاى، هراكس ػلوي ٍ تخصصي ٍ 

ًْادّا ٍ سازهاًْاي دٍلتي باضذ.پيص ًَيس استاًذاردّاي هلي جْت ًظرخَاّي 

فغ ٍاػضاي كويسيَى ّاي فٌي هربـَط ارسال هيطَد ٍ پس از براي هراجغ ريٌ

دريـافت ًظـرات ٍپيطٌْادّـا در كـويتِ هلـي هرتبـظ بـا آى رضتِ عرح ٍدر 

 صَرت تصَيب بِ ػٌَاى استاًذارد هلي )رسوي( چاپ ٍ هٌتطر هي ضَد.

پيص ًَيس استاًذاردّايي كِ تَسظ هؤسسات ٍ سازهاًْاي ػالقوٌذ ٍ ريصالح ٍ 

ػايت ضَابظ تؼييي ضذُ تْيِ هي ضَد ًيس پس از عرح ٍ بـررسي در كويتِ با ر

هلي هربَط ٍ در صَرت تصَيب، بِ ػٌَاى استاًذارد هلي چاپ ٍهٌتطرهي گردد. 

بذيي ترتيب استاًذاردّايي هلي تلقي هي ضَد كِ بر اساس هفاد هٌذرج در 

تَسظ هؤسسِ (( تذٍيي ٍ در كويتِ هلي هربَط كِ 5استاًذارد هلي ضوارُ ))

 تطكيل هيگردد بِ تصَيب رسيذُ باضذ.

هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى از اػضاي اصلي سازهاى بيي الوللي 

استاًذارد هيباضذ كِ در تذٍيي استاًذاردّاي هلي ضوي تـَجِ بِ ضرايظ كلي 

ًٍيازهٌذيْاي خاظ كطَر، از آخريي پيطرفتْاي ػلوي، فٌي ٍ صٌؼتي جْاى ٍ 

 ذاردّـاي بيي الوـللي استفـادُ هي ًوايذ.استاً

هؤسسِ استاًذارد ٍ تحقيقات صٌؼتي ايراى هي تَاًذ با رػايت هَازيي پيص بيٌي 

ضذُ در قاًَى بِ هٌظَر حوايت از هصرف كٌٌذگاى، حفظ سالهت ٍ ايوٌي فردي 

ٍػوَهي، حصَل اعويٌاى از كيفيت هحصَالت ٍ هالحظات زيست هحيغي ٍ 

بؼضي از استاًذاردّا را با تصَيب ضَراي ػالي استاًذارد اقتصادي، اجراي 

اجباري ًوايذ. هؤسسِ هي تَاًذ بِ هٌظَر حفظ بازارّاي بيي الوللي براي 

هحصَالت كطَر، اجراي استاًذارد كاالّاي صادراتي ٍ درجِ بٌذي آًرا اجباري 

 ًوايذ.



 

هات سازهاًْا ٍ ّوچـٌيي بوٌظـَر اعـويٌاى بخـطيذى بِ استفادُ كٌٌذگـاى از خـذ

هؤسسات فؼال در زهيٌِ هطاٍرُ، آهَزش، بازرسي، هويسي ٍ گَاّي كٌٌذكاى 

سيستن ّاي هذيريت كيفيت ٍهذيريت زيست هحيغي، آزهايطگاّْا ٍ كاليبرُ 

كٌٌذگاى ٍسايل سٌجص، هؤسسِ استاًذارد ايٌگًَِ سازهاًْا ٍ هؤسسات را بر 

زيابي قرار دادُ ٍ در صَرت اساس ضَابظ ًظام تأييذ صالحيت ايراى هَرد ار

احراز ضرايظ الزم، گَاّيٌاهِ تأييذ صالحيت بِ آًْا اػغا ًوَدُ ٍ بر ػولكرد آًْا 

ًظارت هي ًوايذ. ترٍيج سيستن بيي الوللي يكاّا ، كاليبراسيَى ٍسايل سٌجص 

تؼييي ػيار فلسات گراًبْا ٍ اًجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سغح 

 ز ديگر ٍظايف ايي هؤسسِ هي باضذ.استاًذاردّاي هلي ا
ميفيد آب ، آب ذغزئ ٗآب “  مَيغيُ٘ اعراّذاسد 

 ”سٗػ آصٍُ٘  –ٕاي تخاس صٍيْي ٗ دسيايي  ديگ

 عَد يا َّايْذگي   سئيظ
نىٛ٘ي ؼاؾي، ِسّع ؼضب) فٛق 

 ٌيكبٔف ِٕٙعقي نيّي (
 نؽوذ وبؼيؿاة

  اػضا:

إٓ٘ي، زّيؽا     ) فٛق 

 ٌيكبٔف نيّي آٌي (
 ٖ وً اقزبٔعاؼظ ؾٔدبْاظاؼ

كذ  كبٔف ؾي قٙيال) ٌي دعي،  اِ

 نٕبقي (

نؽوذ قٙبِي قبؾِبْ آة 

 اقزبْ ؾٔدبْ

كبٔف  فٛق ٌي فؽ)  كي، خؼ ضبِ

 ػٍَٛ ِسيظ ؾيكذ (   

وبؼنٕبـ اظاؼٖ وً ِسيظ 

 ؾيكذ اقزبْ ؾٔدبْ

كبٔف  ٍي ) ٌي نٛؼي، ػ خؿء ػب

 ِٕٙعقي نيّي (       

 نؽوذ آة ٚ فبضالة  

ـــــــؽ     ـــــــيعي، اوج    خّه

 )ٌيكبٔف ِٕٙعقي ِىبٔيه(

 اي ؾٔدبْ قبؾِبْ فٕي ٚ زؽفٗ

ٔــٛؼي،ؼٚذ ا)ٌيكــبٔف ػٍــَٛ 

رغػيٗ(   ) ؼئيف آؾِبيهگبٖ 

) 

 نؽوذ ِيٕٛي ضؽِعؼٖ

  دتيش

ـــب      )  ؼقزّطبٔي،ِسّعؼض

 ٌيكبٔف ِٕٙعقي نيّي(

 وبؼنٕبـ اقزبٔعاؼظ ؾٔدبْ   
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 پيؾگفراس

قزبٔعاؼظ طبؼ “  ا ٙبي ث يٗ ٚ آة ظيگ يذ آة ، آة رغػ ويف

ٛط ـّكيْٛ ٘بي ِؽثـوٗ رٛقظ و” ؼٚل آؾِْٛ -ؾِيٕي ٚظؼيبيي

خٍكخ وّيزخ  ظٚيـكذ ٚ قـي اِيٓعٚيٓ نعٖ ٚظؼ ـرٙيٗ ٚ ر

ِٛؼظ ربييع لؽاؼ گؽفزٗ اقذ،  16/7/81بٔعاؼظ ِٛؼشٍِي اقز

ِبظح  يه  ٕع  قزٕبظ ث ثٗ ا ٕه  لٛأيٓ ٚ  3اي يالذ  لبْٔٛ ا

ًٛة  يؽاْ ِ يٕؼزي ا مبد  قزبٔعاؼظ ٚ رسمي كخ ا مؽؼاد ِؤق ِ

ِبٖ   ّٓ هؽ  1371ثٙ يؽاْ ِٕز ٍي ا قزبٔعاؼظ ِ ٕٛاْ ا ثؼ

 ِيهٛظ.

ثؽاي زفظ ّ٘گبٔي ٚ ّ٘بٕ٘گ ثب رسٛالد ٚپيهؽفذ ٘بي ٍِي ٚ 

ٔي ظؼؾِيٕخ يٕبيغ ػٍَٛ ٚضعِبد، اقزبٔعاؼظ ٘بي ٍِي خٙب

ايؽاْ ظؼ ِٛالغ ٌؿَٚ ردعيع ٔظؽ ظؼ وّيكيْٛ فٕي ِؽثٛط 

ثٗ  ؼٗ  ثؽاي ِؽاخ ٕبثؽايٓ  فذ. ث ٘ع گؽ لؽاؼ ضٛا خٗ  ِٛظ رٛ

ظؽ  يع ٔ ضؽيٓ ردع ّٛاؼٖ اؾ آ يع ٘ يؽاْ ثب قزبٔعاؼظ٘بي ا ا

 آٔٙب اقزفبظٖ وؽظ.

ذ وٗ ضّٓ رٛخٗ ظؼ رٙيٗ ٚرعٚيٓ ايٓ اقزبٔعاؼظ قؼي نعٖ اق

يٓ  ثيٓ ا زعاِىبْ  ؼٗ، ظؼ ٘بي خبِ خٛظ ٚ ٔيبؾ نؽايظ ِٛ ثٗ 

هؽفزٗ  يٕؼزي ٚپي هٛؼ٘بي  ٍي و قزبٔعاؼظ ِ قزبٔعاؼظ ٚا ا

 ّ٘بٕ٘گي ايدبظ نٛظ.

 

ِٕبثغ ِٚأضػي وٗ ثؽاي رٙيخ ايٓ اقزبٔعاؼظ ثٗ وبؼ گؽفزٗ 

 ثٗ نؽذ ؾيؽ اقذ:  

ؾ٘ؽٖ، ِؽوؿ رسميمبد  -فؽيجب ٚ اضزيبؼ ؾاظٖ -ٔبظؽي    -1

 ٚ ثٙجٛظ ثٙؽٖ ٚؼي يٕؼذ آة ٚ فبضالة 

ٚيؽايم اٚي ”  ظقزٛؼاٌؼٍّٙبي آؾِبيهگب٘ي آة ٚ فبضالة “ 

 1374: قبي 

ايٛة، ؼإّ٘بي آؾِبيهٙبي آة ٚ فبضالة، قبي  –رؽويبْ   -2

1372 

3-    Standard methods for the examination of water and wastewater – 1992 , 18
 
th .ed. 

       Prepared and published jointiy by:                                                                                 
      American public health association, American water works association, 
      Water environment fedration .    

  4-   BS 2690: 1983- Part 102  - Hydrazin 
5-   BS 1427: 1993 – Methods of testing water used industry 

  

 

 ٍقذٍٔ

ري كبد زؽاؼ قزفبظٖ اؾ رأقي وٗ ا قذ  يبظي ا قبٌيبْ ؾ
1
ظؼ  

ػعَ  قفبٔٗ  ٌي ِزأ قذ، ٚ زٗ ا ضٛظ ؼا يبف گبٖ  ِب خبي هٛؼ  و

كيٓ ِٛؾل رىٕ نزٗ آ جٛظ ؼ ِؽرجظ ٚ ٔ ضبو ظؼ  ٘بي  ًيٍي  ٘بي رس

                                                           

Heating  installation 1-                                                                                                                                    



 

يٓ  قزفبظٖ اؾ ا قذ ا ٕگ ظؼ رب فؽ٘ نعٖ   ػث  ٕٗ ثب يٓ ؾِي ا

 ربقيكبد ٔبنٕبضزٗ ثّبٔع.

  ٘بي رغػيٗ ٚآة أٛاع ظيگ  ُ آةايٓ اقزبٔعاؼظ نؽايظ رٕظي

وٕع. ثب ثٗ وبؼگيؽي نؽايظ غوؽ نعٖ ظؼ  ثطبؼ ؼا ثيبْ ِي

رغػيٗ ٚ  رٛاْ ٔبضبًٌيٙبي ِٛخٛظ ظؼ آة  ايٓ اقزبٔعاؼظ ِي

يگ آة  ِٛاظ وف   ظ قٛة ؾظا،  ِٛاظ ؼ يً   طبؼ، اؾ لج قبؾ،  ث

قبؾ ٚ ِٛاظ ضٛؼٔعٖ ؼا اؾ ِيبْ ثؽظٖ ٚ اؾ ضغؽاد  ِٛاظ ٌدٓ

 ظٚؼ ِبٔع.            . ٔبني اؾ آٔٙب

 

 

 

 

 

 

ميفيد آب ،آب ذغزئ ٗ آب ديگٖاي تخاس صٍيْي ٗ 

 سٗػ آصٍُ٘ –دسيايي 

 ٕذف ٗ داٍْح ماستشد 1

٘عف اؾ رعٚيٓ ايٓ اقزبٔعاؼظ رؼييٓ ؼٚل ٘بي آؾِْٛ آة 

رغػيٗ ٚ آة ظيگ ٘بي ثطبؼ ثٗ ِٕظٛؼ وب٘م رٛاْ ؼقٛة 

ُ گػاؼي ، ضٛؼظگي ٚ أزمبي  ِٛاظ ٔبضٛاقزٗ ثٗ قيكز

 ثبنع. ِي

 ٍشاجغ اىضاٍي 2

ِعاؼن اٌؿاِي ؾيؽزبٚي ِمؽؼاري اقذ وٗ ظؼ ِزٓ اقزبٔعاؼظ 

 ثٗ آٔٙب اؼخبع ظاظٖ نعٖ اقذ.

ــعيٓ ــي ث ــؽؼاد خؿئ ــٛة  رؽريت آْ ِم ــزبٔعاؼظ ِسك اؾايٓ اق

يع    ِي يب ردع چبپ ٚ /  ربؼيص  خغ ظاؼاي  ِٛؼظ ِؽا نٛظ.ظؼ 

 ٔظؽ، ايالزيٗ ٘ب ٚ ردعيع ٔظؽ٘ب ي ثؼعي ايٓ ِعاؼن ِٛؼظ

ــٓ  ــغ اي ــبؼثؽاْ غيٕف ــذ و ــؽ اق ــػا ثٙز ــذ. ِؼٙ ــؽ ٔيك ٔظ

يع  ٘ب ٚ ردع يالزيٗ  ضؽيٓ ا وبؼثؽظ آ ىبْ  قزبٔعاؼظ، اِ ا

ٔظؽ٘بي ِعاؼن اٌؿاِي ؾيؽ ؼا ِٛؼظ ثؽؼقي لؽاؼ ظٕ٘ع. ظؼ 

ِٛؼظ ِؽاخغ ثعْٚ ربؼيص چبپ ٚ / يب ردعيع ٔظؽ آْ ِعاؼن 

 اٌؿاِي اؼخبع ظاظٖ نعٖ ِٛؼظ ٔظؽ اقذ.

ثؽ يؽ  خغ ؾ قزفبظٖ اؾ ِؽا قزبٔعاؼظ ا يٓ ا وبؼثؽظ ا اي 

 اٌؿاِي اقذ:

ـــؽاْ   ـــي اي ـــزبٔعاؼظ ٍِ ـــبي  2347اق ؼٚل   1371: ق

 ثؽظاؼي آة ّٔٛٔٗ

ٚيژگيٙــب ٚ   1381: قــبي  1728اقــزبٔعاؼظ ٍِــي ايــؽاْ  

 ؼٚنٙبي آؾِْٛ آة ثؽاي ًِبؼف آؾِبيهگب٘ي 

يؽاْ  ٍي ا قزبٔعاؼظ ِ قبي  2356ا قطزي  1372:   ِْٛ ؼٚل آؾ

 آة



 

ؼٚل أعاؾٖ گيؽي  1372: قبي  2354اقزبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ 

 يْٛ فٍؿاد ظؼ آة ٚ فبضال ة

ؼٚل أعاؾٖ گيؽي  1362: قبي  2351اقزبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ 

 يْٛ وٍؽٚؼ ظؼ آة ٚ فبضالة

٘بي  ٘ب ٚ ؼٚل ٚيژگي 1371: قبي  3199اقزبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ 

 آؾِْٛ قيٍيف ظؼ يٕبيغ نيهٗ

 َّّ٘ٔ تشداسي         3

يع  ثؽظاؼي ثب  ٗٔ ثٗ ّٔٛ يؽاْ  ٍي ا قزبٔعاؼظ ِ قبـ ا ثؽ ا

نّبؼح
1

” ثؽظاؼي اؾآة ٚ ثطبؼ ظيگ ٘ـبي ثطـبؼ  ّٔٛٔٗ“  …  

 أدبَ نٛظ.

 سٗػ آصٍُ٘         4
 اّذاصٓ گيشي ٕذايد اىنرشيني      1 – 4 

٘عايذ اٌىزؽيىي ثيبٔگؽ رٛأبيي ِسٌٍٛٙبي آثي ظؼ أزمبي 

 ثبنع. خؽيبْ اٌىزؽيكيزٗ ِي

 عايو  ٕٖا ٗ ٗ دعرگا  1 – 1 – 4

 ظقزگبٖ ٘عايذ قٕح: -

گيؽي ٘عايذ  اؾ ظقزگب٘ي اقزفبظٖ وٕيع وٗ لبظؼ ثٗ أعاؾٖ

ِٛ ثؽ قبٔزيّزؽ  ثب ضغبيي وّزؽ اؾ يه ظؼيع يب يه   ِيىؽٚ

 ثبنع.

 ظِبقٕح: -

رب  23قٕح ِٛؼظ اقزفبظٖ ثبيع ثزٛأع ِسعٚظح ظِبيي  ظِب

 ٔهبْ ظ٘ع.  1/1ظؼخخ قٍكيٛـ ؼا ثب ظلذ  27

 قٕح  ذقً يب اٌىزؽٚظ ٘عاي -

 ٍ٘اد ٍ٘سد ّياص  2 -1 – 4

 آة ِمغؽ: -

٘بي رٙيخ آة ِمغؽ آِبظٖ  آة ِمغؽي وٗ ثب ٘ؽ يه اؾ ؼٚل

ِمغؽ ظؼ ِمبيكٗ ثب  وبؼ ؼٚظ، ٘عايذ آة رٛأع ثٗ نعٖ اقذ ِي

 ٘ب ثبيع ثكيبؼ وُ ثبنع. ٘عايذ ّٔٛٔٗ

ذ٘اّيذ تٔ اعراّذاسد ؽَاسج  تشاي ايِ ٍْظ٘س ٍي –يادآٗسي 

” ؽٖاي آصٍُ٘ آب تشاي ٍقاسف آصٍايؾگإي ٗيژگيٖا ٗسٗ“   1221

 ٍشاجؼٔ َّاييذ .

 ِٛالؼ: 11/1پزبقيُ   ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ وٍؽيع -

ظؼخخ قٍكيٛـ  113پزبقيُ ضهه نعٖ ظؼ  گؽَ وٍؽيع ِيٍي 6/745

ؼا ظؼ آة ِمغؽ ربؾٖ رٙيٗ نعٖ زً وؽظٖ ٚ ظؼ يه ثبٌٓ 

ٌيزؽ  ظؼخخ قٍكيٛـ ثٗ زدُ يه 25زدّي، ظؼ ظِبي 

ظؼخخ  25ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ ِؽخغ ظؼ ظِبي ثؽقبٔيع.ايٓ 

ِيىؽٚ ِٛ ظؼ  1412قٍكيٛـ ٘عايزي ثؽاثؽ ثب 

٘ب لبثً اقزفبظٖ اقذ  قبٔزيّزؽظانزٗ ٚ ثؽاي ثيهزؽ ّٔٛٔٗ

نؽعي وٗ ثبثذ قً ثيٓ يه ٚ ظٚ ثؽزكت ػىف قبٔزيّزؽ  ثٗ

                                                           
رب رٙيخ اقزبٔعاؼظ فٛق ثبيع اؾ اقزبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ  -1

  ٛظ.اقزفبظٖ ن” ؼٚل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي آة “  2347ثٗ نّبؼح 



 

نٛظ  ٘بي ظيگؽ ثب ثبثذ ِزفبٚد پيهٕٙبظ ِي ثبنع. ثؽاي قً

رؽ ِغبثك ثب خعٚي  رؽ يب ضؼيف ٛيپزبقيُ ل اؾ ِسٍٛي وٍؽيع

 اقزفبظٖ وٕيع. 1نّبؼح 

اي  عَثادٓ  ٍذي٘ه ذٖئ ؽذٓ سا تايذ دس تطشيٖاي دسب –يادآٗسي 

 اي ) ت٘سٗ عيييناخ ( ّگٖذاسي مشد. ؽيؾٔ

 سٗػ ماس    3 – 1 - 4

 رؼييٓ ثبثذ قً: -

اثزعا قً ؼا ثب زعالً قٗ زدُ اؾ ِسٍٛي وٍؽيع پزبقيُ 

پزبقيُ ؼا  پف زدّي اؾ ِسٍٛي وٍؽيعِٛالؼ ثهٛييع، ق 11/1

ظؼخخقٍكيٛـ ؼقبٔعٖ   25  ± 11/1ثؽظانزٗ ٚ ظؼ زّبَ آة ثٗ 

 ٚ قً ؼا ظؼ آْ لؽاؼ ظ٘يع،

قٕح ؼا أعاؾٖ گؽفزٗ ٚ  ِمِٛذ ٔهبْ ظاظٖ نعٖ رٛقظ ٘عايذ 

 ثب رٛخٗ ثٗ ظِب، ثبثذ قً ؼا اؾ ؼاثغخ ؾيؽ ِدبقجٗ وٕيع. 

C  (cm) 
-1  

= ( 0.001412 ) (Rkcl ) [ 1 + 0.019 (t- 25 )]  

 وٗ ظؼ آْ:

RKCl  ُِ٘مبِٚذ أعاؾٖ گيؽي نعٖ ثؽ زكت ا   = 

t        ظِبي ِهب٘عٖ نعٖ ثؽ زكت ظؼخخ قٍكيٛـ  = 

ظ٘ع، ثؽاي  ٘عايذ قٕح اغٍت ٘عايذ ؼا ِكزميّب ٔهبْ ِي

٘بيي وٗ ِدٙؿ ثٗ لغؼخ زكبـ ظقزگبٖ
1
ٔكجذ ثٗ ظِب ٘كزٕع،  

ِٛالؼ ثهٛييع   11/1بقيُ ايٓ لغؼٗ ؼا قٗ ثبؼ ثب وٍؽيع پز

ضّٓ لؽاؼ ظاظْ لغؼخ  زكبـ اٌىزؽٚظؼا ظؼ ِسٍٛي 

 1412پزبقيُ لؽاؼ ظ٘يع قپف ظقزگبٖ ؼا ؼٚي ػعظ  وٍؽيع

ِيىؽٚ ِٛ ثؽ قبٔزيّزؽ رٕظيُ وٕيع. ايٓ ؼٚل ثٗ عٛؼ 

 وٕع. ارِٛبريه ثبثذ قً ؼا رٕظيُ ِي

 رؼييٓ ٘عايذ ٚيژٖ: -

ع. ظِبي آضؽيٓ قً ؼا ثب يه يب چٕع زدُ ّٔٛٔٗ نكزهٛ ظ٘ي

ظؼخٗ قٍكيٛـ رٕظيُ وؽظٖ ٚ ِمبِٚذ يب  25ِسٍٛي ؼا زعٚظ 

ظؼخٗ   ± 1/1٘عايذ ّٔٛٔٗ ؼا أعاؾٖ ثگيؽيع. ظِب ؼا رب 

 قٍكيٛـ يبظظانذ وٕيع.

 ٍذاعثاخ    4 – 1 - 4

ضؽيت ظِبيي ٘عايذ ثيهزؽ آثٙب رمؽيجب ِهبثٗ ِسٍٛي وٍؽيع 

گيؽي اضزالف ثبنع، ٘ؽچٗ ظِبي أعاؾٖ  پزبقيُ اقزبٔعاؼظ ِي

ظؼخٗ قٍكيٛـ ظانزٗ ثبنع ػعَ لغؼيذ ٚ ضغب  25ثيهزؽي ثب 

االِىبْ ّ٘خ  نٛظ. قؼي وٕيع ززي ظؼ رًسير اثؽ ظِب ثيهزؽ ِي

 ظؼخٗ قٍكيٛـ گؿاؼل وٕيع. 25٘ب ؼا ظؼ  ٘عايذ

نٛظ، ٘عايذ ّٔٛٔٗ  گيؽي ِي ؾِبٔي وٗ ِمبِٚذ ّٔٛٔٗ أعاؾٖ

 نٛظ. ٗ ِيظؼخٗ قٍكيٛـ اؾ ؼاثغخ ؾيؽِسبقج 25ظؼ ظِبي 
K =  ( 106 ) ( C )  / { R

m
 [ 1+ 0.019 ( t – 25 ) ] }  

 وٗ ظؼ آْ:

K ٘عايذ ٚيژٖ ثؽزكت ِيىؽِٚٛ ثؽ قبٔزيّزؽ = 

                                                           

1-  Sensor 



 

C   ثبثذ قً ثؽ زكت =
1-

 ) قبٔزيّزؽ ( 

Rm  ُِ٘مبِٚذ ّٔٛٔٗ ثؽ زكت ا = 
t ٖگيؽي نعٖ ثؽ زكت ظؼخخ قٍكيٛـ = ظِبي أعاؾ 

نٛظ، ٘عايذ  گيؽي ِي ٚلزي ٘عايذ ّٔٛٔٗ ِكزميّب أعاؾٖ

 ظؼخخ قٍكيٛـ ِؼبظي اقذ ثب:   25ٚيژٖ ظؼ 

K = Km / [ 1 + 0.0191 ( t – 25 ) ] 
 وٗ ظؼ آْ:

Km ٖگيؽي نعٖ ظؼ ظِبي  = ٘عايذ ٚيژح أعاؾt   ثؽزكت

 ِيىؽِٚٛ ثؽ قبٔزيّزؽ 

 tظِب ثؽزكت ظؼخخ قٍكيٛـ  = 

٘بيي وٗ ثٗ عٛؼ ارِٛبريه ظِب ؼا رٕظيُ  ثؽاي ظقزگبٖ

ع ٚ ٔزبيح ؼا ِكزميّب ثؽزكت ِيىؽِٚٛ ثؽ قبٔزيّزؽ وٕٕ ِي

ظٕ٘ع، ٘عايذ ؼا ِكزميّب گؿاؼل  يب ٚازع٘بي ِهبثٗ ٔهبْ ِي

 وٕيع.

تشاي دعرگا ٕٖايي مٔ ٍقاديش سا تشدغة عيغرٌ  – 1يادآٗسي 

دْٕذ اص ذثذيو ٗادذٕاي صيش  ( ّؾاُ ٍي SIتيِ اىَييي آداد) 

 اعرفادٓ ؽ٘د: 

1 ms / m = 10 μ mhos/cm .    

1 μmho / cm = 0.1 ms /m . 

ػنظ إٌ سا صيَْظ – 2يادآٗسي 
1
 گ٘يْذ. ّيض ٍي 

 

( ٚ ٘عايذ اٌىزؽيىي  Λٚاالْ )  ٘عايذ اوي – 1خعٚي نّبؼح 

 (K  وٍؽيعپزبقيُ ظؼ )ظؼخخ قٍكيٛـ 25 

 KClغٍظذ 

 (M   يبeq / L ) 

ٚاالْ )  ٘عايذ اوي

Λ ) 

 (mho- cm 
2
 / eq ) 

٘عايذ اٌىزؽيىي ) 

K ) 

 (μ mho / cm  ) 

1 9/149 - 

1111/1 9/148 9/14 

1115/1 7/147 9/73 

111/1 9/146 9/146 

115/1 6/143 5/717 

11/1 2/141 1412 

12/1 2/138 2765 

15/1 3/133 6667 

1/1 9/128 12891 

2/1 1/124 24811 

5/1 3/117 58671 

1 9/111 111911 

 
                                                           

1-  Siemnes  



 

 

 تٔ سٗػ اىنرشٍٗرشي pHذؼييِ  4-2

يىي اؾ ِّٙزؽيٓ ٚ ِزعاٌٚزؽيٓ آؾِبيهٙب   pHيؽي گ أعاؾٖ

نٛظ.  ثطبؼ ٔيؿ وٕزؽي ِي  ظؼ نيّي آة اقذ وٗ ظؼ ظيگٙبي

پبييٓ ثبنع يعِبد خعي  pHثطبؼ ظاؼاي  اگؽ آة ًِؽفي ظيگ

ؼٚي قغٛذ فٍؿي ثٗ ٚخٛظ ضٛا٘ع  ٔبني اؾ اقيعي ثٛظْ آْ ثؽ

 آِع.

 اف٘ه 4-2-1

ي رؼييٓ ، ثب ؼٚل اٌىزؽِٚزؽي ثؽا  pHگيؽي  اقبـ أعاؾٖ

ِيؿاْ فؼبٌيذ يٛٔٙبي ٘يعؼٚژْ ِٛخٛظ ظؼ ِسٍٛي اؾ عؽيك 

گيؽي پزبٔكيِٛزؽي ، ثب اقزفبظٖ اؾ اٌىزؽٚظ  أعاؾٖ

 ثبنع. اقزبٔعاؼظ ٘يعؼٚژْ يب اٌىزؽٚظ ِؽخغ ِي

تٔ دىيو ٍؾنالخ ماس تا اىنرشٗد اعراّذاسد  –يادآٗسي 

 اي اعرفادٓ ٍي ؽ٘د. چْذيِ ٕيذسٗژُ ٍؼَ٘ال اص اىنرشٗد  ؽيؾٔ

ٕاي ٍشمة،  اي ٗج٘د داسد، اىنرشٗد ّ٘ع اىنرشٗد ؽيؾٔ

اي ٗ ٍشجغ دسُٗ يل ٍذفظح ٍؾرشك قشاس  اىنرشٗدٕاي ؽيؾٔ

اي دس دٍإاي تاال  اّذ، چُ٘ اىنرشٗدٕاي اعراّذاسد ؽيؾٔ گشفرٔ

ماسايي ٍْاعة ّذاؽرٔ ٗ ّرايج سا  11تاالي   pHتشاي ذؼييِ 

ٍ٘اسد تايذ اص دْٕذ، دس ايِ  مَرش اص ٍقذاس ٗاقؼي ّؾاُ ٍي

  pHگيشي اعرفادٓ َّ٘د. تشاي اّذاصٓ” خطاي عذيٌ مٌ “اىنرشٗد

اي دس آّٖا خطاي  مَرشاصيل،مٔ اىنرشٗدٕاي اعراّذاسد ؽيؾٔ

تااليي داسّذ ٍي ذ٘اُ اص اىنرشٗدٕاي غؾايي ٍايغ
1
اعرفادٓ  

 َّ٘د.

 ٍ٘اد ٍ٘سد ّياص 4-2-2

 ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ ربؼربؼاد ٘يعؼٚژْ پزبقيُ:  -

وؽيكزبٌٙبي ؼيؿ ربؼربؼاد ٘يعؼٚژْ پزبقيُ  گؽَ 11پٕح رب 

 (KHC4H4O6 )  ٌيزؽ آة ِمغؽ ظؼ ظِبي  ِيٍي 311رب  111ؼا ثب

اي ثٗ نعد ُ٘  قٍكيٛـ ظؼ يه ثغؽي ثب ظؼپٛل نيهٗ ظؼخٗ  25

ثؿٔيع، ِسٍٛي نفبف ؼا ثب ؼٚل يبف وؽظْ اؾ ِٛاظ زً ٔهعٖ 

خعا وٕيع، ثب افؿٚظْ يه وؽيكزبي ريّٛي ) ثٗ لغؽ ٘هذ 

رٛأيع آْ  ِيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي ِي 211ِزؽ( ثٗ اؾاي ٘ؽ  يِيٍ

 ؼا ثٗ ِعد ظٚ ِبٖ يب ثيهزؽ ٔگٙعاؼي وٕيع.

 ِسٍٛي انجبع ٘يعؼٚاوكيع وٍكيُ: -

وؽثٕبد وٍكيُ ثب ظؼخٗ لٍيبئيذ وُ ؼا چٕعيٓ ثبؼ ثب آة 

ِمغؽ نكزٗ رب ِٛاظ ِسٍٛي ظؼ آة آْ ضبؼج نٛظ قپف ثبلي 

يه قبػذ ظؼ ظِبي  ِبٔعٖ ؼا ظؼ يه ظؽف پالريٕي ثٗ ِعد

ظؼخٗ قٍكيٛـ قٛؾأعٖ ٚ وٍكيٕٗ وٕيع، پف اؾ قؽظ  1111

نعْ ثٗ آ٘كزگي ٚ ظؼ زبي ُ٘ ؾظْ آة ِمغؽ افؿٚظٖ ٚ آْ ؼا 

٘يعؼارٗ ّٔبييع. قپف ِسٍٛي ؼا زؽاؼد ظاظٖ ٚ ثدٛنبٔيع ٚ 

اخبؾٖ ظ٘يع رب قؽظ نٛظ .پف اؾ قؽظ نعْ آْ ؼا يبف ّٔٛظٖ 

                                                           

1- Liquid  membrane electrode    



 

اي ؼا ؼٚي يه يبفي نيهٗ خبِع Ca(OH)2ٚ٘يعؼٚاوكيع وٍكيُ 
1
 

آٚؼي وٕيع. ِبظٖ خبِع ؼٚي يبفي ؼا ظؼ  ثبرطٍطً ِزٛقظ خّغ

ظؼخٗ قٍكيٛـ ضهه وؽظٖ ٚ پف اؾ قؽظ نعْ آْ ؼا  111ظِبي 

ثٗ يٛؼد پٛظؼ ّ٘گٓ ٚ ؼيؿ ضؽظ وٕيع. ِمعاؼ ؾيبظي اؾ ايٓ 

پٛظؼ ؼا ثب آة ِمغؽ ظؼ يه ثغؽي پٍي اريٍٕي ظؼظاؼ ثٗ 

ظؼخٗ  25ع رب ظِبي ِطٍٛط ثٗ نعد ُ٘ ؾظٖ ٚ اخبؾٖ ظ٘ي

قٍكيٛـ ثؽقع، ِسٍٛي ؼٚيي ؼا ثٗ وّه پّپ ضالء اؾ يه يبفي 

اي ثب رطٍطً ِزٛقظ ػجٛؼ ظاظٖ ٚ ِسٍٛي يبف نعٖ ؼا  نيهٗ

 ثٗ ػٕٛاْ ثبفؽ اقزفبظٖ ّٔبييع. 

( ٕ٘ا تاػث مذٗسخ  CO2امغيذ مشتِ )  صٍاّي مٔ دي -يادآٗسي

 تافش ؽذ تايذ آُ سا دٗس تشيضيذ.

 ٘بي وّىي:  ِسٍٛي -

ٔؽِبي ، ِسٍٛي  5/1ٚ  1/1ٔؽِبي، اقيع وٍؽيعؼيه  1/1قٛظ 

 KFاقيعي فٍٛئٛؼيع پزبقيُ ) ظٚ گؽَ فٍٛئٛؼيع پزبقيُ )

ٌيزؽ اقيع قٌٛفٛؼيه غٍيظ زً وؽظٖ ٚ ثب  (ؼا ظؼ ظٚ ِيٍي

 ٌيزؽ ثؽقبٔيع.(. ِيٍي 111آة ِمغؽ ثٗ زدُ 

 سٗػ ماس 4-2-3

 آِبظٖ قبؾي وٍي: -

  pHٌٛٙبي ثبفؽي اقزبٔعاؼظ وٗ ٘بؼا ثب ِسٍ قيكزُ اٌىزؽٚظ

ِؼٍَٛ ظاؼٔع، رٕظيُ وٕيع،اؾ آٔدبيي وٗ ِّىٓ اقذ 

٘بي ثبفؽي ظؼ اثؽ آٌٛظگي يب ؼنع وپه فبقع نعٖ  ِسٍٛي

ثبنٕع ثٙزؽ اقذ ثؽاي وبؼ٘بي ظليك ِسٍٛي ٘بؼا ربؾٖ رٙيٗ 

 وٕيع.

٘ب ِمبظيؽي اؾ ِٛاظ نيّيبيي ؼا وٗ  ثؽاي رٙيخ ايٓ ِسٍٛي

أع ٚؾْ وٕيع. ِٛاظ ؼا ظؼ  ى نعِٖهط 2ظؼ خعٚي نّبؼح 

 1111ظؼخٗ قٍكيٛـ ظؼ آة ِمغؽ زً وؽظٖ، ثٗ زدُ  25ظِبي 

ِيٍي ٌيزؽ ثؽقبٔيع. ايٓ ِكئٍٗ ثٗ ٚيژٖ ثؽاي ثبفؽ٘بي 

 ثٛؼارٗ ٚ وؽثٕبرٗ اؾ اّ٘يذ ؾيبظي ثؽضٛؼظاؼ اقذ.

آب ٍقطش ج٘ؽيذٓ ٗ عشد ؽذٓ ٕذايري مَرش اص دٗ  -1يادآٗسي 

ٍييي ىيرش آُ يل  51د مٔ اگش تٔ ٕش ٍينشٍٗ٘ تش عاّريَرش داس

( اضافٔ مْيذ، تشاي  KClقطشٓ ٍذي٘ه اؽثاع ميشيذ پراعيٌ )

 1/6ايِ ٍذي٘ه آصٍايؾي تيِ  pHاىنرشٗد ٍشجغ ٍْاعة اعد. اگش 

تاؽذ، آُ سا تشاي ذٖئ َٕٔ اعراّذاسد ٕا تٔ ماس  1/2ذا 

 131ذا  111سا دس  (   KH2PO4تثشيذ.پ٘دس فغفاخ ٍْ٘پراعيٌ ) 

سجح عيغي٘ط تٔ ٍذخ دٗ عاػد خؾل ٗ عپظ ٗصُ مْيذ، ذرشا د

دسجٔ عيغي٘ط دشاسخ ّذٕيذ  61امغاالخ پراعيٌ آتذاسسا تيؼ اص 

 ٗ ديگشَّنٖاي تافشي ٍؾخـ ؽذٓ سا ّيض خؾل ّنْيذ. 

ٕا، پ٘دسٕا يا  ذ٘اّيذ قشؿ تشاي آصٍايؼ سٗصأّ ٍي -2يادآٗسي 

تٔ ماس تثشيذ. ٍذي٘ىٖاي تافش ذجاسذي تا ميفيد مْرشه ؽذٓ سا 

تٔ ْٕگاً ذٖئ ٍذي٘ىٖاي تافشاص اّذاله ماٍو َّنٖاي جاٍذ دس 

 داله اطَيْاُ دافو مْيذ. 

                                                           

 2- Fritted glass filter 
  



 

ذ٘اّيذ ٍذي٘ىٖاي تافشي مٔ تٔ ػْ٘اُ  تٔ ػْ٘اُ ٍثاه ٍي يا 

تْذي ؽذٓ اّذ سا  طثقٔ 2اعراّذاسد اٗىئ دسجذٗه ؽَاسج 

اؿ اّرخاب ٗ ذٖئ مْيذ. اعراّذاسدٕاي ثاّ٘ئ سا دس ٍ٘اسد خ

 pHفاضالب تناس تثشيذ، تشاي اطالع اص  pHگيشي  تشاي اّذاصٓ

دسجح عيغي٘ط تٔ  25تافشٕاي اعراّذاسد دس دٍايي تٔ جض دٍاي 

 ٍشاجؼٔ مْيذ.  3جذٗه ؽَاسج 

ٕا  تشاي ٍقاسف سٗصٍشٓ ٍذي٘ىٖاي تافش ٗ َّّ٘ٔ - 3يادآٗسي  

 اذيييْي رخيشٓ مشدٓ ٗ ٕش چٖاس ٕفرٔ ينثاس ٕاي پيي سا دس تطشي

 ٍذي٘ه ٕا سا ػ٘ك مْيذ.

 pHذٖيح ٍذي٘ىٖاي اعراّذاسد  -2جذٗه ؽَاسج 

ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ ) 

 ِٛالؼيزٗ (

 

PH   25ظؼ 

ظؼخخ 

 قٍكيٛـ

 1111ٚؾْ ِبظح نيّيبيي ظؼ 

ِيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي آثي ظؼ 

 ظؼخخ قٍكيٛـ 25

 اقزبٔعاؼظ٘بي اٌٚيٗ :

ربؼربؼاد ٘يعؼٚژْ 

 پزبقيُ

ظؼخٗ  25)انجبع ظؼ

 قٍكيٛـ(

 *  KHC4 H4O6گؽَ  7ثيم اؾ  557/3

 

قيزؽاد ظي ٘يعؼٚژْ 

 15/1پزبقيُ

 KH2C6H5O7گؽَ  41/11 776/3

فزبالد ٘يعؼٚژْ 

 15/1پزبقيُ

 KHC8H4O4گؽَ  12/11 114/4

فكفبد ظي ٘يعؼٚژْ 

 125/1پزبقيُ 

+ فكفبد ٘يعؼٚژْ ظي 

 125/1قعيُ

 + KH2PO4گؽَ  387/3 6/ 863

 ** Na2 HPO4گؽَ  533/3

عؼٚژْ فكفبد ظي ٘ي

 118695/1پزبقيُ

+ فكفبد ٘يعؼٚژْ ظي 

 13143/1قعيُ

 + KH2PO4گؽَ  179/1 415/7

 Na2HPO4 ** گؽَ  313/4

آثٗ  11ثٛؼاد قعيُ 

 )ثٛؼاوف(

 ** Na2B4O7 , 10 H2Oگؽَ  81/3 183/9

 12/1ثيىؽثٕبد قعيُ  

 125/1+ وؽثٕبد قعيُ 

 NaHCO3+   گؽَ  192/2 114/11

 Na2CO3گؽَ  641/2

 ؼظ ٘بي ثبٔٛيٗ :اقزبٔعا

رزؽا اوكبالد پزبقيُ 

 15/1ظٚ آثٗ 

 KH3C4O8 , 2H2Oگؽَ  61/12 679/1

٘يعؼٚاوكيع وٍكيُ ) 

ظؼخٗ  25انجبع ظؼ 

 قٍكيٛـ (

 * Ca( OH)2گؽَ  2ثيم اؾ  454/12



 

 رمؽيجب لبثً زً *

ثب آة ِمغؽ ربؾٖ خٛنيعٖ ٚ قؽظ نعٖ رٙيٗ وٕيع . ) فبلع  **

 ظي اوكيع وؽثٓ (

 

 اعراّذاسد   pHٍقاديش  -3سج جذٗه ؽَا

اقزبٔعاؼظ٘بي  اقزبٔعاؼظ٘بي اٌٚيٗ

 ثبٔٛيٗ
ظِ

 ا

(
0
C

) 

ربؼرب

 ؼاد

 (

انجبع

) 

قيزؽا

Mد )
* 

15/1) 

 فزبالد

(M 

15/1) 

فكفب 

 د

(1:1

) 

فكفب

 د

(5/

1:3) 

ثٛؼاو

 ـ

(M 

11/1) 

ثيىؽثٕ

 اد

-

 وؽثٕبد

(M 

125/1) 

رزؽااو

 قبالد

(M 

15/1 ) 

 ٘يعؼٚ

اوكيع 

وٍكيُ 

)انجب

 ع(

1   113/4 982

/6 

534/

7 

461/9 321/11 666/1  

5   998/3 949

/6 

511/

7 

392/9 248/11 668/1  

11   996/3 921

/6 

472/

7 

331/9 181/11 671/1  

15   996/3 898

/6 

449/

7 

276/9 121/11 672/1  

21   999/3 878

/6 

431/

7 

227/9 164/11 675/1  

25 557/3 776/3 114/4 863

/6 

415/

7 

183/9 114/11 679/1 454/

12 

31 552/3  111/4 851

/6 

413/

7 

143/9 968/9 683/1  

35 549/3  121/4 842

/6 

394/

7 

117/9 928/9 688/1  

37   124/4 839

/6 

392/

7 

193/9    

41 547/3  131/4 836

/6 

388/

7 

174/9 891/9 694/1  

45 547/3  142/4 832

/6 

385/

7 

144/9 859/9 711/1  

51 549/3  155/4 831

/6 

384/

7 

117/9 831/9 717/1  

55 554/3  171/4     715/1  

61 561/3  185/4     723/1  



 

71 581/3  12/4     743/1  

81 619/3  16/4     766/1  

91 651/3  19/4     792/1  

95 674/3  21/4     816/1  

  
 (mol/litِٛي ثؽ ٌيزؽ ) *

 

 

 سٗػ آصٍُ٘ َّّ٘ٔ: 4-2-4

ّؿظْ ّٔٛٔٗ اؾ ّ٘گٓ ثٛظْ آْ اعّيٕبْ اثزعا ثٗ ٚقيٍخ ٘

زبيً وؽظٖ ٚ ثٗ ايٓ رؽريت ثيٓ اٌىزؽٚظ٘ب ٚ ّٔٛٔٗ رؼبظي 

 ثؽلؽاؼ قبؾيع.

تشاي مإؼ جزب دي امغيذ مشتِ ٌٕ صدُ سا تٔ  -1ياد آٗسي 

 آساٍي اّجاً دٕيذ.

ثؽاي ّٔٛٔٗ ٘بي ثبفؽي نعٖ يب ِسٌٍٛٙبي ثب لعؼد يٛٔي 

ْ ثٗ ِعد يه ظليمٗ ؾيبظ، اٌىزؽٚظ ٘بؼا پف اؾ رّيؿ وؽظ

ظؼ ّٔٛٔٗ لؽاؼ ظ٘يع رب ثٗ رؼبظي ثؽقع ، قپف ضهه وؽظٖ ٚ 

آٔٙب ؼا ظؼ يه ظؽف ظيگؽ زبٚي  ّ٘بْ ّٔٛٔٗ لؽاؼ ظ٘يع ٚ 

pH  .ؼا ثطٛأيع 

ٕاي سقيق مٔ تٔ ٍقذاس جضئي تافشي  دس ٍ٘سد ٍذي٘ه -2يادآٗسي 

تاؽْذ اىنرشٗد ٕا سا عٔ يا چٖاس تاس تا فشٗ تشدُ ٍر٘اىي دس 

ٕايي اص يل َّّ٘ٔ تٔ ذؼاده تشعاّيذ ، تشاي اّذاصٓ  ٘هٍذي

 اص َّّ٘ح ذاصٓ اعرفادٓ مْيذ.    pHگيشي

 ذؼييِ قييائيد تٔ سٗػ پراّغيٍ٘رشي ٗ سّگ عْجي 4-3

 اف٘ه 4-3-1

لٍيبئيذ ِؼيبؼي اؾ رٛاْ آة ثؽاي پػيؽفزٓ پؽٚرٛٔٙب ِي 

وؽثٕبد وؽثٕبد ٚ  ثبنع، وً لٍيبئيذ ػِّٛب اؾ اخؿاي ثي

ظؼ آة ٔبني ِي نٛظ ٚ ِمعاؼ آْ ؼا ثٗ  ٘يعؼٚوكيع زً نعٖ

 نٛظ.  گيؽي ِي ؼٚل زدُ قٕدي ثب اقيع أعاؾٖ

آٗسي  اذييْي جَغ ٕا تايذ دس ظشٗف پيي َّّ٘ٔ  -يادآٗسي 

 عاػد تؼذ آصٍايؼ ؽّ٘ذ. 24ٗدذامثشذا 

 ٍ٘اد ٍ٘سد ّياص 4-3-2

 ٔؽِبي: 15/1ِسٍٛي رمؽيجي وؽثٕبد قعيُ 

( ؼا  Na2CO3ُ  )ظٚ رب قٗ گؽَ اقزبٔعاؼظ اٌٚيخوؽثٕبد قعي

وؽظٖ  ظؼخخ قٍكيٛـ ثٗ ِعد چٙبؼ قبػذ ضهه 251ظؼ ظِبي 

اؾ ايٓ ِبظٖ ؼا ٚؾْ  25/1 ± 11/1ٚظؼظقيىبرٛؼ ضٕه وٕيع، 

 ِيٍي ٌيزؽ ثؽقبٔيع. 511وؽظٖ ٚثٗ زدُ

تٖرش اعد ايِ ٍذي٘ه سا دذامثش ذا يل ٕفرٔ  –يادآٗسي 

 اعرفادٓ مْيذ. 

وٍؽيعؼيه ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ اقيعقٌٛفٛؼيه يب اقيع 

 ٔؽِبي: 1/1اقزبٔعاؼظ 



 

ِيٍي ٌيزؽ  28/8ِيٍي ٌيزؽ اقيعقٌٛفٛؼيه غٍيظ يب  1/3

اقيع وٍؽيعؼيه غٍيظ ؼا ثب آة ِمغؽ ثٗ زدُ يه ٌيزؽ 

ِيٍي ٌيزؽ  41ؼقبٔعٖ ٚ ايٓ ِسٍٛي ؼا ظؼ ِمبيكٗ ثب 

ِيٍي ٌيزؽ آة  61ٔؽِبي ثب زعٚظ  Na2CO3  15/1 ِسٍٛي  

ثؽاثؽ   pHِزؽي رب زعٚظ ِمغؽ ٚ ثبؼٚل زدُ قٕدي پزبٔكيٛ

 پٕح ، اقزبٔعاؼظ وٕيع.

اٌىزؽٚظ٘ب ؼا ثيؽْٚ آٚؼظٖ، ٚ ثب آة ِمغؽ ثهٛييع قپف 

آٔٙب ؼا ثٗ آؼاِي ِعد قٗ رب پٕح ظليمٗ ؾيؽ قؽپٛل 

ؼقبٔعٖ ٚٔؽِبٌيزٗ ؼا  5/4ؼا ثٗ    pHاي ثدٛنبٔيع،  نيهٗ

 ثٗ يٛؼد ؾيؽ ِسبقجٗ وٕيع:

   26.5 ) ( C )   / ) = ( M ) ( S )ّ( ٔشٍاىيرN ) 

 وٗ ظؼ آْ:

M   ( ُٚؾْ وؽثٕبد قعي =Na 2CO3  ًاقزفبظٖ نعٖ ظؼ ظاض )

 ٌيزؽي ثؽزكت گؽَ ِيٍي 511ظؽف 

 S (  ُزدُ ِسٍٛي وؽثٕبد قعي  =Na 2CO3  ًِؽفي ثؽزكت )

 ٌيزؽ ِيٍي

 C  ٌيزؽ  = زدُ اقيع ًِؽفي ثؽ زكت ِيٍي 

 ٔؽِبي: 12/1اقيع قٌٛفٛؼيه يب اقيع وٍؽيعؼيه  -

ٔؽِبي ؼا ثب آة  111/1يٍي ٌيزؽ اقيع اقزبٔعاؼظ ِ 211

 41ِمغؽ ثٗ زدُ يه ٌيزؽ ثؽقبٔيع . ايٓ ِسٍٛي ؼا ثٗ وّه 

ٔؽِبي ٚ  15/1(  NaCO3ِيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي وؽثٕبد قعيُ ) 

قٕدي  ٌيزؽ آة ظؼ يه ثهؽ ثب ؼٚل زدُ ِيٍي 61زعٚظ 

زعٚظ پٕح ، اقزبٔعاؼظ وٕيع .   pHپزبٔكيِٛزؽي رب 

ضبؼج وؽظٖ ، ظؼ ّ٘بْ ثهؽ نكزهٛ ظاظٖ ٚ اٌىزؽٚظ٘ب ؼا 

ِسٍٛي ؼا ثٗ ِعد قٗ رب پٕح ظليمٗ ؾيؽ ظؼپٛل نيهخ قبػذ 

ثب زؽاؼد ِاليّي ثدٛنبٔيع . قپف آْ ؼا ظؼ ظِبي اربق قؽظ 

وؽظٖ ، نيهخقبػذ ؼا ظؼ ثهؽ ثهٛييع ٚ ريزؽاقيْٛ ؼا رب 

ٔمغخ ػغف يب ٔمغخ رغييؽ ؼٔگ نٕبقبگؽ پيم ثجؽيع . 

 ؼا يٗ وّه فؽِٛي ؾيؽ ِسبقجٗ ّٔبييع: ٔؽِبٌيزخ ِسٍٛي 

(C  ×11/53  /)B ×A  ٗٔؽِبٌيز = 

 A  ِيؿاْ وؽثٕبد قعيُ ٚؾْ نعٖ ثؽزكت گؽَ ظؼ ثبٌٓ يه =

 ٌيزؽي 

 B ٌيزؽ  = زدُ ِسٍٛي وؽثٕبد قعيُ ريزؽ نعٖ ثؽ زكت ِيٍي 

C  ٌيزؽ = زدُ اقيع اقزبٔعاؼظ ًِؽف نعٖ ثؽ زكت ِيٍي 

اقزفبظٖ وٕيع. يب ايٕىٗ   اؾ ػعظ ٔؽِبٌيزخ ِسبقجٗ نعٖ

 ٔؽِبي گؽظوٕيع. 1111/1آْ ؼا رب رمؽيت 

 11/5ٔؽِبي ِؼبظي  1111/1ٌيزؽ اؾ ايٓ ِسٍٛي  يه ِيٍي

 گؽَ وؽثٕبد وٍكيُ اقذ . ِيٍي

 ِسٍٛي نٕبقبگؽفًٕ فزبٌئيٓ: -

 111يه گؽَ فًٕ فزبٌئيٓ ؼا ظؼآة ِمغؽ زً وؽظٖ ٚ ثٗ زدُ 

 ِيٍي ٌيزؽ ثؽقبٔيع.



 

ظؼيع زً  95فزبٌئيٓ ؼا ظؼ اٌىً اريٍيه ٚ يب يه گؽَ فًٕ 

 ٌيزؽ ثؽقبٔيع .  ِيٍي 111وؽظٖ ٚ ثب آْ ثٗ زدُ 

 ِسٍٛي نٕبقگؽِطٍٛط: - 

ِيٍي گؽَ ّٔه قعيُ  111ِيٍي گؽَ ّٔه قعيُ ِزيً ؼظ ٚ  21

ظؼيع  95ِيٍي ٌيزؽ اربٔٛي  111قجؿ ثؽِٚٛوؽٚؾٚي ؼا ظؼ 

 يب آة ِمغؽ زً وٕيع.

 

 ِسٍٛي نٕبقبگؽِزيً اٚؼأژ: -

ِيٍي گؽَ پٛظؼ ِزيً اٚؼأژ ؼا ظؼ آة ِمغؽ زً وؽظٖ ٚ  51

 ِيٍي ٌيزؽ ثؽقبٔيع. 111ثٗ زدُ 

 اعراّذاسد مشدُ 4-3-3

 15/1(    Na2CO3ِيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي وؽثٕبد قعيُ  )  1/11

ِيٍي  91ِيٍي ٌيزؽي ؼيطزٗ ٚ  125ٔؽِبي ؼا ظؼ ثهؽ 

ٌيزؽآة ِمغؽثٗ آْ اضبفٗ وٕيع، قپف ايٓ ِسٍٛي ؼا ثب 

)   5/4ثؽاثؽ   PHٔؽِبي رب ؼقيعْ ثٗ  12/1ٛؼيه اقيع قٌٛف

( ريزؽ وٕيع. )   pHؼٚل ؼٔگ قٕدي يب ظقزگبٖ أعاؾٖ گيؽي 

ِيٍي ٌيزؽًِؽف ضٛا٘ع نع ( ظؼ يٛؼد ػعَ ٚخٛظ  24رمؽيجب 

رٛاْ اؾ نٕبقبگؽ٘بي  ؼٔگ  يب وعٚؼد  رعاضً وٕٕعٖ، ِي

 ؼٔگي ثؽاي ؼظيبثي ٔمغخ پبيبٔي اقزفبظٖ ّٔٛظ. 

 يع ؼا ثٗ يٛؼد ؾيؽ ِسبقجٗ وٕيع: ٔؽِبٌيزخ اق

   = ( M . 100 ) / [ 26.5  (C – B ) ] (ّٔشٍاىيرN  (   

 وٗ ظؼ آْ: 

M    ْٚؾ =Na 2 CO3   ِيٍي ٌيزؽي  511ِٛؼظ اقزفبظٖ ظؼ ظؽف

 ثؽ زكت گؽَ 

C  ٌيزؽ = زدُ اقيع ًِؽفي ثؽاي اقزبٔعاؼظ ثؽ زكت ِيٍي 

B  ٌيزؽ = زدُ اقيع ًِؽفي ثؽاي نب٘ع ثؽزكت ِيٍي 

ٍييي ىيرش آب  111 اؾسٗػ تاال سا تا اعرفادٓ  –يادآٗسي 

  ٍقطش تٔ ػْ٘اُ ؽإذ ذنشاس مْيذ.

 سٗػ ماس   4-3-4

ِيٍي ٌيزؽ اؾ ّٔٛٔخ يبف ٔهعٖ ؼا ظؼ ظاضً ثهؽ  111

ثؽيؿيع، ظؼ يٛؼري وٗ لٍيبئيذ ثبال ثٛظٖ ٚ ثٗ زدُ ثيهزؽ 

ا ِيٍي ٌيزؽ ريزؽوٕٕعٖ ٔيبؾ ثبنع، زدُ  ّٔٛٔٗ ؼ 25اؾ 

 ِيٍي ٌيزؽ أزطبة وٕيع.   111وّزؽ اؾ 

ّ٘ؿْ ِغٕبعيكي ٚ اٌىزؽٚظ ؼا ظؼ ظاضً ثهؽ لؽاؼ ظاظٖ ٚ 

نؽٚع ثٗ ُ٘ ؾظْ ّٔبييع ٚ ِغّئٓ نٛيع وٗ ّ٘ؿْ ثٗ 

 اٌىزؽٚظ ثؽضٛؼظ ّٔي وٕع. 

 اٌٚيٗ ، زدُ  ٚ ظِبي ّٔٛٔٗ ؼا يبظظانذ ّٔبييع.  pHقپف 

ظقزگبٖ  ثٛظ ثب اقزفبظٖ اؾ  3/8اٌٚيٗ ثبالي   pHاگؽ 

ريزؽ ّٔٛظٖ  3/8ثؽاثؽ   pHيب نٕبقبگؽ رب   pHأعاؾٖ گيؽي 

ٔؽِبي ؼا يبظظانذ  12/1ٚ زدُ ًِؽفي اقيع قٌٛفٛؼيه 

ّٔبييع. ايٓ ٔمغخ پبيبٔي ٔكجذ ثٗ فًٕ فزبٌئيٓ ضٛا٘ع 

 ثٛظ.



 

  pHيب نٕبقبگؽرب   pHثب اقزفبظٖ اؾ ظقزگبٖ أعاؾٖ گيؽي 

يب ٔمغخ پبيبٔي ِٕبقت ريزؽ ّٔٛظٖ ٚزدُ   5/4ثؽاثؽ 

ريزؽوٕٕعٖ ؼا يبظظانذ وٕيع. ايٓ ٔمغخ پبيبٔي ِؼؽف 

 ثبنع.  لٍيبئيذ وً ِي 

يل سٗػ ديگش، اعرفادٓ اص ؽْاعاگش ٕاي سّگي ٍي   -يادآٗسي 

 تاؽذ.

 

 ٍذاعثٔ 4-3-5

 = [  (A – B ) . N( 50000 )]  /  S                     تشدغة قييائيدmg CaCO3 /L 

 وٗ ظؼ آْ: 

A   زدُ اقيع اقزبٔعاؼظ ًِؽفي ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽ زكت ِيٍي =

 ٌيزؽ

B   زدُ اقيع اقزبٔعاؼظ ًِؽفي ثؽاي نب٘ع ثؽ زكت ِيٍي  =

 ٌيزؽ

N  ٔؽِبٌيزخ اقيع = 

S  ّٗٔٛٔ ِيٍي ٌيزؽ = 

 گيشي عخري  سٗػ اّذاصٓ 4-4

 ايؽاْ أدبَ گيؽظ. 2365عجك اقزبٔعاؼظ نّبؼح 

 اّذاصٓ گيشي يُ٘ ميشيذ تٔ سٗػ دجٌ عْجي تا جي٘ٓ    5 -4

ايٓ ؼٚل ثؽاي أعاؾٖ گيؽي وٍيخ غٍظزٙبي يْٛ وٍؽيع ظؼ 

آثٙبي يٕؼزي) ظؼ يٛؼري وٗ ِٛاظ ِؿازُ ثب ِيعاْ رغييؽاد 

ؾيبظ ِٛخٛظ ٔجبنع( ثطًٛو ثؽاي ردؿيخ آة ظيگ ثطبؼ، آة 

رغػيخ ظيگ ثطبؼ، آة ثؽگهزي ثٗ ظيگ ثطبؼ ٚ قبيؽ آثٙبي 

ؼزي ضبٌى وٗ غٍظزٙبي وُ يْٛ وٍؽيع ظؼ آْ ثبيع أعاؾٖ يٕ

 ؼٚظ. گيؽي نٛظ ثٗ وبؼ ِي

 سٗػ آصٍُ٘  4-5-1

 ايؽاْ أدبَ گيؽظ. 2351عجك اقزبٔعاؼظ ٍِي نّبؼح 

 اّذاصٓ گيشي عيييظ تٔ سٗػ ٍ٘ىيثذٗ عيييناخ  4-6

 اف٘ه  4-6-1

ثب  2/1رمؽيجب    pHدر  قيٍيف ) ّ٘ؽاٖ ثب فكفبرٙب (،

٘بي ٘زؽٚپٌٛي رهىيً  ظٖ ٚ اقيعٌِٛيجعاد آِٛٔيَٛ ٚاوٕم ظا

ظٕ٘ع،  قپف ثؽاي ؼفغ ِؿازّذ اقيع ٌِٛيجعٚ فكفؽيه،  ِي

 نٛظ. اقيع اوكبٌيه اضبفٗ ِي

ِسٍٛي اقيع ٌِٛيجعٚ قيٍيكيه )ؾؼظ ؼٔگ ( ثٗ ؼٚل 

گيؽي  ٔبِٔٛزؽ أعاؾٖ 411اقپىزؽٚفزِٛزؽي ظؼ عٛي ِٛج

٘ب ؼا ظؼ ظؽفٙبي پالقزيىي ٔگٙعاؼي وؽظٖ ٚ  نٛظ. ّٔٛٔٗ ِي

 اي پؽ٘يؿ وٕيع. زي اٌّمعٚؼ اؾ ظؽف نيهٗز

 ٍ٘اد ؽيَيايي ٍ٘سد ّياص  4-6-2

اريٍٕي ٔگٙعاؼي  ّ٘ٗ ِٛاظ نيّيبيي ؼا ظؼ ظؽفٙبي پٍي

 وٕيع. 

 (:1:1اقيع وٍؽيعؼيه ) -



 

زدُ ِكبٚي اؾ اقيع وٍؽيعؼيه ٚ آة ؼا ثباززيبط ثب 

 يىعيگؽِطٍٛط وٕيع.

 

 ٌِٛيجعاد آِٛٔيَٛ: -

ؼاضّٓ       6 MO7O24 . 4H2O ( NH4 )گؽَ اؾ  ٌِٛيجعاد آِٛٔيَٛ  11

ٌيزؽ  ِيٍي 111ؾظْ ٚ گؽَ وؽظْ ِاليُ، زً ّٔٛظٖ ٚ رب   ُ٘

ؼليك ٚ ظؼ يٛؼد ٌؿَٚ يبف ّٔبييع. ثؽاي پبيعاؼ وؽظْ آْ 

رٕظيُ   8اٌي  7ِطٍٛط ؼا ثيٓ   pHثب قٛظ يه ٔؽِبي  

 وٕيع. 

 اقيع اگؿاٌيه:   -

 111ظٖ ٚ رب زدُ ؼا ظؼ آة ِمغؽ زً وؽ  H2C2O4 . 2H2Oگؽَ   11

 ِيٍي ٌيزؽ ؼليك وٕيع.

 ظؼ ٌيزؽ )ِسٍٛي ِبظؼ(  گؽَ ِيٍي 1111ِسٍٛي قيٍيف  -

( عجك   SiO2رٙيخ ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ اوكيع قيٍيكيُ) 

  أدبَ گيؽظ.  3199اقزبٔعاؼظ ٍِي نّبؼح 

  اعراّذاسد مشدُ    4-6-3

 ظإِخ غٍظذ: -

 ظؼ ٌيزؽ   SiO2گؽَ  ِيٍي 41يه اٌي  

 ؼٚؾأٗ:ؼٚل وبؼ  -

يه ِيٍي ٌيزؽِسٍٛي اقزبٔعاؼظ ِبظؼؼا ثب آة ِمغؽ رب زدُ 

ظؼ   SiO2گؽَ ِيٍي 11ِيٍي ٌيزؽ ؼليك وؽظٖ رب ِسٍٛي  111

 ٌيزؽ رٙيٗ نٛظ.

ٌيزؽ ٚ ظٚ نب٘ع آة  ِيٍي 111گؽَ ظؼ  ظٚ اقزبٔعاؼظ يه ِيٍي

ِمغؽ ؼا آِبظٖ وؽظٖ ٚ ظؼ ؼٚل وبؼ ؾيؽ ثب آٔٙب ظليمب 

 ع. ِهبثٗ ّٔٛٔٗ ٘ب ػًّ وٕي

 سٗػ ماس  4-6-4

٘ب ٚ نب٘ع٘ب ؼا ظؼ ظؽفٙبي پالقزيىي  ٘ب، اقزبٔعاؼظ ّٔٛٔٗ -

ٌيزؽّٔٛٔٗ  ) يب  ِيٍي 51قؽپٛل ظاؼ لؽاؼ ظاظٖ ٚ اؾ 

ِيٍي ٌيزؽ اقزفبظٖ وٕيع.( يه  51ِمعاؼ ؼليك نعٖ رب 

( ٚثٗ قؽػذ  1:1ِيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي اقيع وٍؽيعؼيه )

 ٌيزؽ ٌِٛيجعاد آِٛٔيَٛ اضبفٗ وٕيع. ظِٚيٍي

 ثب زعالً نم ثبؼ ٚاؼٚٔٗ وؽظْ ِطٍٛط وٕيع.  -

 ظليمٗ ِسٍٛي ؼا ثٗ زبي ضٛظ ؼ٘ب وٕيع. 11پٕح رب   -

ِيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي اقيع اوكبٌيه اضبفٗ وؽظٖ ٚ  5/1  -

 وبِال ِطٍٛط ّٔبييع.

پف اؾ ظٚ ظليمٗ ؼٔگ زبيً ؼا ثب اقزفبظٖ اؾ   -

ٔبٔٛ ِزؽ أعاؾٖ گيؽي  411اقپىزؽٚفزِٛزؽ ظؼعٛي ِٛج 

 يع.ّٔبي

 ٍذاعثٔ  4-6-5

. (As – Ab ) . df{mg SiO2 / L ={ (10 – 0)/ (Ast –Ab) 

 وٗ ظؼ آْ:

 As ّٗٔٛٔ خػة  = 



 

Ab   خػة نب٘ع = 

df   ضؽيت ؼلذ = 

Ast  خػة اقزبٔعاؼظ = 

اگؽ پٕح   df=  11ظؼيع اقزفبظٖ نٛظ 11ِثبي: اگؽ ّٔٛٔخ 

 ضٛا٘ع ثٛظ.  = 21dfظؼيع ثبنع 

 دجٌ عْجي  گيشي يُ٘ ع٘ىفيد تٔ سٗػ  اّذاصٓ 4-2

 اف٘ه  4-2-1

يعيع  –ّٔٛٔخ اقيعي نعٖ ثب ريزؽوٕٕعٖ اقزبٔعاؼظ يعاد 

پزبقيُ ريزؽ ِي نٛظ. ريزؽوٕٕعٖ يع آؾاظ ايدبظ وؽظٖ وٗ 

ظ٘ع، ٚلزي وٗ قٌٛفيذ  ثب قٌٛفيذ ِٛخٛظ ظؼ ّٔٛٔٗ ٚاوٕم ِي

نٛظ يع اضبفي ثب  نٕبقبگؽٔهبقزٗ ؼٔگ آثي رٌٛيع  ًِؽف ِي

 وٕع. ِي

تشداسي تايذ ٕشچٔ صٗدذش آصٍُ٘ غيظد  پظ اص َّّ٘ٔ –يادآٗسي 

 .ع٘ىفيد اّجاً گيشد

 ٍ٘اد ؽيَيايي ٍ٘سد ّياص  4-2-2

 ظؼيع)زدّي/زدّي( : 51اقيع قٌٛفٛؼيه  -

ِيٍي ٌيزؽ اقيع قٌٛفٛؼيه  511ظؼ ؾيؽ ٘ٛظ ٚ ثب اززيبط 

ِيٍي ٌيزؽ آة ِمغؽ اضبفٗ  511غٍيظ ؼا ضّٓ ّ٘ؿظْ ثٗ 

 وٕيع.

اعيذ سا سٗي آب اضافٔ دس سقيق عاصي اعيذ  َٕيؾٔ  –يادآٗسي 

 مْيذ .

 ” :يعيع پزبقيُ  –يعاد “ ريزؽوٕٕعٖ اقزبٔعاؼظ -

( ثعْٚ    ( KIO3 ِمعاؼ وّي اؾ اقزبٔعاؼظ اٌٚيٗ يعاد پزبقيُ

ظؼخخ قٍكيٛـ ضهه  121آة ؼا ثٗ ِعد چٙبؼ قبػذ ظؼ ظِبي 

ّٔبييع، قپف ظؼ ظقيىبرٛؼ لؽاؼ ظاظٖ رب ظِبي آْ ثٗ ظِبي 

 ِسيظ ثؽقع.

ٚ     KIگؽَ  35/4(،   KIO3)   يعاد پزبقيُگؽَ  445/1

(  ؼا ظؼ آة ِمغؽ زً  NaHCO3گؽَ ثي وؽثٕبد قعيُ )311/1

وؽظٖ ٚ رب زدُ يه ٌيزؽ ؼليك وٕيع. يه ِيٍي ٌيزؽآْ 

 ثبنع. ِيٍي گؽَ قٌٛفيذ ِي 511ثؽاثؽ

ذيرشمْْذٓ تايذ ؽفاف ٗ تذُٗ مذٗسخ ت٘دٓ ٗ ِسٍٛي  –يادآٗسي 

سد دس اثش امغايؼ يّٖ٘اي يذيذ سّگ آُ صسد ّثاؽذ، ) سّگ ص

 ؽ٘د. ( ٍ٘ج٘د دس ٍذي٘ه تٔ ٗعييح ٕ٘ا دافو ٍي

  EDTAِسٍٛي ا.ظ.د.آ )  -
1
 :) 

ِيٍي ٌيزؽ آة ِمغؽ  111گؽَ ا.ظ.د.آ  ظي قعيُ ؼا ظؼ  5/2

 زً وٕيع.

دس صٍاُ َّّ٘ٔ تشداسي تشاي تٔ دذاقو سعاّذُ  –يادآٗسي 

٘اُ ذثثيد مْْذٓ اثشاخ ٍ٘اد امغيذ مْْذٓ اص ايِ ٍذي٘ه تٔ ػْ

 اعرفادٓ َّاييذ.

 نٕبقبگؽ ٔهبقزٗ:  -

                                                           

1-  Ethylenediaminetetraacetic acid  



 

يه گؽَ ٔهبقزٗ لبثً زً ثب ضٍٛو آؾِبيهگب٘ي ٚ چٕع ِيٍي 

ٌيزؽ آة ِمغؽؼا ظؼ ثهؽ لؽاؼ ظ٘يع، ايٓ اٌِٛكيْٛ ؼا ظؼ 

ِيٍي  51ِيٍي ٌيزؽ آة ِمغؽ خٛنبْ ؼيطزٗ ٚ رب زعٚظ 41

 ٌيزؽ ؼليك ّٔبييع، قپف اخبؾٖ ظ٘يع رب چٕع ظليمٗ ثدٛنع

ٚ ظؼ عٛي نت رٗ ٔهيٓ نٛظ ، ِبيغ يبف نعٖ ؼا خعا وؽظٖ 

ٚظؼ ثغؽي پالقزيىي ظؼ ظاضً يطچبي ٔگٙعاؼي ّٔبييع. ايٓ 

 ِسٍٛي ثٗ ِعد يه ِبٖ پبيعاؼ ضٛا٘ع ِبٔع.

جاي آتي خاىـ )پشسّگ(،  صٍاّي مٔ ّقطح پاياّي تٔ –يادآٗسي 

اي ؽ٘د. ؽْاعاگش غيش قاتو اعرفادٓ خ٘إذ ت٘د .  عثض يا قٖ٘ٓ

 ذ٘اُ تا يل گشً اعيذ عاىغيييل دفاظد َّ٘د. ؽْاعاگش سا ٍي

 اقيع قٌٛفبِيه:  -

 ثٍٛؼي اقزفبظٖ وٕيع. (  NH2SO3H اؾ ثي قٌٛفيذ آِٛٔيَٛ)

 اعراّذاسد مشدُ  4-2-3

ظؼ ايٓ ؼٚل أدبَ آؾِْٛ ثؽ ؼٚي اقزبٔعاؼظ ضؽٚؼي ّٔي 

ِيٍي ٌيزؽي ظؼ  111يب  51ثبنع ، ثب ايٓ ٚخٛظ ظٚ نب٘ع 

 ٛؼظ اقزفبظٖ لؽاؼ ِي گيؽظ .عٛي آ ؾِبيم ِ

 سٗػ ماس    4 -4-2

ظؼخخ  51رؽ اؾ ّٔٛٔٗ ؼا ثٗ يٛؼد ربؾٖ ٚظؼظِبي پبييٓ

قٍكيٛـ خّغ آٚؼي ٚ ظؼ وٍيخ ِٛالغ رّبـ ثب ٘ٛا ؼا ثٗ 

ثؽاي ٘ؽ   زعالً ؼقبٔعٖ قپف يه ِيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي ا.ظ.د.آ

ِيٍي ٌيزؽ ّٔٛٔٗ اضبفٗ وؽظٖ ٚ قؽيغ  آْ ؼا آؾِبيم  111

 ّٔبييع.

ظؼيع ؼا ثٗ ظؼْٚ اؼٌٓ  51يه ِيٍي ٌيزؽ اقيع قٌٛفٛؼيه  -

گؽَ ثٍٛؼ اقيع قٌٛفبِيه ؼا  1/1ٌيزؽي ؼيطزٗ  ٚ  ِيٍي 251

ثؽاي اؾ ثيٓ ثؽظْ اثؽاد رعاضٍي ٔيزؽيذ ثٗ آْ اضبفٗ 

 وٕيع. 

ِيٍي ٌيزؽ اؾ ّٔٛٔٗ ؼا عٛؼي ثٗ ظاضً  111اٌي  51   -

اي ايٓ وبؼ ثبٌٓ ثؽيؿيع وٗ ثب ٘ٛا رّبـ ٔعانزٗ ثبنع، ثؽ

 ٔٛن پيپذ ؼا ؾيؽ قغر ِبيغ لؽاؼ ظ٘يع.

ؾظْ ، قؽيغ  ثب ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ يعاد پزبقيُ  ضّٓ ُ٘ -

(KI – KIO3   ريزؽ ّٔبييع، رب ؼٔگ آثي ظب٘ؽ نعٖ ثبلي )

ثّبٔع، ٔمغخ پبيبٔي آؾِبيم ايدبظ ؼٔگ آثي پبيعاؼ 

 اقذ.

 .َّّ٘ٔ سافاف َّْاييذ  -يادآٗسي 

 ٍذاعثٔ  4-2-5

 ظؼ ّٔٛٔٗ ؼا ثٗ يٛؼد ؾيؽ ِسبقجٗ وٕيع :قٌٛفيذ ِٛخٛظ  -

mg SO3)ٍييي ىيرش َّّ٘ٔ (
2-

 / L = [ (A – B ) . N ( 40000 ) ] /     

 وٗ ظؼ آْ:

A  ٌيزؽ  = زدُ ريزؽ وٕٕعح ًِؽفي ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽ زكت ِيٍي 

 Bٌيزؽ  = زدُ ريزؽ وٕٕعح ًِؽفي ثؽاي نب٘ع ثؽ زكت ِيٍي 

 N يعيع –= ٔؽِبٌيزخ ريزؽوٕٕعٖ يعاد  ( ُپزبقيKI – KIO3 ) 

 تاؽذ. ٍي 1125/1ّشٍاىيرٔ ٍؼَ٘ال  –يادآٗسي 



 

اّذاصٓ گيشي يُ٘ إِٓ تٔ ٗعييح اعپنرشٗ فرٍ٘رش   4-1

 جزب اذَي 

 ايؽاْ أدبَ گيؽظ. 2354عجك اقزبٔعاؼظ ٍِي نّبؼح 

اّذاصٓ گيشي يُ٘ ٍظ تٔ ٗعييح اعپنرشٗفرٍ٘رش جزب   4-9

 اذَي

 يؽظ .ايؽاْ أدبَ گ 2354عجك اقزبٔعاؼظ نّبؼح 

فغفاخ تا ٗامْؾگش اعيذاعن٘ستيل )  گيشي يُ٘ اّذاصٓ   4-11

 ( Murphy- Riley سٗػ

 اف٘ه  4-11-1

اٚؼرٛ فكفبد ِٛخٛظ ظؼ ّٔٛٔٗ ظؼ زضٛؼ اقيع ٌِٛيجعيه،  

اقيع اقىٛؼثيه ٚ آٔزيّٛٔي ثٗ وّپٍىف آثي ؼٔگ ٌِٛيجعاد 

  881نٛظ،ؼٔگ وّپٍىف ايدبظ نعٖ ظؼ عٛي ِٛج رجعيً ِي

 گيؽي ّٔبييع.  أعاؾٖٔبِٔٛزؽؼا 

 ٍ٘اد ٍ٘سد ّياص  4-11-2

 ِسٍٛي آؼِكزؽأگ: -

 811ِيٍي ٌيزؽ اقيعقٌٛفٛؼيه غٍيظ ؼا ثب آة ِمغؽ رب  122

ٌيزؽ ؼليك ّٔبييع. ظؼ زبٌي وٗ ِسٍٛي ٕ٘ٛؾ ظاؽ اقذ  ِيٍي

گؽَ ربؼربؼاد پزبقيُ  3/1گؽَ ٌِٛيجعاد آِٛٔيَٛ ٚ  5/11

ييع، قپف آٔزيّٛاْ اضبفٗ وؽظٖ ٚ ثب ظاظْ زؽاؼد زً ّٔب

آْ ؼا ضٕه ّٔٛظٖ ٚ ثب آة ِمغؽ ثٗ زدُ يه ٌيزؽ ثؽقبٔيع. 

 رٛأع پبيعاؼ ثّبٔع. ايٓ ِسٍٛي ثٗ ِعد ؾيبظي ِي

 ِسٍٛي اقيع اقىٛؼثيه: -

ِيٍي ٌيزؽ آة ِمغؽ زً  111قٗ گؽَ اقيع اقىٛؼثيه ؼا ظؼ 

 وٕيع.

ايِ ٍذي٘ه فقط تشاي ٍذخ يل ٕفرٔ دس يخچاه  –يادآٗسي 

 پايذاس ٍي ٍاّذ.

 (: 1:1اقيع وٍؽيعؼيه) -

 511ِيٍي ٌيزؽ اقيع وٍؽيعؼيه غٍيظ ؼا ثٗ  511ثب اززيبط 

 ِيٍي ٌيزؽ آة ِمغؽ اضبفٗ ّٔٛظٖ ٚ ضٕه ّٔبييع.

ذ٘اُ اص  ذا صٍاّي مٔ سّگ ٍذي٘ه صسد ّؾذٓ اعد ٍي –يادآٗسي  

 ايِ ٍذي٘ه اعرفادٓ َّ٘د.

 

 ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ فكفبد پزبقيُ ) ِسٍٛي ِبظؼ (:  -

ثعْٚ آة ثب ضٍٛو آؾِبيهگب٘ي ؼا   K2HPO4چٙبؼ گؽَ قٗ اٌي 

ظؼخخ قٍكيٛـ ضهه وٕيع،  113ثٗ ِعد يه قبػذ ظؼ ظِبي 

گؽَ اؾ ايٓ ّٔه ضهه نعٖ ؼا ظؼ آة ِمغؽ زً  81/2ظليمب 

 ِيٍي ٌيزؽ ثؽقبٔيع. 511وؽظٖ ٚ ثٗ زدُ 

 ٍاّذ. ايِ ٍذي٘ه ذا ٍذخ ؽؼ ٍآ پايذاس ٍي –يادآٗسي 

1/00 ml = 1 mg PO4 
–3 

-p 

 اعراّذاسد مشدُ  4-11-3

 ِيىؽٚگؽَ ظؼ ٌيزؽ  111رب  11ِٕسٕي اقزبٔعاؼظ     -  

 ؼٚل اقزبٔعاؼظ وؽظْ ؼٚؾأٗ:  -



 

PO4ٌيزؽ  گؽَ ظؼ ِيٍي ٌيزؽاؾ ِسٍٛي ِبظؼ يه ِيٍي يه ِيٍي
3-

-

P   ِيٍي  11ِيٍي ٌيزؽ ؼليك وٕيع، ايٓ ِسٍٛي  111ؼا رب

 گؽَ ثؽ ٌيزؽ ِيجبنع.

ا اقزفبظٖ وٕيع، يىي اؾ اقزبٔعاؼظ٘بي ؾيؽ ؼ -

اقزبٔعاؼظ٘بيي ؼا أزطبة ّٔبييع وٗ ثٗ غٍظذ ّٔٛٔخ نّب 

 ٔؿظيه ثبنع.

 

 

                                          غٍظذ ٔٙبيي

 گؽَ ظؼ ٌيزؽ ِيٍي 11ِيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي 

g / L µ  111                                               ml 

 ml 211ؼليك نعٖ رب   1/2

g / L µ  211                                              

ml 1/4  ؼليك نعٖ ربml 211 

ِيٍي ٌيزؽ ؼا آِبظٖ وٕيع.  51ظٚ ّٔٛٔٗ اقزبٔعاؼظ  -

ٌيزؽ آة ِمغؽ ؼا ٔيؿ  ِيٍي 51ّ٘چٕيٓ ظٚ ّٔٛٔٗ  نب٘ع  

رٙيٗ ّٔبييع. ظؼ ؼٚل ؾيؽ ثب اقزبٔعاؼظ٘ب ٚ نب٘ع٘ب 

 ّ٘بٕٔع ّٔٛٔٗ ػًّ وٕيع.

ِيىؽٚگؽَ ثؽٌيزؽ  111اضزالف خػة اقزبٔعاؼظ ّٔٛٔٗ   -

ٔبِٔٛزؽثبيع  881ٚنب٘ع ثب قً پٕح قبٔزيّزؽي ظؼ عٛي ِٛج 

ثبنع . اگؽ خػة اقزبٔعاؼظ ظؼ  321/1اٌي  298/1ظؼ ظإِخ 

ايٓ ظإِٗ ٚالغ ٔگؽظظ  ظؼ آؾِبيم انىبٌي ٚخٛظ ظاؼظ ٚ 

 ثبيكزي ؼظيبثي نٛظ.

 سٗػ ماس 4-11-4

ثب اقيع وٍؽيعؼيه نم ٔؽِبي  رّبِي ظؽٚف نيهٗ اي ؼا -

نكزٗ ٚ قپف چٙبؼ اٌي پٕح  ثبؼ ثب آة ِمغؽ نكزهٛ ّٔبييع 

. 

ٌيزؽي  ِيٍي 125ِيٍي ٌيزؽ اؾ ّٔٛٔٗ ؼا ظؼ اؼٌٓ  51  -

 ثؽيؿيع. فمظ اؾ ّٔٛٔخ يبف نعٖ اقزفبظٖ ّٔبييع.

ٌيزؽِسٍٛي  ٌيزؽ ِسٍٛي آؼِكزؽأگ ٚ يه ِيٍي پٕح ِيٍي   -

، ثب رىبْ ظاظْ وبِال ِطٍٛط اقيع آقىٛؼثيه اضبفٗ وٕيع

 ّٔبييع.

ِبٔعٖ قپف خػة ؼا ظؼ  ظليمٗ ثٗ زبي ضٛظ ثبلي 21ِعد  -

ٔبِٔٛزؽ ٚ ثب اقزفبظٖ اؾ  881ِمبثً نب٘ع آة ِمغؽظؼ عٛي

گيؽي ٚ ٔٛع قً ؼا  قً يه يب پٕح قبٔزيّزؽي أعاؾٖ

 يبظظانذ وٕيع.

ظؼ يٛؼد ٚخٛظ ضؽٚؼد خػة ّٔٛٔٗ ؼا ثب اضبفٗ وؽظْ    -

ؼِكزؽأگ )ثعْٚ اضبفٗ وؽظْ اقيع آقىٛؼثيه(  ِسٍٛي آ

 أعاؾٖ گيؽي وؽظٖ رب ضؽيت رًسير وعٚؼد ثٗ ظقذ آيع.

رًسير وعٚؼد ؼا ظؼ يٛؼد ٚخٛظ اؾ خػة ّٔٛٔٗ وُ وؽظٖ    -

ٚ ايٓ خػة رًسير نعٖ ؼا ظؼ فؽِٛي ِٕسٕي اقزبٔعاؼظ لؽاؼ 

PO4ظاظٖ رب ِيىؽٚگؽَ 
3-

 -P/L .ثٗ ظقذ آيع 



 

 ٍذاعثٔ  5– 11 -4

ؼرٛ فكفبد ِٛخٛظ ظؼ ّٔٛٔٗ ؼا ثٗ يٛؼد ؾيؽ ِسبقجٗ اٚ

 وٕيع:

{/ (Ast-Ab) ( df )(As-Ab)  (1-111 )}  µg PO4
3-

 / L =  

{/ (Ast-Ab) ( df )(As-Ab)  (1-211 )}  يب 

 وٗ ظؼ آْ :

As   ّٗٔٛٔ خػة  = 

Ab  خػة نب٘ع 

df  ضؽيت رؽليك = 

Ast  ظؼيع خػة اقزبٔعاؼظ = 

اگؽ پٕح   df=  11ع اقزفبظٖ نٛظظؼي 11ِثبي : اگؽ ّٔٛٔخ 

 ضٛا٘ع ثٛظ.  = 21dfظؼيع ثبنع 

اّذاصٓ گيشي امغيژُ ٍذي٘ه 4-11
1
 (DO  ٓتٔ سٗػ افالح ؽذ )

ٗيْنيش
2
 

 اف٘ه  4-11-1

ظؼ ايٓ ؼٚل ِسٍٛي ِٕگٕؿ ظٚ ظؽفيزي ٚ قپف يه ِبظح 

نٛظ. اوكيژْ ِسٍٛي ِٕگٕؿ  لٍيبيي لٛي ثٗ ّٔٛٔٗ اضبفٗ ِي

فيذ ثبالرؽ اوكيع ظٚ ؼا ثٗ ٘يعؼٚاوكيع٘بي ثبؾي  ثب ظؽ

وٕع، ٚلزي وٗ ِسٍٛي ظؼ زضٛؼ يع اقيعي ِي نٛظ ِٕگٕؿ  ِي

گؽظظ.  اوكيع نعٖ ظٚثبؼٖ ثٗ زبٌذ ظٚ ظؽفيزي ثؽ ِي

نٛظ.  ِٚمعاؼي يع ِؼبظي ِمعاؼ اوكيژْ ِسٍٛي آة آؾاظ ِي

قٕدي ثب ِسٍٛي ريٛقٌٛفبد  قپف ِمعاؼ يع ثٗ ٚقيٍخ زدُ

 گؽظظ. اقزبٔعاؼظ نعٖ رؼييٓ ِي

 

 يايي ٍ٘سد ّياص ٍ٘اد ؽيَ 4-11-2

 ِسٍٛي قٌٛفبد ِٕگٕؿ: -

(ؼا ظؼ آة ِمغؽ زً  MnSO4 ,  H2Oگؽَ قٌٛفبد ِٕگٕؿ)  364 

وؽظٖ ٚ رب زدُ يه ٌيزؽ ؼليك ّٔبييع. ظؼ يٛؼري وٗ ثغٛؼ 

 وبًِ زً ٔهٛظ ّٔٛٔٗ ؼا يبف ّٔبييع .

 ” :ِدٍٛي آؾيعـ يعيعـ لٍيب “   -

يعيع گؽَ  135(خبِع ٚ   NaOHگؽَ ٘يعؼٚوكيع قعيُ) 511

(ؼا  ظؼ آة ِمغؽ زً وؽظٖ  ٚ رب يه ٌيزؽ ؼليك  NaIقعيُ) 

(زً نعٖ  NaN3گؽَ آؾيع قعيُ )  11ّٔبييع. ثٗ ايٓ ِسٍٛي 

 ِيٍي ٌيزؽ آة ِمغؽ اضبفٗ وٕيع. 41ظؼ 

 ٔؽِبي(: 36اقيع قٌٛفٛؼيه غٍيظ )زعٚظ   -

ٌيزؽايٓ ِسٍٛي ِؼبظي زعٚظ قٗ ِيٍي  ظؼ ايٓ يٛؼد يه ِيٍي

 ثبنع. لٍيب ِي -يعيع -ٌيزؽ ِسٍٛي آؾيع

 نٕبقبگؽ ٔهبقزٗ:  -

 ايٓ اقزبٔعاؼظ ػًّ وٕيع. 2-7-4عجك ثٕع 

 ٔؽِبي : 11/1ِسٍٛي ِبظؼ ريٛقٌٛفبد قعيُ   -

                                                           

1- Dissolved oxygen 
2- Winkler azide 



 

(ؼا ظؼ آة   Na2S2O3 . 5H2Oگؽَ ريٛقٌٛفبد قعيُ  ) 818/24 

ِمغؽ خٛنيعٖ ٚقؽظ نعٖ زً وؽظٖ ٚ رب زدُ يه ٌيزؽ ؼليك 

ٌيزؽ  ْ پٕح ِيٍيوٕيع. ايٓ ِسٍٛي ؼا ثب اضبفٗ وؽظ

 ثؽاي ٘ؽ ٌيزؽ زفبظذ وٕيع.   NaOHوٍؽٚفؽَ يب يه گؽَ 

 125/1(  Na 2S2O3ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ ريٛقٌٛفبد قعيُ  )   -

 ٔؽِبي:

ٌيزؽ ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ ِبظؼؼا رب زدُ يه ٌيزؽ  ِيٍي 251

ٔؽِبي  125/1ٌيزؽ اؾِسٍٛي  ؼليك وٕيع ظليمب يه ِيٍي

 نعٖ ظؼ ٌيزؽ اقذ. ِيىؽٚگؽَ اوكيژْ زً 211ِؼبظي 

 ٔؽِبي: 125/1ظي وؽِٚبد پزبقيُ اقزبٔعاؼظ  5

( ؼا  K2Cr2O7رمؽيجب ظٚ اٌي قٗ گؽَ ظي وؽِٚبد پزبقيُ ) 

ظؼخخ قٍكيٛـ ضهه وؽظٖ ٚ  113ثٗ ِعد ظٚ قبػذ ظؼ ظِبي 

گؽَ ضهه نعح آْ ؼا ظؼ آة ِمغؽ زً وؽظٖ ٚ رب زدُ  226/1

 يه ٌيزؽ ؼليك ّٔبييع.

 ع)زدّي/ زدّي(:ظؼي 11اقيع قٌٛفٛؼيه  -

 311ِيٍي ٌيزؽ اقيع قٌٛفٛؼيه  غٍيظ ؼا ثٗ  51ثب اززيبط 

ِيٍي ٌيزؽ آة ِمغؽ اضبفٗ وٕيع. قپف آْ ؼا ضٕه ّٔٛظٖ ٚ 

 ٌيزؽ ؼليك ّٔبييع. ِيٍي 511رب زدُ 

 يعيع پزبقيُ: -

 اقزفبظٖ وٕيع. KIاؾ ثٍٛؼ ٘بي 

 اعراّذاسد مشدُ  4-11-3

 اقزبٔعاؼظ وؽظْ ريٛقٌٛفبد: -

ٌيزؽ  ِيٍي 51) ػبؼي اؾ يعاد ( ؼا ظؼ  KIرمؽيجب ظٚ گؽَ 

ِيٍي ٌيزؽ اؾ اقيع  11زً وٕيع.  511آة ِمغؽ ظؼ اؼٌٓ 

وؽِٚبد  ٌيزؽاؾ ظي ِيٍي 21ظؼيع ٚ قپف ظليمب  11قٌٛفٛؼيه 

ٔؽِبي ثٗ آْ اضبفٗ وٕيع. ثؽاي  125/1(  K2Cr2O7پزبقيُ) 

پٕح ظليمٗ ظؼ ِسً ربؼيه لؽاؼ ظ٘يع، قپف آْ ؼا ثب آة 

 125/1ِيٍي ٌيزؽ ثؽقبٔيع ٚ ثب ِسٍٛي  411ُ ِمغؽ ثٗ زد

 ٔؽِبي ريٛقٌٛفبد قعيُ ريزؽ وٕيع.

  ) ] 125/1()  21/ ) )) ٍييي ىيرشذي٘ع٘ىفاخ اعرفادٓ ؽذٓ  [

 Na2S2O3=  ّشٍاىيرٔ 

 سٗػ ماس  4-11-4

(BOD)ِيٍي ٌيزؽي   311ثغؽي  -
1
ؼا ثب ّٔٛٔٗ آثىهي وٕيع  

. ّٔٛٔٗ ؼا ثب اقزفبظٖ اؾ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽگهزي
2

ثب يه   

ٌٌٛخ القزيىي وٗ اؾ ثبال رب پبييٓ ثغؽي عٛي ظانزٗ ثبنع 

ثؽيؿيع. پبيبْ ٌٌٛخ القزيىي ثبيكزي   BODظؼ ظاضً ثغؽي 

ظؼ ٕ٘گبَ پؽنعْ ثغؽي ؾيؽ قغر آة لؽاؼ گيؽظ. ثٗ ِمعاؼ 

زعالً يه قَٛ زدُ ثغؽي، آة ثبيكزي اؾ ثبالي ثغؽي قؽؼيؿ 

                                                           

ِمعاؼ ٔكجي اوكيژْ الؾَ ثؽاي اوكيعاقيْٛ ثيٌٛٛژيىي فبضالثٙب  BODآؾِبيم  -1 

 ظٖ ؼا رؼييٓ     ِي وٕع.، پكبثٙب ٚ آثٙبي آٌٛ

1- Biochemical  oxygen demand  
2- Reversing 



 

ا قؽپٛل ثگػاؼيع نٛظ . پف اؾ ثبال آِعْ وٍيخ زجبة ٘بي ٘ٛ

. ظِبي ّٔٛٔٗ ؼا يبظظانذ وؽظٖ ٚ قؽپٛل نيهٗ ؼا ثؽظانزٗ 

 -يعيع -ٚ ظِٚيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي آؾيع MnSO4ظٚ ِيٍي ٌيزؽ 

لٍيب ثٗ آْ اضبفٗ وٕيع. ايٓ ِٛاظ ؼا ثٗ ٚقيٍخ پيپذ ؾيؽ 

قغر ّٔٛٔٗ ٚاؼظ وٕيع، قؽپٛل ؼا ظٚثبؼٖ گػانزٗ ٚ ظلذ 

 15هٛظ. ثب زعالً ّٔبييع ٘ٛايي ظؼ ظاضً ثغؽي ِسجٛـ ٔ

ثبؼ ٚاؼٚٔٗ وؽظْ ثغؽي ِسٍٛي ؼا ِطٍٛط وٕيع . اخبؾٖ 

ظ٘يع وٗ رٛظٖ
1
رٗ ٔهيٓ نٛظ ٚ ظٚ ثبؼٖ ٚاؼٚٔٗ ّٔبييع ٚ  

ِدعظا اخبؾٖ ظ٘يع رب رٛظٖ رٗ ٔهيٓ نعٖ قپف قؽپٛل ؼا 

ثؽظاؼيع. قؽيغ ظٚ ِيٍي ٌيزؽ اقيع قٌٛفٛؼيه غٍيظ ؼا ثب 

ٚ قؽپٛل ؼا خؽيبْ ظاظْ اؾ ظ٘بٔخ ثغؽي ٚاؼظ وؽظٖ  

ثگػاؼيع رب أسالي وبًِ گؽظظ. ّٔٛٔٗ ٘بي غزيؽٖ نعٖ  ظؼ 

ايٓ ِؽزٍٗ ؼا ثٗ ِعد زعاوثؽ چٙبؼ رب ٘هذ قبػذ ظٚؼ اؾ 

ِيٍي  213ٔٛؼ ضٛؼنيع ٔگٙعاؼي ٚ ثالفبيٍٗ ريزؽ وٕيع.  

ٚاؼظ وٕيع . ثٛؼد ؼا  251ٌيزؽ ّٔٛٔٗ ؼا ثٗ اؼٌٓ ِبيؽ 

ٖ ٚ رب ثؽٚؾ ٔؽِبي آثىهي وؽظ 125/1ثب ريٛقٌٛفبد قعيُ 

ؼٔگ ؾؼظ وّؽٔگ ظؼ ِمبثً يه ؾِيٕخ قفيع  ريزؽ ّٔبييع . 

قپف يه رب ظٚ ِيٍي ٌيزؽ ِسٍٛي ٔهبقزٗ ثٗ آْ اضبفٗ وؽظٖ 

ٚ آؾِبيم ؼا رب ؾِبٔي وٗ ؼٔگ آثي ِسٍٛي اؾ ثيٓ ثؽٚظ 

 اظاِٗ ظ٘يع. 

دسّگ اّجاً ؽ٘د.  ٗ ذي٘ع٘ىفاخ  ذيرشاعيُ٘ تي - 1يادآٗسي 

اضافٔ گشدد. دس ّقطح پاياّي ٍذي٘ه   عذيٌ تايغري ّغثرا عشيغ

 ثاّئ تي سّگ تاقي تَاّذ. 21تايذ دذاقو 

 211ٔؽِبي  ِؼبظي  125/1يه ِيٍي ٌيزؽ ريٛقٌٛفبد قعيُ  -

ِيٍي ٌيزؽ  213ثبنع، ثٕبثؽ ايٓ اگؽ  ِي DOِيىؽٚ گؽَ  

ِيٍي ٌيزؽ ّٔٛٔخ اٌٚيٗ( ريزؽ نٛظ يه ِيٍي  211ّٔٛٔٗ )

 O2/L mg1/1ؽِبي ثؽاثؽ ٔ 125/1ٌيزؽ ريٛقٌٛفبد قعيُ 

 ثبنع. ِي DOثؽزكت 

 ٍذاعثٔ  4-11-5

                                         (125/1 N  /  

  DOاعرفادٓ ؽذٓ( =  Na2S2O3(  )ٍييي ىيرش 

تايذ ٍشذثأ مْرشه  َّ٘دٓ ذا   Na2S2O3ٔؽِبٌيزخ    –يادآٗسي 

 گيشي ؽذٓ سا تر٘اُ اّجاً داد. اّذاصٓ DOذقذيخ ٍْاعة 

 -4گيشي ٕيذساصيِ تٔ سٗػ اعپنرشٗ فرٍ٘رشي ) ٓ اّذاص 4-12

 دي ٍريو آٍيْ٘ تْضٗآىذٕيذ( 

 21زعاوثؽ ِيؿاْ ّٔٛٔخ ِٛؼظ آؾِْٛ ظؼ يه ِؽزٍٗ 

گؽَ ظؼ  رب پٕح ِيٍي 5/1ٌيزؽثٛظٖ ٚظإِخ ايٓ ؼٚل   ِيٍي

 ثبنع.  ٌيزؽ ِي

 اف٘ه  4-12-1

                                                           

3- flock 



 

ظي ِزيً  آِيٕٛ ثٕؿٚآٌع٘يع ٚاوٕم ظاظٖ  -4٘يعؼاؾيٓ ثب 

آؾيٓ ؼا وٗ ظؼ ِسٌٍٛٙبي غٍيظ ثٗ ؼٔگ  ٚ ّٔىٙبي اقيعي

لؽِؿ پؽ ؼٔگ ٚ ظؼ ِسٌٍٛٙبي ؼليك ثٗ ؼٔگ ؾؼظ ٘كزٕع 

 رٌٛيع ِي وٕع.

 ٍضادَد ٕا  4-12-2

ِيىؽٚگؽَ اؾ آِٛٔيبن،  111ظؼ نؽايظ ايٓ آؾِْٛ زضٛؼ 

قيىٍٛ ٘گؿيً آِيٓ، ِٛؼفٌٛيٓ، اوزب ظقيً آِيٓ، آ٘ٓ، ِف، 

ٚ فكفبد ِيىؽٚگؽَ اؾ وٍؽيع، قٌٛفبد  5111ٔيىً ٚ ّ٘چٕيٓ 

ثٗ يٛؼد خعاگبٔٗ يب ثبُ٘ ِؿازّذ ِّٙي ؼا ايدبظ ٔطٛا٘ع 

 وؽظ.

 ٗامْؾگش ٕاي الصً  4-12-3

 ظي ِزيً آِيٕٛ ثٕؿٚ آٌع٘يع: – 4ِسٍٛي  -

 211ظي ِزيً آِيٕٛ ثٕؿٚ آٌع٘يع ؼا ظؼ  – 4گؽَ اؾ  1/4

ِيٍي ٌيزؽ اؾ اقيع وٍؽيعؼيه  21ِيٍي ٌيزؽ اؾ ِزبٔٛي ٚ 

ٔؽِبي زً وٕيع. قپف  11ظؼيع ) خؽِي / خؽِي (  36غٍيظ 

آْ ؼا ظؼ نيهٗ يب ثغؽي ؼٔگي ٚ ظٚؼ اؾ ربثم ِكزميُ ٔٛؼ 

 ٔگٙعاؼي ّٔبييع.

 ٔؽِبي  5/1ِسٍٛي اقيع وٍؽيعؼيه  -

 ِسٍٛي ِزبٔٛي / اقيع وٍؽيعؼيه:  -

ظؼيع )خؽِي /  36ِيٍي ٌيزؽ اؾ اقيعوٍؽيعؼيه غٍيظ  21

 ِيٍي ٌيزؽ ِزبٔٛي ِطٍٛط وٕيع. 211خؽِي (  ؼا ثب 

 ٍٛي اقزبٔعاؼظ ٘يعؼاؾيٓ)ِسٍٛي ِبظؼ( :ِس  -

(ؼا  N2H4.2HClگؽَ اؾ ظي ٘يعؼٚ وٍؽيع ٘يعؼاؾيٓ ) 182/1 

ٔؽِبي زً وؽظٖ ٚ رب زدُ يه ٌيزؽ  5/1ظؼ اقيع وٍؽيعؼيه 

ٌيزؽاؾ ايٓ ِسٍٛي  ثب آة ِمغؽ ؼليك ّٔبييع. ٘ؽ يه ِيٍي

 ثبنع . ِيىؽٚگؽَ ٘يعؼاؾيٓ ِي 25زبٚي 

 ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ ٘يعؼاؾيٓ -
1
: 

يه ِيٍي ٌيزؽ اؾ ِسٍٛي ٘يعؼاؾيٓ )ِسٍٛي ِبظؼ ( ؼا ثب  

ٔؽِبي ِطٍٛط وٕيع وٗ  5/1ِيٍي ٌيزؽ اقيع وٍؽيعؼيه  111

ِيىؽٚگؽَ ٘يعؼاؾيٓ  25/1ٌيزؽاؾ ايٓ ِسٍٛي ثؽاثؽ  يه ِيٍي

 ِي ثبنع.

 َّّ٘ٔ تشداسي  4-12-4

ظؼخخ قٍكيٛـ ثبنع ثبيع ظِبي  25اگؽ ظِبي ّٔٛٔٗ ثيم اؾ 

ظؼخخ قٍكيٛـ  25رب  15قؽظوٕٕعٖ ثٗ آْ ؼا رٛقظ يه وٛيً 

ثؽقبٔيع. ضؽٚخي وٛيً قؽظوٕٕعٖ ؼا ثٗ يه ثغؽي 

ٌيزؽي عٛؼي ٚاؼظ وٕيع وٗ رمؽيجب رب  ِيٍي 251ظاؼ ظؼپٛل

أزٙبي آْ ثؽقع قپف اخبؾٖ ظ٘يع آة رب ؾِبٔي وٗ 

ِمعاؼّٔٛٔخ ِٛؼظ ٔظؽ ثٗ ظقذ آيع خؽيبْ پيعا وٕع. پف اؾ 

عٛؼي وٗ زجبة يب ٘ٛايي آْ ظؼة ثغؽي ؼا ثٗ آؼاِي ثكزٗ  

                                                           

1- Hydrazin wor;ing solution  



 

ظؼ ثغؽي ٚاؼظ ٔهٛظ، قؽيغ آْ ؼا ثٗ آؾِبيهگبٖ أزمبي 

 ظاظٖ ٚ ثعْٚ رأضيؽ آؾِبيم وٕيع.

 آٍادٓ عاصي  َّ٘داس ماىيثشاعيُ٘ 4-12-5

 1،  1زدُ ٘بي ظليمي اؾ ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ ٘يعؼاؾيٓ نبًِ 

ِيىؽٚگؽَ ؼا أعاؾٖ گؽفزٗ ٚ ظؼ ظاضً  5،  4،  3،  2، 

ِيٍي ٌيزؽي وبِال ضهه ثؽيؿيع،  51دّي يه قؽي اؾ ظؽفٙبي ز

ٔؽِبي  5/1ِيٍي ٌيزؽ اقيعوٍؽيعؼيه  15قپف ثٗ ٘ؽيه 

 28اضبفٗ وؽظٖ ٚ ثب آة ِمغؽ ٘ؽ يه اؾ زدّٙب ؼا رب 

وٕيع، ظؼپٛل آْ ؼا لؽاؼ ظاظٖ ٚ وبِال ِطٍٛط  ٌيزؽؼليك ِيٍي

ظؼخخ  25ٚ  21ّٔبييع. ظِبي ٘ؽ وعاَ اؾ ظؽفٙب ثبيع ثيٓ 

ِيٍي  11٘ؽوعاَ اؾ ظؽفٙب ثٗ ِيؿاْ قٍكيٛـ ثبنع. ثٗ 

ظي ِزيً آِيٕٛ ثٕؿٚ آٌع٘يع افؿٚظٖ ٚ  -4ٌيزؽ اؾ ِسٍٛي 

ظليمٗ ثّبٔع. پف اؾ ايٓ ِعد، خػة ٘ؽوعاَ اؾ  11ثگػاؼيع

رب  21ِيٍي ِزؽي ظؼ ظِبي ثيٓ  41ِسٌٍٛٙب ؼا ثب قٍٙبي 

 458ظؼخخ قٍكيٛـ رٛقظ يه اقپىزؽٚفزِٛزؽ ثب عٛي ِٛج  25

يؽي وٕيع. پف اؾ أدبَ ِؽازً ثبال يه گ ٔبِٔٛزؽ أعاؾٖ

ِسٍٛي نب٘ع ثعْٚ زضٛؼ ٘يعؼاؾيٓ اؾ ِسٍٛي اقزبٔعاؼظ 

رٙيٗ وؽظٖ ٚ ّٔٛظاؼ خػة ضبٌى ؼا ثؽ اقبـ ِيىؽٚگؽَ 

 ٘يعؼاؾيٓ ؼقُ ّٔبييع. 

 .اص آب تٔ ػْ٘اُ يل عو جثشاّي اعرفادٓ مْيذ –يادآٗسي 

 سٗػ ماس    6 - 12 -4

ِيٍي ٌيزؽ ٔجبنع( ؼا  21زدُ ِٕبقجي اؾ ّٔٛٔٗ )ثيهزؽاؾ

ِيٍي ٌيزؽي ثؽيؿيع،  51ظاؼ ظؼ ظاضً يه اقزٛأخ ِعؼج ظؼة

ٔؽِبي ثٗ آْ  5/1ِيٍي ٌيزؽ اؾ اقيعوٍؽيعؼيه  15قپف 

ٌيزؽ  ِيٍي 38اضبفٗ ّٔٛظٖ ٚ ثب آة ِمغؽ زدُ آْ ؼا ثٗ 

ثؽقبٔيع، ظِب ؼا ثب ظلذ يه ظؼخخ قٍكيٛـ ثب ظِبي ِٕسٕي 

ِيٍي ٌيزؽ اؾ  11اؾ آْ  وبٌيجؽاقيْٛ رٕظيُ ّٔبييع. پف

ظي ِزيً آِيٕٛ ثٕؿٚ آٌع٘يع ثٗ آْ اضبفٗ وؽظٖ  -4ِسٍٛي 

ِيٍي ٌيزؽ ثؽقبٔيع ٚ آْ  51ٚ ثب آة ِمغؽ زدُ آْ ؼا ثٗ 

ظليمٗ ثّبٔع.  11ؼا ثٗ عٛؼ وبًِ ِطٍٛط ّٔٛظٖ  ثگػاؼيع 

ظؼ ِؽزٍخ ٔٙبيي ِيؿاْ خػة ِسٍٛي ّٔٛٔٗ ِٚسٍٛي نب٘عؼا 

گيؽي  ٚقيٍخاقپىزؽٚفزِٛزؽأعاؾٖ ِزؽي ثٗ ظؼقٍٙبي چٙبؼقبٔزي

ّٔبييع. ظلذ نٛظ وٗ ظِب ثيم اؾيه ظؼخخ قٍكيٛقبضزالف 

 ٔعانزٗ ثبنع.

ثؽاي زػف اثؽ ؼٔگ ّٔٛٔٗ يه زدُ ِكبٚي ثب ّٔٛٔخ ِٛؼظ 

ِيٍي ٌيزؽ  11آؾِْٛ ثؽظانزٗ  ٚ لجً اؾ ٘ؽ گٛٔٗ العاِي 

ِطٍٛط ) اقيع وٍؽيعؼيه /  ِزبٔٛي ( اضبفٗ وؽظٖ ٚ زدُ 

ِيٍي ٌيزؽ ؼقبٔعٖ ٚ خػة آْ ؼا  51ة ِمغؽ ثٗ آْ ؼا ثب آ

 أعاؾٖ گيؽي ّٔبييع .

 ٍذاعثٔ  4-12-2

ػعظ ضٛأعٖ نعٖ ثؽاي ِسٍٛي نب٘ع ٚ خجؽأي ؼٔگ ؼا اؾ ُ٘ 

وُ وؽظٖ ٚ اؾ ػعظ ثٗ ظقذ آِعٖ ثؽاي ِسٍٛي ّٔٛٔٗ  ثب 



 

اقزفبظٖ اؾ ِٕسٕي وبٌيجؽاقيْٛ ِيؿاْ ٘يعؼاؾيٓ ظؼ ّٔٛٔٗ 

 ؼا ثطٛأيع .

mg / L  N2H4 = m/ v  
 وٗ ظؼ آْ :

m    خؽَ ٘يعؼاؾيٓ ظؼ ّٔٛٔخ ِٛؼظ آؾِْٛ ثؽ زكت =

 ِيىؽٚگؽَ

v   زدُ ّٔٛٔخ ِٛؼظ آؾِْٛ ثؽ زكت ِيٍي ٌيزؽ = 

 111گيشي مو جاٍذاخ ٍذي٘ه ،خؾل ؽذٓ دس  اّذاصٓ  4-13

(TDSعيغي٘ط تٔ سٗػ ٗصّي) دسجح
1
 

اي وٗ ضٛة ِطٍٛط نعٖ اؾ ِيبْ يبفي پهُ  ايٛي : ّٔٛٔٗ

اؼظ ػجٛؼ ظاظٖ ِي نٛظ ٚ ِسٍٛي ؾيؽ يبفي ظؼ نيهٗ اقزبٔع

يه ثٛرخچيٕي ثب ٚؾْ ِؼٍَٛ رب ٔؿظيه ثٗ ضٕه نعْ رجطيؽ 

ظؼخخ قٍكيٛـ رب ؼقيعْ ثٗ ٚؾْ ثبثذ  181گهزٗ ٚ ظؼ ظِبي 

نٛظ .اضبفٗ ٚؾْ ظؽف وً خبِعاد ِسٍٛي ؼا ٔهبْ  ضهه ِي

 ظ٘ع. ِي

 سٗػ ماس     4-13-1

 قبؾي وبغػ يبفي پهُ نيهٗ: آِبظٖ  -

وٕبؼح وبغػ يبفي ؼا خّغ وؽظٖ ٚ ظاضً يبفي لؽاؼ ظ٘يع .  

ٌيزؽي آة  ِيٍي 21ثب اقزفبظٖ اؾ ضالء يبفي ؼا ثب قٗ زدُ 

ِمغؽ ثهٛييع . ِىم ؼا اظاِٗ ظ٘يع رب رّبَ آة وهيعٖ 

 نٛظ.

 قبؾي ظؽف رجطيؽ: آِبظٖ -

 181ظؽف رّيؿي ؼا ظؼ گؽِطبٔٗ ثٗ ِعد يه قبػذ ثب ظِبي 

ع . ظؽف ؼا رب ِٛلغ اقزفبظٖ ظؼ ظؼخٗ قٍكيٛـ زؽاؼد ظ٘ي

ظقيىبرٛؼ گػانزٗ ٚ لجً اؾ أدبَ آؾِبيم آٔٙبؼا ٚؾْ 

 وٕيع.

 أزطبة يبفي ٚ زدُ ّٔٛٔٗ : -

زدُ ّٔٛٔٗ ؼا عٛؼي أزطبة وٕيع وٗ ثبليّبٔعح ضهه آْ 

گؽَ ثبنع. ظؼ يٛؼري وٗ يبف وؽظْ ثيم  ِيٍي 211رب  11ثيٓ 

اقزفبظٖ وٕيع اؾ ظٖ ظليمٗ عٛي ثىهع ، اؾ يبفي ثؿؼگزؽي 

 ٚ يب زدُ ّٔٛٔٗ ؼا وب٘م ظ٘يع. 

 آؾِبيم ّٔٛٔٗ: -

ّٔٛٔخ اٌٚيخ ؼا ثب ّ٘ؿْ ِغٕبعيكي ُ٘ ؾظٖ ٚ ظؼزيٓ ّ٘ؿظْ 

زدُ ِؼيٕي اؾ ّٔٛٔٗ ؼا ثب پيپذ ثؽظانزٗ ٚ  ظؼ يبفي پهُ 

ثبنع  ثؽيؿيع .قپف خبِعاد  نيهٗ وٗ ثٗ پّپ ضالء ِزًً ِي

ٌيزؽ آة  ِيٍي 11يبف نعح ؼٚي يبفي ؼا قٗ ثبؼ ٚ٘ؽثبؼ ثب 

ِمغؽ ثهٛييع. ِىم ؼا زعٚظ قٗ ظليمٗ پف اؾ ارّبَ يبف 

وؽظْ اظاِٗ ظ٘يع رب آة نكزهٛ وبِال ضبؼج نٛظ .وً ِسٍٛي 

ؼا ثٗ يه ظؽف رجطيؽي وٗ لجال ضهه ٚ ٚؾْ نعٖ اقذ أزمبي 

ٚرب ٔؿظيه ضهه نعْ ؼٚي زّبَ ثطبؼ زؽاؼد ظ٘يع. ثؼع 

ه قبػذ ظؼ ظِبي اؾرجطيؽ نعْ ِسٍٛي، ظؽف ؼا زعالً ِعد ي

                                                           

1- Total dissolved solids
  



 

ظؼخخ قٍكيٛـ زهه وؽظٖ ٚ پف اؾ لؽاؼ ظاظْ ظؼ  181

 ظقيىبرٛؼ ٚؼقيعْ ثٗ ظِبي ثبثذ آٔؽا ٚؾْ وٕيع.  

 ٍذاعثٔ  4-13-2

*  1111ٌيزؽ( /} زدُ ّٔٛٔٗ)ِيٍي                       

(A-Bِيٍي =})  گؽَ ظؼ ٌيزؽ وً خبِعاد ِسٍٛي 

Aگؽَ = ٚؾْ ثبليّبٔعح ضهه + ظؽف ، ثؽزكت ِيٍي 

B گؽَ ( = ٚؾْ ظؽف )ِيٍي 

 111گيشي مو جاٍذاخ ٍذي٘ه ،خؾل ؽذٓ دس  اّذاصٓ  4-14

 (  TDS عيغي٘ط تٔ سٗػ  ٕذايد عْجي ) دسجح

ظإِخ ايٓ ؼٚل ثؽاي أعاؾٖ گيؽي ثبليّبٔعح رجطيؽ رب 

ِيٍي گؽَ ثؽ ٌيزؽ اؾ ِٛاظ خبِع ثبليّبٔعٖ  11111زعاوثؽ 

 اقذ .

ضٓ دس ٍذاعثح تاقيَاّذج ٍ٘اد جاٍذ غيش يّ٘ي –يادآٗسي 

 . ذثخيش تٔ دغاب َّي آيذ

 اف٘ه    4-14-1

ايٓ اقزبٔعاؼظ أعاؾٖ  1-4٘عايذ اٌىزؽيىي ؼا عجك ثٕع  

گؽفزٗ ٚ آْ ؼا ثب يه ضؽيت رجعيً ردؽثي ثٗ غٍظذ وً اِالذ 

 گؽَ ظؼٌيزؽ رجعيً وٕيع.   يٛٔيؿٖ نعٖ ثؽ اقبـ ِيٍي

سا تش اعاط ٍييي  تشاي اغية آتٖا ٕذايد اىنرشيني –يادآٗسي 

دسجح عيغي٘ط تٔ دعد آٗسدٓ ٗ دس يل  25صيَْظ تش ٍرش دس دٍاي 

 ٍي تاؽذ ضشب ٍي مْيٌ. 1ذا  5/5ضشية ذثذيو  مٔ دس داٍْح  

 ٗامْؾگش ٕا     4-14-2

 ايٓ اقزبٔعاؼظ  رٙيٗ نٛظ.  2-1-4عجك ثٕع 

 دعرگإٖا    4-14-3

 ثبنع. ايٓ اقزبٔعاؼظ ِي 1-1-4عجك ثٕع 

 َّّ٘ٔ تشداسي ٗ َّّ٘ٔ ٕا    4-14-4

٘بي  ّٔٛٔٗ ٘ب ثبيع ثب وّزؽيٓ فبيٍٗ آؾِبيم نٛٔع. ّٔٛٔٗ

اقيعي ٚ يب ّٔٛٔٗ ٘بي ثبؾي  اثزعا ثبيع ظؼ زضٛؼ فًٕ 

فزبٌئيٓ ضٕثي نٛظ. ايٓ وبؼ ؼا ثب چٕع لغؽٖ اؾ 

خؽِي(  يب قٛظ پٕح ظؼيع  اقيعاقزيه پٕح ظؼيع)خؽِي/

 )خؽِي/خؽِي( أدبَ ظ٘يع.

گيؽي نعٖ ٚ  ضٕثي ثبيع ثٗ عٛؼ ِؼّٛي أعاؾٖ٘عايذ ِسٍٛي 

 ظؼيٛؼد ٔيبؾ اثؽ ِيؿاْ ؼليك قبؾي ّٔٛٔٗ ِٕظٛؼ نٛظ.

 ضشية ذثذيو     4-14-5

گيؽي ّ٘ؿِبْ ٘عايذ اٌىزؽيىي  ضؽيت رجعيً اؾ عؽيك أعاؾٖ 

 ٚ ثبليّبٔعح رجطيؽ ثٗ ؼٚل ٚؾٔي ثٗ ظقذ ضٛا٘ع آِع.

   = TDS (mg /L ) )ضؽيت رجعيً ()٘عايذ اٌىزؽيىي(

ْٕگاٍي مٔ ضشية ذثذيو تٔ ف٘سخ ذجشتي دس دعرشط  –يادآٗسي 

ؽ٘د. دس ايِ داىد ّرايج  اعرفادٓ ٍي 2/6ّثاؽذ، اص ضشية ذثذيو

 تذعد آٍذٓ ذقشيثي خ٘إذ ت٘د.

 

 سٗػ ماس      4-14-6



 

ايٓ   1-4٘عايذ اٌىزؽيىي ّٔٛٔخ ِٛؼظ آؾِْٛ ؼا عجك  ثٕع 

-14-4ا عجك  ثٕع گيؽي وؽظٖ ٚ قپف آْ ؼ اقزبٔعاؼظ أعاؾٖ

ؾيّٕف ثؽِزؽ ظؼ  ضٕثي ّٔبييع. ٔزيدٗ ؼا ثؽ اقبـ ِيٍي 4

 ظؼخخ قٍكيٛـ گؿاؼل وٕيع . 25

 گضاسػ ّريجٔ    4-14-2

گؽَ ظؼ ٌيزؽ  وً ِٛاظ ثبليّبٔعح رجطيؽ ثؽ زكت ِيٍي

ِسبقجٗ ِي نٛظ. ثؽاي ايٓ ِٕظٛؼ ٘عايذ اٌىزؽيىي ثٗ ظقذ 

ظؼخخ قٍكيٛـ  25آِعٖ ثؽ زكت ِيٍي ؾيّٕف ثؽ ِزؽ ظؼ ظِبي 

 ؼا ظؼ ضؽيت رجعيً ضؽة ّٔبييع.

صٍاّي مٔ ضشية ذثذيو تٔ ف٘سخ اخرياسي اّرخاب  – 1يادآٗسي 

دس ّظش گشفرٔ ٗ تشاي اغية آب ٕا تش   2/6ؽ٘د  ٍؼَ٘ال آُ سا 

 اعاط رساخ يُ٘ ع٘ىفاخ عذيٌ ٍذاعثٔ ٍي ؽ٘د .

صٍاّي مٔ ٗادذ ٕذايد اىنرشيني ٍييي صيَْظ تش  -2يادآٗسي 

 ّخ٘إذ ت٘د. 2/6ّثاؽذ ضشية ذثذيو ديگش ٍرش 

صٍاّي مٔ اص ضشية ذثذيو تٔ دعد آٍذٓ تٔ ف٘سخ  -3يادآٗسي 

 ذشٍي تاؽذ. ذجشتي اعرفادٓ ؽ٘د تاقي ٍاّذجذثخيش دافو دقيقي

اگش ٕذايد عْج ذجاسذي دس دعرشط تاؽذ چُ٘ ايِ  -4يادآٗسي 

ٕذايد عْجٖا داساي يل ضشية ذثذيو ثاتري ٍي تاؽْذ تا 

ادٓ اص آّٖا ٍي ذ٘اُ تٔ ف٘سخ ٍغرقيٌ تاقيَاّذج ذثخيش اعرف

سا تش دغة ٍييي گشً دس ىيرش تٔ دعد آٗسد . اىثرٔ ٍَنِ اعد 

ايِ ضشية ذثذييٖا تا ذ٘جٔ تٔ ٍذىٖاي ٍرفاٗخ تإٌ ذفاٗخ 

داؽرٔ تاؽْذ. آّچٔ مٔ ٍغيٌ اعد تٖرشاعد ايِ اتضاس سا تا 

خيش ٍؾخقي ٍي اعرفادٓ اص ٍذي٘ىٖايي مٔ داساي تاقيَاّذج ذث

 تاؽْذ مْرشه مشد.
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