


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اه یرامیب زا یریگشیپ تیریدم
 (نویسانیسکاو و نسکاو  :مود شخب) 

              شرورپ نردم تعنص رد یساسا شقن کی یاراد نویسانیسکاو
          هدش لصاح تیقفوم و تفرشیپ ،نویسانیسکاو نودب .دشاب یم رویط
                هدوب نکمم ریغ ریخا ههد نیدنچ رد رویط تادیلوت شیازفا رد
             رشتنم و شخپ ایند رساترس رد ینوفع یاهیرامیب زا یرایسب .تسا
             یرامیب لرتنک تالکشم ،اوه قیرط زا ازیرامیب لماوع لاقتنا و هدوب

                هجیتن رد ،دروآ یم دوجوب یا هنیطنرق بوخ طیارش رد یتح ار  اه
 .تسا یرورض تعنص نیا تادیلوت تهج نویسانیسکاو لامعا
              و  التبا نازیم  شهاک ثعاب رویط نویسانیسکاو  همانرب یارجا ریثات
                  رد رگید فرط زا .ددرگ یم از تنوفع لماوع رثا رد ریم و گرم
             ببس ازیرامیب لماوع هیلع رب ینمیا داجیا ،ردام و راذگمخت ناغرم
                .ددرگ یم غرم مخت هتسوپ بیرخت و دیلوت شهاک زا یریگولج
                  لماوع یدومع لاقتنا شهاک ببس دلوم یاه هلگ رد نینچمه
                  بیترت نیدب و هتشگ (اه هجوج) جاتن هب ردام قیرط زا ازیرامیب

                   یداب یتنآ دیلوت اب و اه یرامیب راشتنا زا هیلوا یریگشیپ ببس
                  دشر هیلوا لحارم رد نآ ظفح و ینمیا ببس اه هجوج رد یردام
 .ددرگیم (لوا یاه هتفه)
                هدمع هک دشاب یم سرتسد رد رویط یارب یددعتم یاه نسکاو
   ،ینوفع تیئکارت وگنرال  ILT  ،لساکوین  ND      ،زا دنترابع اهنآ نیرت
   تفا مردنس ،MD   کرام ،AE    رویط تیلیمولافسنآ ،FP   نایکام هلبآ
       تیئکارتونیر ،(اه سوریووئر) یسوریو تیرترآ      ،EDS76  دیلوت
   وروبماگ یرامیب ،IB    ینوفع تیشنورب ،TRT/SHS    نوملقوب/رویط

IBD، نایکام ینوفع ینوخ مک       CIA، زولروتساپ ،ینوفع یازیروک،     
 . ...و کیژارومه تیرتنا ،زویدیسکوک ،زومسالپوکیام
 :اه نسکاو عاونا

                 ،دشاب یم سرتسدرد اه نسکاو زا یلصا پیت ود رضاح لاح رد
 

2 



  .killed هتشک نسکاو و live هدنز نسکاو
                    کی رد  بکرم تروصب  فلتخم یاهیرامیب  هیلع رب اه نسکاو
               ای یسوریو  لماوع هیلع رب ینمیا داجیا  یارب  نویسانیسکاو  همانرب
 .دنوریم راکب ییایرتکاب
         هدش لاعف ریغ یاه نژ یتنآ یدایز رادقم لماش    :هتشک یاه نسکاو
             ناونعب موینیمولآ دیسکوردیه ای و ینغور نویسلوما کی اب هارمه ،
             زا یئالاب حطس داجیا ببس دنناوت یم اهنآ .دنشابیم (تناوجدا) روای
    هدنز نسکاو کی اب  priming        زا دعب هکیتروص رد صوصخب ینمیا
            یقیرزت تروصب یتسیاب اه نسکاو عون نیا .دندرگ دوش هدرب راکب
                       دنچ ای ود یواح بلغا و دوش هدافتسا غرم ره رد یدارفنا و
 .دشاب یم (تنالاو یتلوم) مسیناگرا
            نکمم و هدوب نژ یتنآ کی یواح طقف �الومعم    :هدنز یاه نسکاو
               رد و یمشچ هرطق ،یندیماشآ  ،(لسورئآ)یرپسا لاکشا هب تسا
            تسا نکمم اه نژ یتنآ نیا .دوش هدافتسا یقیرزت تروصب یدراوم
                هیوس زا هک هتفای تدح فیفخت تروصب هک  ازیرامیب  میسناگرا زا

 هیوس)  H120              دننام هدش هیهت فلتخم یاه شور هلیسوب داح یاه
 B1               ریظن ازیرامیب میالم یاه هیوس ای و (ینوفع تیشنورب نسکاو
                  نیا رد زاین دروم نژ یتنآ رادقم .دنشاب هدش داجیا (لساکوین)
              ریثکت ناکما نآ تلع هک هدوب هتشک یاه نسکاو زا رتمک اهنسکاو
                تیشنورب و تیئکارت وگنرال دننام .دشاب یم فده یاه تفاب رد
 ،AE               نسکاو دروم رد ای و هتفای ریثکت سفنت هاگتسد رد هک ینوفع
             رد وروبماگ سوریو دروم رد و (اه هدور رد) شراوگ هاگتسد رد هک
                  ببس هدنز یاه نسکاو .دبای یم ریثکت سیویسیرباف سروب
                  ینمیا داجیا دننامه ،یطاخم ای یعضوم ینمیا داجیا و کیرحت
          یگژیو هصالخ تروصب ریز لودج .دندرگ یم ،کیمتسیس ای یمومع
 .دنک یم نایب ار اه نسکاو
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 ثحب اهنآ یگژیو و اه نسکاو دیلوت هوحن اب هطبار رد همادا رد
 .دش دهاوخ
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 رویط یارب لاعف ریغ و هدنز یاه نسکاو یگژیو 
 :هتشک یاه نسکاو :هدنز یاه نسکاو

               ندب لخاد رد ریثکت تردق ،نژ یتنآ رتمک رادقم
 هدنرپ

 هدنرپ ندب لخاد رد ریثکت مدع ،نژ یتنآ دایز رادقم

 نآ یرادهگن و یزاس هریخذ ندوب ناسآ دوریم نیب زا ترارح و ییایمیش داوم رثا رد یناسآ هب
          تروصب هدافتسا لباق و ناسآ نآ دربراک ،نازرا �اتبسن

       بآ قیرط زا هدافتسا دننام ،یمومع نویسانیسکاو
 یرپسا و یندیماشآ

            هدافتسا یدارفنا تروصب هشیمه �ابیرقت ،الاب هنیزه
 .دوشیم

 .تسا زاین دروم �ابلاغ (تناوجدا) روای .درادن دوجو لومعم روطب اهنآ رد (تناوجدا) روای
              یتنآ) هدنرپ رد دوجوم یداب یتنآ هب ندوب ساسح

 (یردام یداب
 یداب یتنآ روضح رد ینمیا شنکاو داجیا

            الثم دوش یم (یعضوم) یطاخم ینمیا کیرحت ببس
 اه هدور و یان رد

 هدش نمیا ناگدنرپ رد ،رت یوق ینمیا داجیا

 Booster      رتسوب کی لابندب تسا نکمم یعضوم ینمیا EDS دننام رگید لماوع اب یگدولآ رطخ
 .ددرگ داجیا

 یگدولآ رطخ مدع (نسکاو شنکاو) یتفاب شنکاو یاراد
             شنکاو زورب ای و شنکاو مدع نیاربانب و ریثکت مدع نامزمه لخادت رثا رد ،بکرم دودحم لاکشا

 یتفاب فیعض
 .درادن دوجو ندرک طولخم رد لخادت ینمیا عیرس زاغآ

 .دوش یم داجیا یدنک اب ینمیا �الومعم



!دینک تیاعر شرورپ نلاس رد ار توکس افطل  
            و تشادهب ریظن یلماوع هب رویط شرورپ رد یدرکلمع یاهروتکاف
              یادص و رس ضرعم رد یریگرارق ریثات هتبلا .تسا هتسباو هیذغت

              رپ یاهطیحم ناگدنرپ .تشاد رود رظن زا دیابن زین ار طیحم دیدش
               زا اهطیحم نیا رد ار یرت نییاپ درکلمع و دندنسپ یمن ار ادص و رس
              ره رد یژرنا عبنم ره هب هتسباو یادص تدش .دنهد یم ناشن دوخ
          تحت یا هلیسو کمک هب و (dB        )لب یسد دحاو اب شرورپ مراف
 ،1                لودج رد .دوش یم یریگ هزادنا (رتمونوس) جنسادص ناونع
             طیحم یادص و رس ضرعم رد یریگرارق زاجم نامز تدم و حوطس
 .تسا هدش هئارا

              و ریداقم نیا زا رتدیدش ییادص و رس ضرعم رد ناگدنرپ هچنانچ
               زورب راظتنا ناوتیم ،دنریگ رارق نازیم نیا زا رت ینالوط تدم هب ای
 .تشاد ار روکذم هلگ زا یدیلوت تالکشم
        مراف کی رد ،دش ماجنا ،نمی تختیاپ ،اعنص رد هک یقیقحت ساسا رب
                و بذج و مضه ،ناد تفایرد رب ار یتوص سرتسا ریثات شرورپ
                  کی .دنداد رارق شهوژپ دروم ار یتشوگ یاه هجوج درکلمع
         ادص یلصا عبنم ناونع هب ار تاو ولیک  161     تیفرظ اب قرب روتارنژ
               هلیسو هب ،لب یسد دحاو اب ار ادص تدش .دنداد رارق هدافتسا دروم

   یرگید و یرتم  10          هلصاف اب یکی هک شرورپ نلاس ود رد رتمونوس
         ،دنتشاد رارق ،(قرب روتارنژ) ادص داجیا عبنم زا یرتم  110   هلصاف اب
               رد هک ییاه هجوج یدرکلمع یاهرتماراپ .دندومن یریگ هزادنا
 هب  0               لودج رد ،دندوب هتفرگ رارق ادص توافتم یاهتدش ضرعم
 10                   هلصاف اب نلاس رد هک ییاه هجوج .دنا هدش هتشاذگ هسیاقم
               تدش اب ییادص ضرعم رد ،دنتشاد رارق ادص دیلوت عبنم زا یرتم
                  زا هتسد نآ هب تبسن یرتمک ناد تفایرد و هدوب لب یسد  03
        و ادص دیلوت عبنم زا یرتم  110           هلصاف اب نلاس رد هک اه هجوج
              یریگنزو ،رما نیا هجیتن رد .دنتشاد ،دندوب لب یسد  66  تدش

                  رت بسانمان زین اهنآ رد ییاذغ لیدبت بیرض و رتمک لوا هتسد
 .تسا هدش شرازگ

 یرادغرم یاهنلاس رد ادص تدش زاجم ریداقم -1لودج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یساسا تارییغت
              رتالاب توص تدش ضرعم رد هک یهورگ رد ناد تفایرد شهاک
                   رد یددعتم یدرکلمع تارییغت زورب هب رجنم ،دنتشاد رارق

              ینومروه تارییغت .دش دهاوخ اه هجوج ندب یلخاد یاهمتسیس
               زا یشان سرتسا بقاوع زا هیلک قوف هدغ یاهتیلاعف شهاک ریظن
            یم یتشوگ یاه هجوج رد دیدش یادص و رس ضرعم رد یریگرارق
             نامز شهاک قیرط زا دناوت یم هیلک قوف ددغ تیلاعف شهاک .دشاب
             ریثات هجوج طسوت ناد تفایرد نازیم رب ،کچوک هدور تحارتسا

              فرصم ناد زا یزیچان رادقم اهنت نیاربانب .دهاکب نآ زا و هتشاذگ
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 ادص تدش
 (لب یسد)

 رد یریگرارق زاجم نامز تدم
 (زور رد تعاس)ادص ضرعم

13 9 
19 3 
09 6 
99 6 
99 0 
111 0 
011 9.1 
911 1 
111 9.1 
911 90.1 



         تدم ینالوط یاه هرود تلع هب نیا هک هدش جراخ ناد هنیچ زا هدش
               رب ینبم ییاهشرازگ نینچمه .دشاب یم کچوک هدور رد ضابقنا

               رد ارذگ یمکسیا کی زورب هجیتن رد یشراوگ تاحشرت شهاک
              هک ییاه هلگ رد یشراوگ تاکرحت شیازفا زین و یشراوگ سکوم
               .تسا هتشاد دوجو دنا هدوب رتالاب تدش اب یادص و رس ضرعم رد
                   عاستا تلع هب دناوت یم ناد تفایرد یکیزیف ریخات ،هجیتن رد
              ههدزاود لخاد هب یدعم سومیک حشرت ریخات و شراوگ هاگتسد
 .دهد خر
 نژوکیلگ بیرخت

    ریداقم .تسا هدمآ  0             لودج رد مضه تیلباق هب طوبرم ریداقم
       ره دروم رد نیئتورپ و (DM       ) کشخ داوم مضه تیلباق هب طوبرم
              رد هورگ رد یبرچ مضه تیلباق اما ،دوب ناسکی شیامزآ هورگ ود
                 یم هلئسم نیا .تسا هتفای شهاک رتدیدش یادص و رس ضرعم
            اه هجوج هتسد نیا رد یریگنزو شهاک رب یرگید رثوم لماع دناوت
         طیارش رد اهدیئوکیتروکوکیلگ حشرت شیازفا زا ییاهشرازگ .دشاب

            نژوکیلگ تسکش نازیم هلئسم نیا .دراد دوجو دیدش یادص و رس
 و  PH               شهاک هب رجنم نآ عبت هب و عیرست ار ینالضع یاهلولس رد

                   نیا یود ره .ددرگ یم راتشک زا سپ هشال یامد تفا رد ریخات
                ندوب ویتادیسکا و یمرن ،یگدیرپ گنر لیالد دنناوت یم لماوع
 .دنشاب هلصاح تشوگ
           ،نورتسژورپ و نژورتسا ریظن یلثم دیلوت یاهنومروه ،نیا رب هوالع
            یارب نونک ات رثا نیا .دنهد یم یتوص سرتسا هب یتوافتم یاهخساپ
            ،دوجوم تاعالطا اهنت و هتفرگن رارق یملع قیقد یسررب دروم رویط
 .دشاب یم هلاسوگ و بسا اب هطبار رد

 و رس  زا حطس ود هب یگتفه 9 نس رد اه هجوج یدرکلمع یاهخساپ-0لودج
 ادص

 !دینک تیاعر ار توکس
    ،یراداغرم نلااس رد دایز یادص و رس رضم تارثا شهاک روظنم هب

           هدامع هاجوت ،اداص دایلوت عابنم و نلاس نیب هلصاف هب هک تسا مزال
         رتشایب هلاصاف نیا هچره ،میتفگ مه البق هک روطنامه .ددرگ لوذبم
                 و رتامک ااه هاجوج رد اداص و راس شیازفا زا یشان سرتسا ،دشاب

                  هاک کاچوک یااهمراف رد هاچرگا .دواب داهاوخ رتاهب اهنآ درکلمع
       ناکمم هلصاف نیا شیازفا ،تسا هدننک دودحم لماع نیمز تحاسم
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   (dB03)ادص یالاب تدش (dB66)ادص یالاب تدش
 (مرگ)ناد تفایرد 199/1 933/1
 (مرگ)نزو شیازفا 399 091/1

 ییاذغ لیدبت بیرض 03/1 69/1
 :مضه تیلباق

 (دصرد) کشخ هدام 39 3.99
 (دصرد) نیئتورپ 6/13 1/13
 (دصرد) یبرچ 6/09 3/69



      .دواب داهاوخن لضعم نیا لح یارب یبسانم لح هار نیاربانب و هدوبن
       یااهریگ جوام اای ،(resonator   ) تواص یاه هدنهد شاعترا بصن

        نینچمه.داشاب رامث رمثم دناوت یم ییاهمراف نینچ رد ،ادص یجراخ
       یاهنلااس رد ادص یدنب قیاع هنیمز رد هک رما نیصصخنم اب هرواشم
  لکشم لح یارب یبسانم یاهلح هار دناوت یم ،دنرظنبحاص یرادغرم

 .دروآ ناغمرا هب امش یارب ار نلاس رد دح زا شیب یادص و رس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درس یاوه رد یتشوگ هجوج تیریدم لوصا
 : یشک هجوج -1
 یشک هجوج هاگتسد -فلا
 ppm1110     زا راتامک هشیمه یشک هجوج رد اوه  co2 نازیم ·

 .دشاب
       زا ااه هاجوج ندرک جراخ زا لبق تعاس 00 ،چه یولبات قبط ·
 .دنشاب هدش چه اه هجوج زا %90 دودح دیاب ، هاگتسد

 هجوج یرادهگن لحم - ب
 .دشابن -/+1 زا شیب امد تارییغت ،هجوج یرادهگن لحم رد ·
           زا هاک داشااب یاتروص هب اوه شدرگ هوحن و اهشکاوه میظنت ·

   اامراس ساسحا تابجوم و اه هجوج یور هب اوه میقتسم شزو
   فاقس تمس هب اوه شزو تهج تسا رتهب .دوش زیهرپ اهنآ رد
 .دشاب

 سرتسا زا رتمک رون تدش اب یاهپمال ای یبآ یاهپمال زا هدافتسا ·
 .دنکیم یریگولج اه هجوج

     رد هاجواج یواح یکیتسالپ یاه هبعج لخاد رد ترارح هجرد ·
   هاباعج نوریب یاوه ترارح هجرد و  دارگ یتناس هجرد 00دح
 .دوش یرادهگن دارگ یتناس هجرد 60 دح رد اه

   عابرامرتم یتناس 10 ،هجوج یرادهگن هبعج رد هجوج ره یارب ·
 .دوش هتفرگ رظن رد اضف

 : هجوج لقن و لمح -0
 دیاب لمح تدم لوط رد لقن و لمح هلیسو لخاد ترارح هجرد ·

 .دشاب (دارگ یتناس هجرد 60( -/+1)دودح) تباث ألماک
         دااب هاب ور تهج رد هیلقن هلیسو ،هجوج ندرک یلاخ نامز رد ·

 .دش یریگولج هجوج یور رب داب رثا زا ات دوش هتشادهگن
          نداد راراق و یراداهاگن زا ،هجوج یاه هبعج هیلخت نامز رد ·

 .دوش یریگولج امرس و داب ریسم رد اه هبعج
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 :یرادغرم نلاس - 0
 هیوهت - فلا
              الماک ،یرادغرم نلاس تسا مزال رثؤم و بسانم هیوهت تهج ·

 .دشاب هدش هتفرگ نآ یاهزرد یمامت و هدوب هلوزیا
                  فارطا ،اهشکاوه تشپ یاهرتاش ،اهزرد زا اوه تشن زا ·

             یدورو ریاس و  ،یلنوت هیوهت یاهشکاوه و اهیدورو ،اهشکاوه
 .دوش یریگولج اوه یاه

                جراخ و لخاد رد نولیان یاهقرو زا اه برد ندناشوپ تهج ·
 .دیئامن هدافتسا برد

          هکیروطب ،دیئامن مرگ هجوج دورو زا لبق تعاس  36   ار نلاس ·
            یقاب تباث نلاس ترارح هجرد هجوج دورو زا لبق تعاس  60
             ریظن یشیامرگ یاهمتسیس رد بسانم ترارح هجرد .دنامب
       نیا ریز رد) دارگ یتناس هجرد  9/16      یشبات و یعونصم ردام
  یتناس هجرد  00           مرگ یاوه هدنمد یاه رتیه تهج و (لئاسو
 .دشاب یم هجوج حطس رد دارگ

      رد هدش هیصوت ریداقم دح رد نآ دیاب نلاس لخاد یاوه تیفیک ·
 .دشاب ریز
   6/91  زا رتشیب                                     نژیسکا    ·
 % 0/1 زا رتمک                          نبرک دیسکا ید  ·
   ppm  11  زا رتمک                            نبرک دیسکاونم ·
   ppm  11 زا  رتمک                                        کاینومآ ·
   mg/m³0/6   زا رتمک                                    رابغ و درگ ·
 % 96-96     نیب                               یبسن تبوطر   ·

  نلاس رد  co2              نازیم هک ینامز رد یلقادح هیوهت تسا مزال ·
 .دنک راک هب عورش دش رتشیب ppm 1110زا

            رب هک ییاهیدورو و شکاوه زا هدافتسا اب دیاب یلقادح هیوهت رد ·
              نازیم  ،دننکیم راک نلاس یامد زا لقتسم روطب و رمیات ساسا

                ندمآ رتنیئاپ اب هک تروص نیا هب .دوش لرتنک اوه نژیسکا
              هیوهت رد رمیات .دتفایب راک هب هدش میظنت یامد زا نلاس یامد
  زا (9/1) %10    ات (3/1)%  9/01       ییاجباج فده اب یلقادح
 .دوش میظنت نلاس لخاد یاوه مجح

    زا ات دشاب هیناث  16         دیاب اه شکاوه ندوب نشور تدم لقادح ·
      نلاس لخاد مرگ یاوه اب یدورو درس یاوه لماک ندش طولخم
 .میوش نئمطم

             هک دشاب یعون هب دیاب اوه یاه یدورو دادعت و هزادنا و یحارط ·
            ماجنا بسانم تروص هب نآ راشتنا و یفاک یدورو یاوه نازیم
 .دریذپ

 یریگزرد  الماک یتسیاب ندوب هتسب نامز رد اوه یاه یدورو ·
 .دشاب هدش

 شیامرگ یاهمتسیس -ب ·
              یفرصم بآ بسانم ترارح هجرد زا دیاب هجوج دورو زا لبق ·

      بآ هجوج دورو زا لبق تعاس  60    لقادح) دوب نئمطم اه هجوج
                هب ار هجوج ندب یامد درس بآ ،(دشاب هتفرگ رارق نلاس رد
 .داد دهاوخ شهاک تعرس

                یگتفه ود ات هجوج .دشابیم مهم رایسب رتسب بسانم یامد ·
 .درادن ار دوخ ندب یامد میظنت یئاناوت

               هجو چیه هب شرورپ یادتبا هتفه ود رد نلاس ترارح هجرد ·
          نلاس هدش میظنت یامد زا دارگ یتناس هجرد  1     زا شیب دیابن
 .دشاب رتمک

 .دیوش نئمطم اهنآ یئاراک و اه رتیه سیورس زا ·
            رتیه دننام نلاس هدننک مرگ لیاسو ییامرگ تیفرظ و دادعت زا ·

 .دیوش نئمطم یشبات یاه رتیه و مرگ یاوه یاه
        رافاص دوداح رد نلاس زا نوریب یامد هکینامز رد ناتسمز رد ·

 دیاب اه رتیه ییامرگ تیفرظ لقادح دشابیم  دارگ یتناس هجرد
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   نالااس یاوه بعکمرتم ره یارب تعاس رد kw   91/1 دح رد
  یام هجرد رفص ریز هب نلاس زا جراخ یامد هک ینامز رد و دشاب
   باعاکم رتم ره تهج تعاس رد kw  11/1 هب رادقم نیا دسر
 .دسریم نلاس

     ناانایاماطا هجوج دورو زا لبق امد یاه روسنس نویساربیلاک زا ·
 .دینک لصاح

 .دنوش بصن هجوج عافترا رد دیاب (رتیه) امد یاه روسنس ·
     هاجوات اب و اهشکاوه تیلاعف ساسا رب یتسیاب اوه یاه یدورو ·

     سااسا راب هن ،دنوش هتسب و زاب و هداد شنکاو راشف فالتخا هب
 .اه هچیرد ندش زاب دصرد

 هجوت اب و اهشکاوه تیفرظ اب بسانتم یتسیاب یهد اوه تیفرظ ·
 .دشاب نلاس ضرع و اهنآ راک ماجنا نیح راشف هب

        زا اات دانواش زاب رتم یتناس 9 یتسیاب لقادح اوه یاه یدورو ·
        نائاماطام لاخاد مرگ یاوه و نوریب درس یاوه ندش طولخم

 .دیوش
         حایاحاص تایرایدام زا ،ناتسمز رد رتمک یاوه لدابت تلع هب ·

 .دینک لصاح نانیمطا نآ تشن مدع و یروخبآ متسیس
  ناتفر رده زا ات دشاب یتروص هب یروخبآ تامیظنت و بآ راشف ·

 .دوش یریگولج بآ
 %   90    اات   90        زا راتاماک یروخبآ ریز رد ار رتسب تبوطر نازیم
           رااشف ااه یرواخابآ ریز رتسب ندش سیخ تروص رد ،دیرادهگن

 .دیهد شهاک ار بآ متسیس
 یهدرون - ج
             نالااس رد نایائااپ تداش اب رون زا اه هجوج زا دیدزاب تهج ·

 .دینک هدافتسا
          هاب  ااه هاجوج نزو نیگنایم ندیسر زا سپ نلاس رون تدش ·

 .دبای شهاک یتسیاب مرگ 191

          و سراتاسا زوراب هب رجنم ،نلاس رون تدش یناهگان شیازفا ·
 .دش دهاوخ اه هجوج رد سرت

   ندوب یفاک زا (اه هجوج ندش رادیب ) یئانشور عورش ماگنه رد ·
         لاصااح ناانایاماطا یروخبآ متسیس رد نآ راشف و بآ نازیم
 .دییامن

       اداج ااه یروت لباقم رد ای و هشوگ کی رد اه هجوج عمجت زا ·
        نایا نواچ داینک یریگولج هلگ یسرزاب تدم لوط رد یزاس
    یور هاجیتن رد ینوفع یاهمخز و تحارج زورب هب رجنم عمجت
 .ددرگیم اه هجوج ندش راوس مه

        رد اات دایایامن هدافتسا بش یادتبا رد یشوماخ زا ناتسمز رد ·
 .دننک تفایرد ناد و بآ و هدش دنلب اه هجوج بش یاهتنا یامرس
 هیذغت - د
 .دینک  زیهرپ یباقشب یاه یروخناد رد ناد ندش مامت زا ·
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     ااب ،هایسور رد رویط تادراو مجح ،0110 یدالیم لاس لوا همین رد
 تسا هدوب وربور یدص رد 30 دشر
          طاسوات هداش یانایب شیپ مجح اب هسیاقم رد رویط تادراو نازیم
        هاب .تاسا هدش ربارب ود لاس یادتبا رد هیسور نازرواشک هیداحتا
        شایازافا لااماتاحا ،تادراو شیازفا نیا رب هوالع ،ناسانشراک رظن
  هدوابن نهذ زا رود یدالیم 0110 لاس رد یلخاد یاهرازاب رد دیلوت
 .دش دهاوخ اهتمیق رب یفنم ریثات هب رجنم دوخ هک
  دااجیا یارب یبسانم لح هار دیلوت دازام تارداص ،یطیارش نینچ رد
      ااب و الاب دمآرد بسک مزیناکم کی ناونع هب و هدوب رازاب رد لداعت
          ناوات هایاسور رواشک هک تسا رکذ هب مزال .دش دهاوخ یقلت تابث

     دایالوات ناکما نینچمه .تساراد ار نت 111.110 هنایلاس یتارداص
      تاسا هاجوات بلاج هنایم رواخ یاهروشک یارب هک لالح تالوصحم
 .دراد دوجو زین

 
 نیارکا رویط تعنص
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 66    تایعمج یاراد ،یقرش یاپورا یگیاسمه رد عقاو نیارکا روشک
   رد ،نیارکا رد غرم تشوگ هنارس فرصم نازیم و هدوب رفن نویلیم

     رد نازایم نیا و (نت نویلیم 1 ) رفن ره یارب ولیک 90 ،1991 لاس
 .تسا هتشاد شیازفا مرگولیک 60 هب یدالیم 9110 لاس
   ،یدالایام   1110            لااس رد نایاراکا رد غرم تشوگ دیلوت مجح
         ورابور لاباق لااس هب تبسن یدصرد 9.6 دشر اب و نت 111.169

   .تسا هدوب
                     ،رواشک نایا رد غرام تاشواگ هداناناک دیلوت یلصا یناپمک ود
     نوایالایام   961   یبیرقت یدیلوت تیفرظ اب فیک رد جیکسفونوریم
              یانااپاماک و رداام تایافرظ 111.101 اب ،لاس رد یتشوگ هجوج
         هاجواج نوایالایام19    دوداح دیلوت تیفرظ اب فیک رد سرامورگا

 .هعطق 111.113 رب غلاب ردام تیفرظ اب لاس رد یتشوگ
 ،نت نویلیم10 مدنگ ، نیارکوا رد 9110 لاس رد تالغ دیلوت مجح
  نوایلیم 1 ایوس ،نت نویلیم 1 نادرگباتفآ هناد ،نت نویلیم00 ترذ
    مالاقا دیلوت دنور و هدوب نت نویلیم 01 وج ،نت نویلیم1 الوناک ،نت
 .دشاب یم شیازفا هب ور یلصا

    ،نات نویلیم 11 مدنگ ،یدالیم 9110 لاس ات تالغ تارداص مجح

   نوایالیم0/1 ایوس نغور ،نت نویلیم0/1 ایوس ،نت نویلیم91 ترذ
 .تسا هدش شرازگ نت

     هاب %06     زا یدالیم 1110 یلا 1110 یاهلاس یط باک داژن مهس
        لایالد هاب باک داژن هزورما و هتفای شیازفا نیارکوا رازاب رد 03%
 رتمک تفا و اهیرامیب هب تبسن رتشیب تمواقم ،بسانم لیدبت بیرض
  تاعنص رد هیوس نیرت بوبحم و نیرت یلصا ناونع هب ،یهاگراتشک
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