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 ثٌبم خذا

 : پيطگفتبس

جذبز تؽييذطاد زض تىِٙٛذٛغي ٚ تٙذٛگ ٚ ٌٛ٘ذبٌٛ٘       ضٚ٘س ضٚ ثٝ ضقس تعساز ٚاحسٞبي تِٛيسي نٙبيع ؼذصاي  ٚ شقذبٔيس٘  ٚ اي  

الذساْ   1381ٔحهٛالد تِٛيسي ، ؾجت ٌطزيس تب ازاضٜ وُ ٘ظبضد ثط ٔٛاز ؼصاي  ، شقبٔيس٘   ، شضايك  ٚ ثٟساقت  اظ ؾذبَ  

تسٚيٗ ضٛاثظ ٔصوٛض قذبُٔ حذسالُ ضذٛاثظ تبؾذيؽ ٚ     .  ثٝ تسٚيٗ ٔمطضاد ٚ ضٛاثظ جسيس ٔتٙبؾت ثب عّٓ ضٚظ ؼصا ٕ٘بيس

ؾيبؾذت تذسٚيٗ ضذٛاثظ     1385ازأٝ يبـت ِٚيىٗ اظ تيط ٔذبٜ ؾذبَ    1384ثطزاضي وبضذب٘جبد ٔرتّؿ ؼصاي  تب ؾبَ  ثٟطٜ

تؽييط يبـت ٚ ٔمطض ٌطزيس ضٛاثظ ـٙ  ٚ ثٟساقت  ثطاي تأؾيؽ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ٚاحس ٞبي تِٛيس ٚ ثؿتٝ ثٙسي ٔذٛاز ؼذصاي    

     ٝ تجٟيذعاد ذذظ تِٛيذس، شظٔبيكذٍبٜ ٚ ضذٛاثظ ثٟساقذت         ثهٛضد ضبثغٝ اي وّ  تذسٚيٗ ٌطزيذسٜ ٚ ؾذبيط ٔذٛاضز اظ جّٕذ

 . اذتهبن  ثطاي تِٛيس ٞط ٔحهَٛ زض ضٛاثظ جساٌب٘ٝ اي ٔرتم ثٝ ٞط ٔحهَٛ تسٚيٗ ٚ ثٝ تهٛيت ثطؾس

ثطاي ٕٞبٍٞٙ  ثب تٛؾعٝ جٟب٘ ، ضٛاثظ زض ٔٛالع ِعْٚ انالح ذٛاٞس قس ثسيٗ ٔٙظٛض پيكٟٙبزاد ٔغطٚحذٝ تٛؾذظ وٕيتذٝ    

ض ٌطـتٝ ٚ پؽ اظ تبئيس، ضبثغٝ انالح قسٜ اظ عطيك ٚاحس اعذالگ ضؾذب٘  ثذٝ اعذالگ عٕذْٛ ذٛاٞذس       عّٕ  ٔٛضز ثطضؾ  لطا

 . ضؾيس

 .ٔٛجٛز ٔ  ثبقس(  www.fdo.ir)قبيبٖ شوط اؾت وٝ ضٛاثظ ثط ضٚي ؾبيت ٔعبٚ٘ت ؼصا ٚ زاضٚ ٚظاضد ثٟساقت 
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 همذهِ -7

حالَ ٍٞعاٖ ثرك  اظ ٞيسٚض وطثٛضٞبي ٘فت اؾت ٚ پؽ اظ ا٘جبْ عّٕيذبد ذذبِم ؾذبظي اظ ثذطـ ٍٞذعاٖ            

 Extrtaction)ثٝ زِيُ زاقتٗ ذٛال ٚيػٜ ثٝ عٙٛاٖ يذه حذالَ اؾذترطاج    ايٗ حالَ . ٘بذبِم ثسؾت ٔ  شيس 

Solvent )اظ جّٕذٝ شٟ٘ذب ٔذ  تذٛاٖ ثذٝ اؾذترطا        بزي زاضز وذٝ  ز ظيذ وذبضثط ـطشيٙسٞبي ٔرتّؿ نٙبيع ؼصاي  زض    

جساؾذبظي پذطٚتئيٗ ٔذبٞ  ٚ اؾذترطا       ـطايٙذس ذبض  وطزٖ چطث  زض  ،ٞب ٚ چطث  ٞب اظ زا٘ٝ ٞبي ٌيبٞ   ضٚؼٗ

 .ثعض  ضً٘ ٞبي ٌيبٞ  اقبضٜ وطز

  ٞؿتٙس اظ جّٕٝ تٟيذٝ  ثٝ عالٜٚ اظ حالَ ٍٞعاٖ زض ـطشيٙس تِٛيس ٔٛازي وٝ زض تٕبؼ ؼيط ٔؿتميٓ ثب ٔٛاز ؼصاي     

 .اؾتفبزٜ ٔ  قٛز... چؿجٟب، ا٘ٛاگ پٛقف ٞبي ٔٛاز ؼصاي ، ٔٛاز ضس وؿ ، پّ  ٔطٞب ٚ 

ثجذبي حذالَ ٍٞذعاٖ    ... ( ٚ  AW406ثذب ٘بٟٔذبي ٔرتّذؿ    ) ٘بذذبِم  اظ عطؾ زيٍط اؾتفبزٜ اظ ثطـ ٍٞذعاٖ       

              ذغط٘ذذبن اظ جّٕذذٝ  ٔهذذطـ  زضنذذٙبيع ؼذذصاي  ثذذٝ زِيذذُ ٘ساقذذتٗ زضجذذٝ ؼذذصاي  ٚ ٚجذذٛز ٘بذبِهذذ  ٞذذبي    

ثٙعٖ ٚ تِٛٛئٗ وٝ ٔٛاجٟٝ ثب شٟ٘ذب ٔذ  تٛا٘ذس    ) ٞيسضٚ وطثٗ ٞبي شضٚٔبتيه زض ٔمبزيط ثؿيبض ثيكتط اظ حس ٔجبظ 

ثٝ عذٛض ٔؿذتميٓ ٚ ؼيذط ٔؿذتميٓ ذغذطي اؾذت       ( عيؿ ٚؾيع  اظ ٔربعطاد ٚ حت  ٔطي ضا زض پ  زاقتٝ ثبقس 

صقت ٚ تٟسيسي جسي ثطاي ؾالٔت جبٔعٝ ثذٝ قذٕبض ٔذ  ضٚز ِذصا ثذٝ      جسي وٝ ٕ٘  تٛاٖ ثٝ ضاحت  اظ وٙبض شٖ ٌ

زِيُ ٚيػٌيٟبي ٔثجت ٍٞعاٖ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ تمّيُ ٔيعاٖ ٘بذبِه  ٞبي ذغط٘ذبن ٔٛجذٛز زض شٖ ثذٝ حذس ٔجذبظ ٚ      

زض نٙبيع ؼصاي  زض تسٚيٗ ايٗ ضبثغٝ تالـ ٌطزيسٜ اؾذت تذب حذسالُ     رطا اظ شٖ زض عطنٝ اؾتٚؾيع اؾتفبزٜ 

تحٛيُ ٍٞعاٖ زض ٘ظط ٌطـتٝ قذٛز ٚ اظ تِٛيذس    ٚ حُٕ ٚ ٘مُ، ِٛغيه ٚ انَٛ ثٟساقت  ثطاي تِٛيس ٘يبظٞبي تىٙٛ

ٞبي ٔحتٕذُ ٚ لبثذُ عطضذٝ زض ثذبظاض ٞذبي زاذّذ  ٚ ذذبضج           ٔحهٛالت  ؾبِٓ، ثٟساقت ، عبضي اظ ٘بذبِه

 .اعٕيٙبٖ حبنُ ٌطزز

 

 ّذف -2

حُٕ ٚ ٘مذُ ٚ تحٛيذُ حذالَ    تِٛيذس،  ثٟساقذت   ـٙذ  ٚ   ضذٛاثظ حسالُ   تعييٗ ضبثغٝ ، ايٗ  تسٚيٗ  اظ   ٞسؾ      

 .ٔ  ثبقس  ثب زضجٝ ؼصاي  ٍٞعاٖ

 

 داهٌِ كبسثشد   -8

جٟت  يب ٚاضز وٙٙسٜ شٖ ثٝ وكٛض حالَ ٍٞعاٖ ثب زضجٝ ؼصاي ضبثغٝ زض ٔٛضز وّيٝ ٚاحسٞبي تِٛيس وٙٙسٜ  ايٗ      

ٚ   ٔهطؾ زض نٙبيع ؼصاي  ٚ اظ جّٕٝ نٙعت ضٚؼذٗ               ثبيذس  ّيذٝ وبضذب٘ذٝ ٞذبي ضٚؼٙىكذ     و زض وذبضثطز زاقذتٝ 

 . ٔس ٘ظط لطاض ٌيطز  
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 تعبسيف ٍ اصطالحبت  -

 ثب دسجِ غزاييحالل ّگضاى  -

زضنذس   55حذسالُ  ) حالَ ٍٞعاٖ ثرك  اظ ٞيسضٚ وطثٛضٞبي ٘فت اؾت وذٝ ثذٝ ٘ؿذجت ظيذبزي اظ ٍٞذعاٖ ٘طٔذبَ       

C6H14  )ٔتيُ پٙتبٖ ٚ ٘يع ٔمبزيط وٕتطي اظ ٔرّذٛط   3ٔتيُ پٙتبٖ،  2ٚ زض شٖ ٔمبزيط ظيبزي اظ  زاضزN   ، ٖپٙتذب

ثذطاي اؾذترطا  زض ٔذٛاز    . ٞپتبٖ ، زي ٔتيُ ثٛتبٖ، ٔتيُ ؾيىّٛ پٙتبٖ ٚ ايعٚ پٙتبٖ ٚجٛز زاضز Nؾيىّٛ ٍٞعاٖ ، 

  .ذٛضاو  ٔعٕٛالً ٍٞعاٖ ذبِم تطي ضا ثٛؾيّٝ تؽييطات  زض زأٙٝ تمغيط ثسؾت ٔ  شٚض٘س

ٕچٖٛ زاقتٗ ضً٘ ظالَ، ثذٛي ٔاليذٓ ، ـطاضيذت ؾذطيع، ضذطيت اؾذترطا  ثذبال ٚ        حالَ ٔصوٛض ثٝ عّت ذٛان  ٞ

ثعٙٛاٖ يه حالَ اؾترطاج  زض نذٙبيع ؼذصاي    ... لبثّيت ثبظيبـت شؾبٖ، عبضي ثٛزٖ اظ شضاد ٔعّك ٚ ضؾٛة ٚ 

   . وبضثطز ـطاٚا٘  زاضز

عٕذُ  زض ٚبي ٌيذبٞ  اؾذت   يى  اظ ثبضظتطيٗ اؾتفبزٜ ٞبي حذالَ ٍٞذعاٖ زض نذٙبيع اؾذترطا  ضٚؼذٗ اظ زا٘ذٝ ٞذ       

ٚ ثعس اظ پذطؼ اِٚيذٝ   ... ا ، شضد ، ؾٛيب ، ثبزاْ ظٔيٙ  ، پٙجٝ زا٘ٝ، وٙجس ٚ عىك  اظ زا٘ٝ ٞبي ٌيبٞ  ٔب٘ٙس وّضٚؼٙ

 . ثٝ ٔٙظٛض اؾترطا  ضٚؼٗ ثبل  ٔب٘سٜ اظ ٍٞعاٖ ثٝ زِيُ ذبنيت چطث  ظزاي  ثبالي  وٝ زاضز اؾتفبزٜ ٔ  قٛز

 حاللْبي استخشاجي  -

ٞؿتٙس وٝ ثطاي اؾترطا  ضٚؼٗ ٞب ٚ چطث  ٞب اظ ٔحهٛالد ـطشيٙس قسٜ يب ٘يٕٝ ـطشيٙس قسٜ يذب ٌذطـتٗ   حالِٟبي  

چطث  ٔبٞ  ٚ وٙجبِٝ، زض تٟيٝ پطٚتئيٗ ٞبي تؽّيظ قسٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ٌطـتٗ وبـئيٗ لٟٜٛ ٚ تهفيٝ ثطذذ  اظ ٔذٛاز   

 .ذٛضاو  ثٝ وبض ٔ  ضٚ٘س

 

 ّگضاى  حالل ييبيويْبي ضيژگيٍ-4

ٝ  ّٔذ    ٞبياؾذتب٘ساضز  ٔغذبثك ثذب شذذطيٗ تجسيذس ٘ظذط     ثبيذس   ؼصاي  زضجٝيٕيبي  ٍٞعاٖ ثب ٚيػٌيٟبي ق         ايذطاٖ ثذ

 . ثبقسٔ   5318ٚ 5774ٜ ٞبيقٕبض

  

   الضاهبت -5
ثط اؾبؼ تهٕيٕبد قٛضاي عبِ  ؾالٔت ٚ أٙيت ؼصاي  وكٛض ٚ تبويس شٖ قٛضا ثط ايٕٙذ  ٔذبزٜ ؼذصاي        -5-1

ثذطـ  ٚ AW 406 ب زضجٝ ؼصاي  ٔجبظ ثٛزٜ ٚ ؾبيط حذالَ ٞذبي ٔكذبثٝ ٔب٘ٙذس     نطـبٌ اؾتفبزٜ اظ حالَ ٍٞعاٖ ث

٘ساقذتٗ زضجذٝ ؼذصاي  ٚ ٚجذٛز ٔرذبعطاد ؾذالٔت  زض شٖ       ٚجٛز ٘بذبِه  ٞب ٚ ثٝ زِيُ  حالَ ٍٞعاٖ ٘بذبِم

 .ٕ٘  ثبقس  ٔجبظ ثٝ اؾتفبزٜ

ٍٞذعاٖ ثذب زضجذٝ ؼذصاي       وّيٝ ٚاحسٞبي تِٛيس وٙٙسٜ نٙبيع ؼصاي  ٚ اظ جّٕٝ نٙعت ضٚؼٗ ٔٛظفٙس حالَ  -5-2 

ٚ  5335ٚ5774ٞذبي ّٔ  ٍٞعاٖ ثٝ قذٕبضٜ   ٞبي اؾتب٘ساضز شذطيٗ تجسيس ٘ظط ٔٛضز ٘يبظ ذٛز ضا نطـب ٔغبثك ثب

اظ عطيك ٚاحسٞبي تِٛيس وٙٙسٜ زاذُ وكٛض وٝ ٔٛضز تأييس ٚظاضد ثٟساقت زضٔذبٖ ٚ شٔذٛظـ پعقذى  ٚ زاضاي    

تأييسيذٝ ٔحِٕٛذٝ ٚاضزاتذ  اظ ٚظاضد ثٟساقذت زضٔذبٖ ٚ      ذص پطٚا٘ٝ ؾبذت ٔعتجط ثٛزٜ ٚ يب اظ عطيك ٚاضزاد ثب ا

 . شٔٛظـ پعقى  ذطيساضي ٚ جبيٍعيٗ ؾبيط حالَ ٞبي ؼيط زضجٝ ؼصاي  ٕ٘بيٙس 
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وّيٝ ٚاحسٞبي تِٛيس وٙٙسٜ زاذّ  زاضاي پطٚا٘ٝ ؾبذت ٔعتجط اظ ٚظاضد ثٟساقت زضٔبٖ ٚ شٔٛظـ پعقى    -5-3

ٔٙظٛض ٍٟ٘ساضي ٚ حفبظذت اظ شِذٛزٌ  حذالَ ٍٞذعاٖ ثذب       ٔٛظؿ ثٝ جساؾبظي ٔربظٖ شذيطٜ ؾبظي ٔكرم ثٝ

  .ٔ  ثبقٙس  5335ٚ  5774  ٞبي ّٔ  ٍٞعاٖ ثٝ قٕبضٜ ٞبي اؾتب٘ساضز شذطيٗ تجسيس ٘ظط ٔغبثك ثب زضجٝ ؼصاي 

وّيٝ ٚاحسٞبي تِٛيس وٙٙسٜ زاذّ  زاضاي پطٚا٘ٝ ؾبذت ٔعتجط اظ ٚظاضد ثٟساقت زضٔبٖ ٚ شٔٛظـ پعقذى    -5-4

    ٚ شذيذطٜ ؾذبظي ٕ٘بيٙذس    3-5ضا تب ظٔبٖ تحٛيُ نطـب ٔ  ثبيؿت زض ٔربظٖ ثذب قذطايظ ثٙذس    حالَ تِٛيسي ذٛز

ٞط ظٔبٖ  تحت وٙتطَ ٚ ٘ظبضد ٚظاضد ثٟساقت زضٔبٖ ٚ شٔٛظـ پعقى  ثٛزٜ ٚ زض نٛضد ِعْٚ ٚٔ  ثبيؿت 

ٔجذبظ ثذٝ     ؼصا ٚ زاضٚ زا٘كٍبٜ عّْٛ پعقى  ٚ ذسٔبد ثٟساقت  زضٔب٘  حٛظٜ ٘ظبضت  ٔطثٛعٝ اظ عطيك ٔعبٚ٘ت

 . ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي ٚ شظٔبيف ٔ  ثبقس 

ٚ زض ذٛاؾت تحٛيُ حالَ ٍٞعاٖ ثب زضجٝ ؼصاي  ثٝ وبضذب٘ٝ ضٚؼٙىك  پؽ اظ اعالْ  -5-5  ٗ ضؾذٕ   ٔحذُ   تعيذي

 .ٔ  پصيطز  ضٚؼٗ وك  ٚتبييس پيٕب٘ىبض حُٕ وٙٙسٜ اظ ؾٛي ٚاحس تِٛيس وٙٙسٜ نٛضدترّيٝ اظ ؾٛي ٚاحس 

سٜ حالَ ٍٞعاٖ ثب زضجٝ ؼصاي  لجُ اظ ثبضٌيطي ٔ  ثبيؿت تٛؾظ ٚاحس تِٛيس وٙٙذسٜ  تب٘ىط پيٕب٘ىبض حُٕ وٙٙ -5-6

زض نٛضد ٔكبٞسٜ ٚ يب احتٕبَ ٚجٛز ٞطٌٛ٘ٝ شِذٛزٌ  تِٛيذس وٙٙذسٜ ٔجذبظ ثذٝ تحٛيذُ       ) ثبظضؾ  ٚ تأييس ٌطزز 

 . (حالَ ٍٞعاٖ ثب زضجٝ ؼصاي  ٚ ثبضٌيطي تب٘ىط پيٕب٘ىبض ٘رٛاٞس ثٛز 

ٔجذبظ ثذٝ ثذبضٌيطي     ، ثٝ قطط عذسْ شِذٛزٌ    بًوٙٙسٜ حالَ ٍٞعاٖ ثب زضجٝ ؼصاي  نطـ تب٘ىط پيٕب٘ىبض حُٕ -5-7

ضا٘ٙسٜ ٔذ  تٛا٘ذس ثذٝ عٙذٛاٖ ٕ٘بيٙذسٜ ذطيذساض تبييذس ٚ        ) ثٛزٜ ٚ زض ٍٞٙبْ ثبضٌيطي ٚ زض حضٛض ٕ٘بيٙسٜ ذطيساض 

اٖ ثٝ قٕبضٜ ٞذبي  اؾتب٘ساضزّٔ  ايط 7ثب ثٙس  ٔغب ثك ٔيّ  ِيتطي 555ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي زض ؾٝ قيكٝ ( ٔعطـ  قٛز 

قٕبضٜ  ، قٕبضٜ وس ٔرعٖ،  تبضيد ٘بْ ٚاحس تِٛيس وٙٙسٜ ، قٕبضٜ ؾبذت ،  ثٝ عٙٛاٖ قبٞس ثب زض   5774ٚ5318

ا٘جبْ ٚپّٕپ قسٜ ٚ تب٘ىط ٘يذع پذؽ اظ    ٚتعييٗ ٔحُ ترّيٝ ٕ٘بيٙسٜ ـطٚقٙسٜ،ٔبقيٗ ، ٘بْ ضا٘ٙسٜ ، ٕ٘بيٙسٜ ذطيساض

  ٕ         بضٜ ؾذطيبَ ٚ تبييذس ش٘ذبِيع ٔحِٕٛذٝ تٛؾذظ تِٛيذس وٙٙذسٜ پّٕذپ        تىٕيُ ثبضٌيطي ثٝ نٛضد تؿٕٝ اي ثبليذس قذ

 .ٔ  ٌطزز 

زض  7-5ٔٙذسض  زض ثٙذس    تِٛيس وٙٙسٜ ٔغبثك ثب قذطايظ  تٛؾظ ٔؿئَٛ ـٙ  ٚاحس ؾٝ ٕ٘ٛ٘ٝ پّٕپ قسٜ قبٞس -5-8

ٔبد وبضذب٘ٝ تِٛيس وٙٙسٜ ، وبضذب٘ٝ ذطيذساض ٚ شظٔبيكذٍبٜ ٔعبٚ٘ذت ؼذصا ٚ زاضٚ زا٘كذٍبٜ عّذْٛ پعقذى  ٚ ذذس        

ثٟساقت  زضٔب٘  حٛظٜ ٘ظبضت  ٔطثٛعٝ ٍٟ٘ساضي ٚ زض نٛضد ثطٚظ ٞطٌٛ٘ٝ اذتالـ  ثٝ ٔٙظٛض لضبٚد ٟ٘ذبي   

 .ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب زض شظٔبيكٍبٜ ٔصوٛض ـه پّٕپ قسٜ ٚ ٔٛضز شظٔبيف لطاض ذٛاٞس ٌطـت  بًنطـ

ؿ ثذٝ حفذظ ؾذالٔت    حالَ ٍٞعاٖ ثب زضجذٝ ؼذصاي  ٔٛظذ    ثٝ عٙٛاٖ ٕ٘بيٙسٜ تِٛيس وٙٙسٜ پيٕب٘ىبض حُٕ وٙٙسٜ -5-9

ٔحِٕٛٝ تب ظٔبٖ تحٛيُ ثٝ وبضذب٘ٝ ذطيساض ثٝ ٕٞطاٜ ٕ٘ٛ٘ٝ قذبٞس پّٕذپ قذسٜ ٚ ٔذساضن ٔطثٛعذٝ ٔذ  ثبقذس ٚ        

پيٕب٘ىبض ٔ  ثبيؿت زض ظٔبٖ تحٛيُ ٔحِٕٛٝ تأييسيٝ ؾالٔت پّٕپ ٔحِٕٛٝ ٚ ٕ٘ٛ٘ٝ قبٞس ضا اظ وبضذب٘ٝ ذطيذساض  

 .اذص ٕ٘بيس 

ضيبـت ٔحِٕٛٝ ٚ تأييس شٖ ثٝ پيٕب٘ىبض حُٕ وٙٙذسٜ ضؾذيس زازٜ ٚ زض   وبضذب٘ٝ ذطيساض ٔٛظؿ اؾت پؽ اظ ز -5-11

نٛضد ٔكبٞسٜ ـه پّٕپ لجُ اظ تحٛيُ اظ لجَٛ شٖ ذذٛززاضي ٕ٘ذٛزٜ ٚ ٔطاتذت ضا ثذٝ پيٕب٘ىذبض حٕذُ وٙٙذسٜ ٚ        

 .وبضذب٘ٝ تِٛيس وٙٙسٜ ضؾٕبٌ اعالْ ٕ٘بيس 
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ثذط ضٚي ثطچؿذت ثٙذسي يذب ثطٌذٝ      ...(  لبثّيت اقتعبَ ٍٞعاٖ ٚ) قطايظ ٍٟ٘ساضي ٔحهَٛ ٚ ٞكساضٞب  – 11 – 5

  .ضإٞٙبي ٔهطؾ ليس ٌطزز 

وّيٝ ٚاحسٞبي تِٛيسوٙٙسٜ حالَ ٍٞعاٖ ثب زضجٝ ؼصاي  عالٜٚ ثط اذص پطٚا٘ٝ ٞبي ثٟساقت  ٔطثٛعذٝ ّٔذعْ    -5-72

ايذطاٖ ٚ ؾذبظٔبٖ حفبظذت اظ ٔحذيظ ظيؿذت       نٙعت ثٝ اذص پطٚا٘ٝ ٞبي شيطثظ اظ ٔٛؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚتحميمبد 

 .ٙسثبقوكٛض ٔ  

 

6- GMP 

 . ٚ اذتهبن  ثبيس ٔس ٘ظط لطاض ٌيطزعٕٛٔ   GMPجٟت تبؾيؽ ٚاحس،      

 

6-7- GMP  عوَهي 

 هحَطِ ٍاحذ تَليذي-6-1-1

ٚاحس ثٝ ٔحٛعٝ ٔٛشي وك  ثب اضتفبگ ٔٙبؾت ثبقس، ثٝ ٌٛ٘ٝ اي وٝ ٔب٘ع اظ ٚضٚز حيٛا٘بد حهبضثبيس زاضاي  -   

 .طاد ؾٛء قطايظ جٛي ٘بٔؿبعس ٌطززإِمسٚض ٔب٘ع اظ اث ت قسٜ ٚ ح تِٛيسي

ثبيذس ثذب شؾذفبِت يذب پٛقذف      ٚاحذس تِٛيذسي   پيبزٜ ضٚٞب ٚ ٔحّٟبي عجٛض ٚ ٔطٚض زاذُ ٔحٛعٝ  ،وّيٝ ذيبثبٟ٘ب -

 .ٍ٘طزز ٘حٛي ثبقس وٝ ٞيچٍٛ٘ٝ تجٕع شث  ايجبزٝ ٔٙبؾت زيٍطي پٛقيسٜ قسٜ ٚ قيت وّيٝ لؿٕتٟب ث

 اظ  ي ثب شؾفبِت يب پٛقف ٔٙبؾت زيٍطي ٔفطٚـ ٌطزز وٝجبزٜ ٔٙتٟ  ثٝ ٚاحس تِٛيسي ثبيس ثٝ ٌٛ٘ٝ ا -

 .سٕ٘بيجٌّٛيطي  ٚاحسثٝ زاذُ ٚ شِٛزٌ  ٚضٚز ٌُ ٚ ذبن 

ٔذب٘ع   تذب ثبيس عبضي اظ ٔٛاز ظائس، ظثبِٝ، عّفٟبي ٞطظ ٚ ٔٛاز ؼيط ٔفيس زيٍط ثبقس ٚاحس تِٛيسي ٔحٛعٝ اعطاؾ  -

 .اظ ا٘جبقتٍ  حكطاد ٚ ؾبيط حيٛا٘بد قٛز

تطجيحب زض ذبض  اظ ٚاحس تِٛيسي ثٛزٜ ٚ زض نٛضد ٚجذٛز پبضويٙذً زض ٔحٛعذٝ    جيُ ٞب ثبيس ٔحُ پبضن اتٛٔ -

 .حساوثط ـبنّٝ تب لؿٕتٟبي ٔطتجظ ثب تِٛيس ضعبيت ٌطزز ثبيس

 .ـضبي ؾجع زض ٔجبٚضد ؾبِٗ تِٛيس ٘جبقس -

 .زض تعييٗ ٔحُ تجٟيعاد ـبضالة، قيت عجيع  ظٔيٗ زض ٘ظط ٌطـتٝ قسٜ ثبقس -

ؾبِٗ تِٛيس ثبيس زاضاي شؾفبِت يب پٛقف ٔٙبؾج  ثٛزٜ وٝ أىبٖ عجٛض ٚ ٔطٚض ٚؾبيُ ؾٍٙيٗ  ٔحٛعٝ ثيطٖٚ -

 .ٚجٛز زاقتٝ ثبقس

 

 ثخطْبي سشٍيس دٌّذُ ٍ تبسيسبت ٍاحذ تَليذي -6-1-2

 

 آة -6-1-2-1

 :ثٝ قطح شيُ ٔ  ثبقسٚاحس ٞبي تِٛيسي ا٘ٛاگ شة ٔٛضز اؾتفبزٜ زض     

تبييس ثٛزٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛگ ثبيس اظ ٘ظط ؾرت  ٔٛضز : ٚ تبؾيؿبد  ٚاحس تِٛيسيشة ٔهطـ  عٕٛٔ   -

 .وبضثطز، ٚيػٌ  ذبل شٖ ضا زاقتٝ ثبقس
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ٔغبثك ثب شذطيٗ تجسيس ٘ظط اؾتب٘ساضز ّٔ  )شة ٔهطـ  زض ثبؼجب٘  ٚ شثيبضي ٔحٛعٝ اعطاؾ ٚاحس تِٛيسي  -

 ( 6273ايطاٖ ثٝ قٕبضٜ 

ايٗ ٘ٛگ اظ شة ٔهطـ  ثبيس وبٔال : ٚ قؿتكٛ  ؾيؿتٓ تِٛيسزض جٟت شقبٔيسٖ ٚ لبثُ اؾتفبزٜ شة ٔهطـ   -

ثٛزٜ ٚ ؾيؿتٕٟبي ِِٛٝ وك  شٖ ثب ضً٘ ٔتفبٚد، جسا ٚ ٔكرم  تِٛيسي ٚاحسجسا اظ ؾبيط شثٟبي ٔهطـ  زض 

تٛؾظ زض ؾبَ  ثبض 2حسالُ تِٛيسي ٔٛضز شظٔبيف لطاض ٌيطز ٚ  ثٝ عٛض ٔؿتٕط تٛؾظ ٚاحسقسٜ ثبقس ٚ 

شظٔبيف قسٜ ٚ ثٝ تبييس ضؾيسٜ اظ ٘ظط ٔيىطٚث  ٚ قيٕيبي   اؾتبٖ ٔطثٛعٝز تبييس يب ٔٛضشظٔبيكٍبٜ ٔطجع 

شذطيٗ تجسيس ٘ظط شٖ ثبيس ٔغبثك ثب قيٕيبي  ،  ٚيػٌيٟبي . ثبقس ٚ تٕبٔ  ٔؿتٙساد شٖ ٍٟ٘ساضي قٛز

ّٔ  اؾتب٘ساضز  شذطيٗ تجسيس ٘ظط  ثك ثببٚ ٚيػٌيٟبي ٔيىطٚث  شٖ ٔغ 1153 ّٔ  ايطاٖ ثٝ قٕبضٜ اؾتب٘ساضز

  .ثبقس 1111ايطاٖ ثٝ قٕبضٜ 

 ثبالتطثبقس،  mg/l  511چٙب٘چٝ ؾرت  وُ شة اظ حساوثط ٔيعاٖ ٔجبظ زض نٛضد اؾتفبزٜ اظ شة چبٜ،        

ضس عفٛ٘  وٙٙسٜ  وّطيٙبتٛض يب ؾيؿتٓ) ٔٙجع شذيطٜ شة ثبيس ٔجٟع ثٝ ؾرت  ٌيط ٚ زؾتٍبٜ ضس عفٛ٘  شة 

 .شيهالح ثٟساقت  ثبقس لبثُ لجَٛ ٚ ٔٛضز تبييس ٔطجع( پيٛؾتٝ 

ثبيس زض تٕبٔ  اٚلبد ٚزضع  ؾبعبد وبضي زضزؾتطؼ ( ثب ٚيػٌ  ٞبي شة شقبٔيس٘ ) يه ٔٙجع شة ٌطْ  -

 .ثبقس

جٟت ٔمبنس قؿتكٛ زضجٝ حطاضد . ايٗ شة جٟت ٞطزٚ ٔٙظٛض قؿتكٛ ٚ ـطشيٙس ٌٙس ظزاي  ثٝ وبض ٔ  ضٚز 

زضجٝ ؾب٘تيٍطاز ٚ ثٝ ٔسد  81فٛ٘  شة ٌطْ زضجٝ ؾب٘ت  ٌطاز شة ٔٙبؾت اؾت ٚ جٟت ٔمبنس ضس ع 65

 . زليمٝ ٚ زض نٛضد ؼٛعٝ ٚض ؾبذتٗ زض زاذُ ظطـ  حبٚي شٖ ٔٛثط اؾت 2ثيف اظ 

ثبقس ٚ ظٔبٖ    ppm 251زضنٛضد اؾتفبزٜ اظ شة وّط زاض جٟت ٌٙسظزاي  وطزٖ تجٟيعاد ، ؼّظت وّط ثبيس  -

 .ٛزتٕبؼ ثب وّط ٚ ؾغح وّط شظاز ثبيس ثٝ عٛض ٔطتت وٙتطَ ق

يد ٔٛضز اؾتفبزٜ زض ـطشيٙس تِٛيس ثبيس اظ شة قطة تٟيٝ قسٜ ثبقس ٚ ثٝ ٘حٛي تِٛيس ، ٔٛضز ٔهطؾ ٚ  -

 .شذيطٜ لطاض ٌيطز وٝ اظ شِٛزٌ  ثب٘ٛيٝ شٖ جٌّٛيطي قٛز

 

 تبسيسبت ثشق -6-1-2-2

ض  اظ ؾبِٗ تبؾيؿبد ثطق قبُٔ تطا٘ؿفٛض ٔبتٛض، ذبظٖ ٞب ٚ تبثّٛٞبي ثطق ٔبزض ثبيس زض ٔىبٖ ٔٙبؾج  ذب -

 .تِٛيس تعجيٝ قٛز

 055تب  05ثيٗ  )  ٘يبظ بثثب ظطـيت ٔتٙبؾت غ٘طاتٛض  جٟت ٔٛالع لغع ثطق، ٚاحس تِٛيسي ٔ  ثبيؿت زاضاي -

 .ثبقس( زضنس ثطق ٔهطـ  

 

 

 

 تعويشگبُ -6-1-2-3
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ٛ   ،ٔحُ تعٕيطٌبٜ زض عيٗ حبَ وٝ ٘عزيه ٔبقيٗ شالد تِٛيس اؾت - اضتجذبط  ِيذس ٚ ـذطشٚضي   ٘جبيس ثذٝ ؾذبِٟٙبي ت

 .زاقتٝ ثبقس

 

 سيستن لَاصم ايوٌي ٍكوكْبي اٍليِ -6-1-2-4

ًّٙ شة ٚ ؼيطٜ ٘هت ٚ ٚؾبيُ ٔذٛضز  يزض وّيٝ لؿٕتٟب ٚ زض ـٛانُ ٔٙبؾت وپؿَٛ شتف ٘كب٘  ٚ قثبيس        

لجذُ اظ   ضٕٙبً ثبيذس   .ٌيطز زض ٔحُ ٔٙبؾت ٚ زض زؾتطؼ لطاض ٚاحس تِٛيسي٘يبظ ثطاي وٕىٟبي اِٚيٝ پعقى  زض 

ٚ . قذٛز ٌٛاٞ  ٔطثٛعٝ اظ ؾبظٔبٟ٘بي شيطثظ اذص  ،اظ ٘ظط ايٕٙ  جٟت شتف ؾٛظي ٚاحس تِٛيسي ٚگ ثٝ وبضقط

 .زؾتٛضاِعّٕٟبي ؾبظٔبٟ٘بي ٔطثٛعٝ ضا زضذهٛل وٙتطَ ٚ اضظيبث  زٚضٜ اي ثٝ اجطا ٌصاضز

 

 1اًجبس عوَهي -6-1-3

ٚؾبيُ ازاضي ، ظذطٚؾ ذذبِ  ، ِجذبؼ     ٔحّ  اؾت  جٟت ٍٟ٘ساضي ٚؾبيُ ٔتفطلٝ اظ لجيُ ٚؾبيُ شقپعذب٘ٝ،     

حتذ  االٔىذبٖ اظ    ِيذسي زاضز، ِٚذ  ٔذ  ثبيؿذت     وبض ٚ زيٍط ّٔعٚٔبد وٝ اثعبز شٖ ثؿتٍ  ثٝ ٌؿتطزٌ  ٚاحس تٛ

 .ٍٟ٘ساضي الالْ ؼيط ضطٚضي زضشٖ جٌّٛيطي قٛز

 

 1اًجبس لطعبت ٍ لَاصم -6-1-4

           ٛ        زٜ ٚ ِيؿذت وبٔذُ ِذٛاظْ يذسو  ٚ لغعذبد     ايٗ ا٘جبض ثبيس ٔجٟع ثذٝ لفؿذٝ ثٙذسي ـّذعي ٚ ؾيؿذتٓ تٟٛيذٝ ثذ

ا٘ذساظٜ شٖ  . ٔبقيٗ شالد ٔٛجٛز زض شٖ وٝ ثب وسٞبي ٔرهٛل ٔكرم قسٜ ا٘ذس، زض ا٘جذبض ٘هذت قذسٜ ثبقذس     

أذطٚظٜ   .ذطيساضي قذسٜ زاضز شالد ثؿتٍ  ثٝ تعساز ٔبقيٗ شالد، تٙٛگ شٟ٘ب، ـطؾٛزٌ  شٟ٘ب ٚ ٘يع ويفيت ٔبقيٗ 

زض ا٘جذبض  . يى  اظ اؾبؾ  تطيٗ عٛأُ زض وذبٞف ظٔذبٖ تٛلفذبد تِٛيذس اؾذت      ٍٟ٘ساضي تعساز وبـ  لغعبد يسو 

ٔمساض ٚ ذهٛنيبد ٔحسٚز وٙٙذسٜ ٘ظيذط لبثّيذت     ،ٚظٖ ،لغعبد ٔ  ثبيؿت ذهٛنيبد ـيعيى  وبال ٔب٘ٙس اثعبز

 .قىٙٙسٌ ، لبثّيت ذٕف ٚ لبثّيت احتطاق ضا ٕٞٛاضٜ زض ٘ظط زاقت

 

 ّي ضشايط فٌي ٍ ثْذاضتي لسوتْبي سفب -6-1-5

 

لبٖ٘ٛ ٔٛاز ذٛضز٘ ، شقبٔيس٘ ، شضايك  ٚ ثٟساقت  ثذٛزٜ ٚ   01شئيٗ ٘بٔٝ اجطاي  انالح  ٔبزٜ ثبيس ٔغبثك ثب 

 :ٔٛاضز شيُ ٘يع ضعبيت قٛز

 

 

 

  ثخص تعَيض لجبس -6-1-5-1
                                                           

ٌٛ٘ٝ اي  ٘يبظي ثٝ ا٘جبضٞبي وبٔالً ٔجعا  ٚٔكرم ٘جٛزٜ ثّىٝ ٔ  تٛاٖ شٟ٘ب ضا ثٝ عٛض ـيعيى  اظ يىسيٍط ٔتٕبيع ٕ٘ٛز ، ثٝ  زضٔٛضز ايٗ ا٘جبض،   - 1

 .ٚ ا٘جبض ٔحهَٛ تساذُ ٚ اضتجبع  ٘ساقتٝ ثبقٙس وٝ ثب ا٘جبض ٔٛاز اِٚيٝ ؼصاي  ، ا٘جبض ٔٛاز اِٚيٝ ثؿتٝ ثٙسي
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اؾذتب٘ساضز ّٔذ  ايذطاٖ ثذٝ      شذطيٗ تجسيس ٘ظط ثبيس زض ٔجبٚضد ؾطٚيؿٟبي ثٟساقت  وبضٌطاٖ ٚ ٔغبثك ثب       

                                                                                                                        .ثبقس 8822قٕبضٜ 

وبضٌط يه وٕس لفذُ زاض ؾذٝ عجمذٝ     زض ٞط ٚاحس تِٛيسي ثبيس اعبل  ثب ٚؾعت وبـ  جٟت ضذتىٗ ٚ ثٝ اظاء ٞط -

                                                                                                                         .ٚجٛز زاقتٝ ثبقس

ثبيس ضذتىٗ ٚ ؾطٚيؿٟبي جساٌب٘ٝ اي ثذطاي ش٘ذبٖ زض ٘ظذط     ،تِٛيسي وٝ ذبٕٟ٘ب ٘يع وبض ٔ  وٙٙس ٚاحسٞبيزض  -

 .ٌطـتٝ قٛز

 

 (تَالت ٍ دستطَيي ) سشٍيسْبي ثْذاضتي  -6-1-5-2

لذبٖ٘ٛ ٔذٛاز    01يس ثطاي وبضٌطاٖ ظٖ ٚ ٔطز زؾتكٛي  ٚ تٛاِت ٔجعا ثٝ تعساز ٔٛضز ٘يذبظ ٔغذبثك ٔذبزٜ    ثب      

 :ذٛضاو ، شقبٔيس٘ ، شضايك  ٚ ثٟساقت  ثٝ قطح شيُ ٚجٛز زاقتٝ ثبقس

 ٚ يه زؾتكٛي   ٘فط يه تٛاِت 0-0ثطاي  

 (زؾتٍبٜ  1ٞط وساْ ٘فط اظ  80) ٘فط يه تٛاِت، يه زؾتكٛي   05ثٝ اظاء ٞط ٘فط  6-80 ثطاي 

 (زؾتٍبٜ  0٘فط اظ ٞط وساْ  05) يه تٛاِت، يه زؾتكٛي  ٘فط 00ثٝ اظاء ٞط٘فط  86-00 ثطاي 

 (زؾتٍبٜ  2٘فط اظ ٞط وساْ  055)  تٛاِت، يه زؾتكٛي  يه٘فط  85٘فط ثٝ اظاء ٞط  06 -000ثطاي  

 (زؾتٍبٜ  01فط اظ ٞط وساْ ٘ 805) تٛاِت، يه زؾتكٛي   يه٘فط  80ثٝ اظاء ٞط  ٘فط 006-866ثطاي  

 ٘فط اضبـ  يه تٛاِت، يه زؾتكٛي  15٘فط ثٝ ثبال ثٝ اظاء ٞط  866اظ 

 .ؾطٚيؿٟبي ثٟساقت  ثبيس ٔجٟع ثٝ قيط شة ٌطْ ٚ ؾطز ثبقس -

ثٝ عذٛضي   ،زض ٚ زيٛاض ثبيس لبثُ قؿتكٛ ثبقس، ؾمؿ نبؾ ثٛزٜ ٚ وؿ اظ ٔٛاز ؼيط لبثُ ٘فٛش ؾبذتٝ قٛز -

 .تٕيع وطزٖ ثبقسوٝ ثٝ شؾب٘  لبثُ 

  ٚجٛز ٔرعٖ قؿتكٛ ،تٛاِتٟب ثبيس ذٛزوبض ثٛزٜ ٚ زض ثطاثط ٘فٛش حكطاد حفبظت قٛززض ٚضٚزي ٔحٛعٝ   -

 .ضطٚضي اؾت( ـالـ تب٘ه ) 

، “ثعس اظ اؾتفبزٜ اظ تٛاِت زؾتٟبي ذذٛز ضا ثذب نذبثٖٛ يذب ٔذٛاز قذٛيٙسٜ ثكذٛئيس        ” زضتٛاِتٟب ٘هت تبثّٛي -

 .ضطٚضي اؾت

ؾذٕت ؾذبِٗ تِٛيذس ٚ    ٝ ثذ ٚ ٘جبيس زض تٛاِت  ٔحيظ ثٝ حسالُ ثطؾس زضزض ٔحّ  ثبقٙس وٝ شِٛزٌ  تٛاِتٟب ثبيس  -

                                                                                                                           .ا٘جبض ٞب ثبظ قٛز

.                                                                    زاضاي تٛضي ثبقس پٙجطٜ تٛاِت ٔكطؾ ثٝ ـضبي شظاز ٚ -  

                                                                      .تٛاِت زاضاي ٞٛاوف ٔىب٘يى  ٔتٙبؾت ثب حجٓ شٖ ثبقس -

                                                                                                 .ثبقسزاضاي ؾغُ ظثبِٝ زضزاض پساِ   -

 

 

   دستطَيي كبهل -6-1-5-3    
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ثٛزٜ، زض ٔحُ ٚضٚز ثٝ ؾذبِٗ تِٛيذس    ثٝ ضذتىٗ وبضٌطاٖعٕستب ٔتهُ ( زؾتكٛي  ) ٔحُ قؿتكٛي زؾت      

 :سٙثبق  ضا زاضا ٚيػٌيٟبي شيُثبيس  ٚٚ زض زاذُ ؾبِٗ تِٛيس لطاض زاقتٝ 

 .پبي  يب ثب شض٘ج ثبظ ٚ ثؿتٝ قٛزذٛزوبض، زاضاي قيط شة ٌطْ ٚ ؾطز ثٛزٜ ٚ ثسٖٚ زذبِت زؾت ثٝ نٛضد  -

 .ثبقس يه ثبض ٔهطؾ زاضاي ذكه وٗ ثطل  يب حِٛٝ وبؼصي -

 .ثبقسزاضاي ؾغُ ظثبِٝ زضزاض پساِ   -

 .ز زاقتٝ ثبقسٚجٛ ضسعفٛ٘  وٙٙسٜزض وٙبض زؾتكٛي  ٞب ثبيس ٔٛاز قٛيٙسٜ ٚ  -

ٔؿذئَٛ ٔكرهذ  زاقذتٝ     قٕبضٜ ٌصاضي قسٜ ٚ ،ٚ قٛيٙسٜ زاضاي ٔحُ ذبن  ثٛزٜ وٙٙسٜ ٔٛاز ضس عفٛ٘  -

 .سٙثبق

 حوبهْب -6-1-5-4

لذبٖ٘ٛ ٔذٛاز ذذٛضاو ،     01ثبيس ثطاي وبضٌطاٖ ظٖ ٚ ٔطز حٕبْ ٔجعا ثٝ تعساز ٔٛضز ٘يبظ ٔغذبثك ثذب ٔذبزٜ           

 :ثبقسشقبٔيس٘ ، شضايك  ٚ ثٟساقت  

 (زؾتٍبٜ  4٘فط  85)  زؾتٍبٜ يه٘فط  0ثٝ اظاء ٞط  ٘فط 6٘فط وبضٌط يه زؾتٍبٜ 0-0ثطاي  

 (زؾتٍبٜ  2٘فط  05)  زؾتٍبٜ يه٘فط  05ثٝ اظاء ٞط  ٘فط 80-05ثطاي  

 (زؾتٍبٜ  05 ٘فط 055)  زؾتٍبٜ يه٘فط  85ثٝ اظاء ٞط  ٘فط 00-055ثطاي  

 زؾتٍبٜ ٘فط اضبـ  يه 85٘فط وبضٌط ثٝ ثبال ثٝ اظاء ٞط  055اظ 

 :ٔحُ اؾتحٕبْ ثبيس زاضاي ٚيػٌيٟبي شيُ ثبقس 

اظ جذٙؽ لبثذُ قؿتكذٛ ٚ ٌٙذسظزاي  ثذسٖٚ تذطن       زيٛاضٞب تب ظيذط ؾذمؿ وبقذيىبضي قذسٜ ٚ وبقذيٟب       - 

 . ذٛضزٌ  ٚقىؿتٍ  ، ذُّ ٚ ـط  ، ثبقس

 .قيت وؿ  ثٝ عطؾ وفكٛي ٔٙبؾت ثبقس -

 . زاضاي ٞٛاوف ٔٙبؾت ثب حجٓ شٖ ثبقس  - 

 .  ذبض  اظٔحٛعٝ حٕبْ ثٛزٜ ، ثٝ عٛضيىٝ ايجبز شِٛزٌ  زض ٔحيظ ٘ىٙسٔٙجع حطاضت - 

 .ٞطحٕبْ زاضاي ضذت وٗ ٔجعا ثبقس - 

 .ٔجٟع ثٝ زٚـ شة ٌطْ ٚ ؾطزثبقس  - 

 . ٔجٟع ثٝ تٟٛيٝ ٔٙبؾت ثبقس  - 

 

o آضپضخبًِ ٍ اهكبًبت آى  

ٗ ـضبٞبي  جٟذت ا٘جذبض، ؾذطزذب٘ٝ،    ثٝ زاقتچٙب٘چٝ عجد زض ٚاحس تِٛيسي ا٘جبْ ٌيطز، ٚاحس تِٛيسي ّٔعْ        

       ٗ      ٔحُ پرت ؼصا ٚ ؾبِٗ ؼصا ذٛضي ثبقس ٚچٙب٘چٝ ؼصا ـمظ ؾطٚ ٔذ  قذٛز ثبيذس قذطايظ ٔٙبؾذت جٟذت ؾذبِ

 .ؼصا ذٛضي ضا زاضا ثبقس

 

 ًوبصخبًِ -6-1-5-5
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 .ثبيس ٔتٙبؾت ثب تعساز وبضوٙبٖ ثبقس     
 

 كبسكٌبىفشدي اصَل ثْذاضت  -6-1-5-6

زضضذٕٗ ٌصضا٘ذسٖ       .(حتذ  ٔذسيطاٖ ٚ وبضقٙبؾذبٖ    ) ثبقذٙس  ٔعتجذط   زاضاي وبضد ثٟساقذت  ثبيس وّيٝ وبضوٙبٖ -

 .ثطاي شٟ٘ب اِعأ  اؾت (  GHP) زٚضٜ ٞبي انَٛ ثٟساقت ـطزي 

ـبلس جيت ٚ زوٕٝ ثيطٚ٘  ثٛزٜ ٚ يه جيت زض   ،زاضاي ِجبؼ ٔٙبؾت ٚ تٕيع ثٝ ضً٘ ضٚقٗ ثبيس وّيٝ وبضٌطاٖ -

 . زاذُ ِجبؼ زاقتٝ ثبقس

زض ٕٞچٙذيٗ   . ٚز ثٝ ؾبِٗ ـطشٚضي ٔ  ثبيؿت زؾتٟبي ذٛز ضا قؿتٝ ٚ ٌٙذسظزاي  وٙٙذس  وبضٌطاٖ لجُ اظ ٚض - 

 .ٔحيظ وبض اظ ؾبعت، اٍ٘كتط ٚ ٞط ٚؾيّٝ ظيٙت  زيٍط اؾتفبزٜ ٕ٘ٙبيٙس

 .وّيٝ وبضوٙبٖ ثٟساقت ٚ ٘ظبـت ـطزي ضا وبٔال ضعبيت ٕ٘بيٙس -

عجٛض وٙٙس ٚ زض نٛضد عسْ اؾتفبزٜ  (حٛضچٝ ٞبي ٔطثٛط ) ثعس اظ قؿتكٛ ٚ ٌٙس ظزاي  زؾتٟب اظ پبقٛي  

 عٕك ايٗ حٛضچٝ ٞب ثبيس ثٝ . اظ حٛضچٝ اظ وفكٟبي ٔرهٛل زاذُ ؾبِٗ تِٛيس اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس

اثعبز شٖ ثبيس عذٛضي زض٘ظذط ٌطـتذٝ    . ٘حٛي ثبقس وٝ وؿ وفف ثٝ عٛض وبُٔ ثٝ ٔحَّٛ ضسعفٛ٘  شؼكتٝ قٛز

 .قٛز وٝ وّيٝ وبضٌطاٖ ٔججٛض ثٝ عجٛض اظشٖ ثبقٙس

پيف ثيٙ  قسٜ   يٞب ٔحُ زاذُ ٔحٛعٝ ٚاحس تِٛيسي ٕٔٙٛگ ثٛزٜ ٚ قؿتكٛ ـمظ زض قؿتكٛي اِجؿٝ زض  -

 .قٛزْ ا٘جب

تطجيحبً )وبضٌطا٘  وٝ زض اضتجبط ٔؿتميٓ ثب ـطشٚضي ٔحهَٛ ٔ  ثبقٙس ثبيس اظ پيف ثٙس ، ٔبؾه ، زؾتىف  -

 .، تٕيع ، ثٟساقت  ٚ ثٝ ضً٘ ضٚقٗ اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙس( يه ثبض ٔهطؾ 

 .ٕ٘بيٙسثيٕبضي ثٝ پعقه ٔطاجعٝ ٞط ٌٛ٘ٝ ضنٛضد ٔكبٞسٜ ز -

  ثٛزٖ شٖ ٔحُ جطاحت تٛؾظ ئنٛضد جع زض ٔحُ جطاحت پب٘ؿٕبٖ قسٜ ٚ ثٝ ٍٞٙبْ جطاحت ؾطيعب -

 .ضٚوف پالؾتيى  ٔٙبؾت پٛقيسٜ قٛز

، حُٕ ٚ ٔطتجظ ثب لؿٕتٟبي ـطشٚضي ، ثؿتٝ ثٙسي ٔحُ ٞبي  وٝ وّيٝ  وكيسٖ ؾيٍبض زض ذٛضزٖ ٚ شقبٔيسٖ ٚ -

 .٘مُ ٚ ٍٟ٘ساضي ٔ  ثبقٙس ٕٔٙٛگ ٔ  ثبقس

 

ٔؿئَٛ ٔطثٛعٝ ثبيس ٔكرم ثٛزٜ ٚ ثطاي ٘ظبـت ، ضس عفذٛ٘  ٌٙذس ظزايذ  ثط٘بٔذٝ ٔؿذتٙس ٚٔذسٖٚ       :  تجبشُ

 .ٔٛجٛز ثبقس

 

 

 

                                                                                                                             آصهبيطگبُ -6-1-6
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ضاحت  لبثُ زؾتطؼ ٚ زض ٘عزيىتطيٗ ـبنّٝ ثٝ ؾبِٗ تِٛيس ثذٛزٜ ٚ  ٝ شظٔبيكٍبٟٞب ثبيس زض ٔحّ  ثٙب قٛ٘س وٝ ث

ٜ     ٖت ـٙذ  ٚ ثٟساقذت  ش  يٚضذع ٚ  سثبق قيٕيبي   زاضاي ثرف تجٟيذعاد ٚ ٔذٛاز    ،ثهذٛضد شيذُ ثطضؾذ  قذس

ٛ  ٚاحس تِٛيسي زض ٘ظط ٌطـتٝ تبؾيؽ ٚثٟطٜ ثطزاضيت پطٚا٘ٝ قيٕيبي  شٖ عجك ِيؿت ٔطثٛعٝ جٟت زضيبـ  .زقذ
                                                                                                               

ثذٝ عٟذسٜ ذذٛز    شظٔبيكٍبٜ ثبيس ظيط ٘ظط ٔؿئَٛ ـٙ  ثٛزٜ ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ظطـيت تِٛيس ، ٔؿئِٛيت شٖ ٔ  تٛا٘س  -

                                                                                                .اٚ ٚ يب ـطز ٚاجس قطايظ زيٍطي ثبقس

              .ٔؿبحت شظٔبيكٍبٜ وٙتطَ ـطشيٙس ٔتٙبؾت ثب تِٛيس ٚ تعساز ٕ٘ٛ٘ٝ ٔٛضز شظٖٔٛ زض شظٔبيكٍبٜ ثبقس -

 كٍبٜ جٟت ا٘جبْ وبضٞب ٚ تطزز وبضوٙبٖ ثبيس ـضبٞبي ٔٙبؾت، ثٝ ا٘ساظٜ وبـ  ٚجٛز زاقتٝ ثبقس، زض شظٔبي -

 .ثطذٛضزاض ثبقس( عجيع  ٚ ٔهٙٛع  ) اظ ٘ٛض وبـ   -

 .ثبقس ٚؾيؿتٓ تٟٛيٝ ٔٙبؾت الظْ زاضاي ٞٛز شظٔبيكٍبٞ  ثب أىب٘بد -

 .ثبقسس حطيك ٚ ضٚ ثبظ ضس اؾيس زاضاي وبثيٙت ٚ ٔيع وبض ثب ضٚوف ٔٙبؾت  -

   .زاضاي ِِٛٝ وك  شة ؾطز ٚ ٌطْ ٚ ظطـكٛي  ثبقس -

ٔغبثك ثب شذطيٗ تجسيس ٘ظذط اؾذتب٘ساضز ّٔذ  ايذطاٖ ثذٝ قذٕبضٜ       زيٛاض ٞب، وؿ، ؾمؿ، زض ٚ پٙجطٜ شظٔبيكٍبٜ  -

 ٔغبثمذت  02580شذذطيٗ تجسيذس ٘ظذط اؾذتب٘ساضز ايذعٚ       ثبثٛزٜ ٚ قطايظ ٔحيغ  شظٔبيكٍبٜ حت  االٔىبٖ  8242

 .ثبقسزاقتٝ 

 .ٔجٟع ثٝ ٚؾبيُ وٕىٟبي اِٚيٝ ثبقس -

 .ٚ ؾبيط ظطٚؾ ٔٛضز ٘يبظ جٟت ا٘جبْ شظٟٔٛ٘ب ثبقسقيكٝ اي زاضاي ِٛاظْ  -

 .ضا زاضا ثبقسوّيٝ تجٟيعاد الظْ جٟت ا٘جبْ شظٔبيكبد قيٕيبي   -

 .ثبقس. . . ( زؾتىف، ٔبؾه ٚ) زاضاي ٚؾبيُ ايٕٙ   -

 .س زض٘ظط ٌطـتٝ قٛزٔحُ ٔكره  جٟت ٍٟ٘ساضي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي قبٞ -

 .پيف ثيٙ  ٞبي الظْ جٟت اعفبء حطيك نٛضد ٌطـتٝ ثبقس -

 .ضإٞٙبي ايٕٙ  حالِٟب ٚ ٔٛاز قيٕيبي  زض شظٔبيكٍبٜ ٘هت ٌطزز -

 .زؾتٍبٟٞبي ٔٛجٛز زض شظٔبيكٍبٜ زاضاي ثط٘بٔٝ وبِيجطاؾيٖٛ ٚ ثطچؿت وبِيجطاؾيٖٛ ثبقٙس -

 .بثك ثب ضٚـ ٍٟ٘ساضي شٟ٘ب ثبقسقطايظ ٍٟ٘ساضي ٔٛاز ٚ حالِٟبي قيٕيبي  ٔغ -

 .ثبقسٚ ٘بْ تٟيٝ وٙٙسٜ ٔحِّٟٛبي تٟيٝ قسٜ زاضاي ثطچؿت ٔكرم ثب شوط تبضيد ؾبذت  -

 .٘حٜٛ زـع ضبيعبد ٔيىطٚث  ٚ قيٕيبي  زض شظٔبيكٍبٜ ٔكرم ثبقس -

 .وّيٝ ضٚقٟبي شظٔبيف ٚ جعٚاد اؾتب٘ساضزٞبي ٔحهَٛ زض شظٔبيكٍبٜ ٔٛجٛز ثبقٙس -

بي قيٕيبي  ضٚظا٘ٝ زض زـبتط ٔرهٛل ثجت ٚ وسٌصاضي شٖ ثٝ عطيم  ثبقس وذٝ أىذبٖ ضزيذبث     ٘تبيج شظٟٔٛ٘ -

ٚوّيٝ ٘تبيج شظٔذٖٛ ٞذب ثبيؿذت      ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي شظٖٔٛ قسٜ ٚ تعٕيٓ شٖ ثٝ ذظ تِٛيس ثٝ ٚضٛح ٚجٛز زاقتٝ ثبقس

 .ثٝ تبئيس ٔؿئَٛ ـٙ  ثطؾس

 .٘ظبـت ٚ ثٟساقت ـضبي شظٔبيكٍبٜ ضعبيت ٌطزز -

 .ٔبيكٍبٜ اظ ضٚپٛـ شظٔبيكٍبٞ  ثٝ ضً٘ ضٚقٗ، تطجيحب ؾفيس اؾتفبزٜ ٕ٘بيٙسوبضوٙبٖ شظ -



 PEI/CrV1/0039                                 جمهوري اسالمي ايزان                                                          

 اداره كل نظارت بز مواد غذايي و بهداشتيمعاونت غذا و دارو                                      وسارت بهداشت درمان و آموسش پششكي

 هگشان حالل و تحويل ، حمل و نقل توليد بهداشتيضوابط  فني و ل حداق

 

11 

ٔؿئَٛ شظٔبيكٍبٜ ٚ وبضوٙبٖ قبؼُ زض شظٔبيكٍبٜ ٔكرم ثٛزٜ ٚ ٔساضن تحهذيّ  ش٘ذبٖ ٔغذبثك ثذب ٘ذٛگ       -

 .ثبقس ـعبِيتكبٖ

ضٜ ٞبي شٔٛظقذ   ثٛزٜ ٚ زٟٚٔبضد ٞبي الظْ جٟت ا٘جبْ شظٔبيكٟبي ٔٛضز ٘يبظ ضا زاضا  وبضوٙبٖ شظٔبيكٍبٜ -

 .الظْ ضاع  ٕ٘ٛزٜ ثبقٙس

 .زـتط وبض وبضوٙبٖ شظٔبيكٍبٜ ثبيس ثٝ عٛض وبٔالً ٔجعا اظ ـضبي شظٔبيكٍبٜ ثبقس -

 

٘ظيذط شظٔذٖٛ ا٘ذساظٜ ٌيذطي     ) زضنٛضتيىٝ ٚاحس تِٛيسي لبزض ثٝ ا٘جبْ ثطذ  شظٔبيكذبد ذذبل   :  1يب د آٍسي

٘جبقذس ، ثبيذس ضذٕٗ عمذس لذطاض زاز ، ٕ٘ٛ٘ذٝ ذذٛز ضا ثذٝ         ....( شـالتٛوؿيٗ يب ثبليٕب٘سٜ ؾْٕٛ ٚ شـت وذف ٞذب ٚ   

شظٔبيكٍبٟٞبي ٔٛضز تبييس ٚظاضد ثٟساقت اضجبگ زٞس تب ٔٛضز شظٔبيف لذطاض ٌطـتذٝ ٚ٘تذبيج ثهذٛضد ٔؿذتٙس      

 . تٟيٝ ٚ ٍٟ٘ساضي قٛز

 

وّيٝ تِٛيس وٙٙذسٌبٖ ٔٛظفٙذس ٚيػٌيٟذبي ـذطشٚضزٜ ٞذبي ذذٛز ضا ٔغذبثك ثذب شذذطيٗ تجسيذس ٘ظذط            :  2يب دآٍسي 

زضنٛضتيىٝ اؾتب٘ساضز ٞبي ٔطثٛعٝ ٞٙٛظ تسٚيٗ ٘كسٜ . تب٘ساضز ٔحهَٛ ٔطثٛعٝ،  ٔٛضز شظٔبيف لطاض زٞٙساؾ

ثبقٙس، تِٛيس وٙٙسٌبٖ ثبيس ثطاؾبؼ  ضٚقٟبي تبييس قسٜ تٛؾظ ازاضٜ وُ ٘ظذبض د ثذط ٔذٛاز ؼذصاي   ٚازاضٜ وذُ      

 .شظٔبيكٍبٟٞبي وٙتط َ ؼصا ٚ زاضٚ عُٕ ٕ٘بيٙس

 

 تعويش ًٍگْذاسي-6-1-7

جٟت ٍٟ٘ساضي زؾتٍبٜ ٚ پيكٍيطي اظ ٔكىالت  وٝ ٕٔىٗ اؾت ثطاثط ث  تٛجٟ  ثطاي زؾتٍبٟٞب پذيف شيذس         

ايٗ ؾيؿتٓ تٛؾظ چه ِيؿت  وٝ ٔ  ثبيؿت زض ٚاحس تِٛيذسي ٚجذٛز زاقذتٝ    . اؾتفبزٜ ٔ  قٛز PM2اظ ضٚـ 

ٔكىٛن ٔذٛضز ثطضؾذ  ٚ    ثبقس اعالْ ٔ  وٙس وٝ زؾتٍبٟٞب ثٝ عٛض ٔؿتٕط ٔٛضز ثبظضؾ  لطاض ٌطـتٝ ٚ ٔٛاضز

 .زضنٛضد ِعْٚ ثطعطؾ ٔ  ٌطزز

 

 

 

 

 

 

 

 هستٌذات -6-1-8

                                                           
2

 Prevnentative &  Maintenance  
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ٞسؾ اظ تٟيٝ ٚ ٍٟ٘ساضي ٔساضن ٚ ٔؿتٙساد زضيه ٚاحس تِٛيسي ، ٔسٖٚ ؾبذتٗ ـعبِيتٟبي شٖ ٚاحس ٚ ايجبز    

٘  ضٚق  جٟت  عجمٝ ثٙسي ، ٍٟ٘ساضي ، ٚضٚز ، تٛظيع ٚ تؽييط زضٔساضن ـٙ ، ٟٔٙسؾ  ٚٔساضن ثطٖٚ ؾبظٔب

 .ٔ  ثبقس تب وّيٝ وٙتطَ ٞبي الظْ ثطضٚي شٟ٘ب ا٘جبْ پصيطز

ايٗ ٔساضن قبُٔ وّيٝ ٔساضن ٔطتجظ ثب ـعبِيتٟبي ٚاحس تِٛيس ٚ ثؿتٝ ثٙسي زض ظٔيٙٝ ويفيت ، ايٕٙ  ٚ ثٟساقت 

 .ٔ  ثبقس حهٛالد ، تجٟيعاد ثٝ قطح شئُٛاز ؼصاي  ٚ ٕٞچٙيٗ ٔساضن ـٙ  ٚ ٟٔٙسؾ  ٔطتجظ ثب ٔ

 :ٝ ساد ٚ ؾٛاثك ٔطثٛط ثٔساضن ٚ ٔؿتٙ

 اضظيبث  تبٔيٗ وٙٙسٌبٖ ٔٛاز اِٚيٝ -

 (ٔٛاز اِٚيٝ ٚ اضؾبَ ٔحهَٛ ٟ٘بي زضيبـت )ا٘جبضـ  -

 ( C&D)قؿتكٛ ، ضسعفٛ٘  ٚ ٌٙسظزاي  -

 وٙتطَ شـبد ، حكطاد  ٚ جٛ٘سٌبٖ ٔعاحٓ  -

 ثٟساقت ـطزي وبضوٙبٖ  -

 شٔٛظـ  -

 وبِيجطاؾيٖٛ  -

  وٙتطَ ٚ زـع ظثبِٝ ٚ ضبيعبد -

 ( ثرهٛل ظ٘جيطٜ ؾطز) حُٕ ٚ ٘مُ  -

 تعٕيط ٚ ٍٟ٘ساضي  -

 وٙتطَ ٔحهَٛ ٘بٔٙغجك -

 لٛا٘يٗ ، زؾتٛضاِعُٕ، ضٛاثظ  ٚ اؾتب٘ساضز ٞبي ٔطتجظ ثب ـطشٚضي ٚ ٍٟ٘ساضي  -

 

 : هستٌذات ٍ سَاثك فَق ثبيذ 

 .پيف اظ نسٚض اظ ٘ظط وفبيت ثٝ تهٛيت ـطز ٔؿئَٛ ضؾيسٜ ثبقس -

 .ثبظٍ٘طي ٚ ثٝ ضٚظ قٛ٘س ثٙب ثط ضطٚضد ٔساضن -

 .اعٕيٙبٖ حبنُ قٛز وٝ شذطيٗ تؽييطاد ٚ ٚضعيت تجسيس ٘ظط قسٜ زض زؾتطؼ اؾت -

 .يه ٘ؿرٝ اظ ٔساضن لبثُ اجطا زضٔىبٟ٘بي ٔٛضز اؾتفبزٜ زضزؾتطؼ ثبقس -

 .ٔساضن ذٛا٘ب ثٛزٜ ٚ ثٝ ؾِٟٛت لبثُ قٙبؾبي  ثبقس -

 .ٔٛؾؿٝ تحت وٙتطَ ٔ  ثبقٙس اعٕيٙبٖ حبنُ قٛز وٝ تٛظيع ٔساضن ثٝ ثيطٖٚ اظ -

 .ؾتٝ اظ ٔساضن ٔٙؿٛخ پيكٍيطي قٛزاظ اؾتفبزٜ ٘ب ذٛا -

ؾٛاثك ثبيس ثهٛضد ذٛا٘ب، ثٝ ؾِٟٛت لبثُ قٙبؾبي  ٚ لبثُ ثبظيبث  ثبل  ثٕب٘ٙس ٚيه ضٚـ اجطاي  ٔسٖٚ ثٝ 

ييٗ تىّيؿ ، ٚ تع ٔٙظٛض تعييٗ وٙتطَ ٞبي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي قٙبؾبي  ، ثبيٍب٘  ، حفبظت ، ثبظيبث  ، ٍٟ٘ساضي

 .ؾٛاثك ثبيس ٔٛجٛز ثبقس
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 تزكش

 API (American Petroleumاستبًذاسدّبي هعتجش ثيي الوللي تبسيس ٍاحذّبي پتشٍضيوي هبًٌذ     

Institute) ،NFPA(National Fire Protection Association )ٍ ... ثعٌَاى هشجع اصلي ثشسسي 

GMP عوَهي خَاّذ ثَد. 

 

6-2-GMP  اختببصي 

  هَاد اٍليِ ًحَُ ٍسٍد  -6-2-7

ٍٟ٘جب٘  وٙتطَ قسٜ ٚ ثب ٕٞبٍٞٙ  ٍٟ٘جبٖ ٚ ٚاحس  ظپؽ اظ ٚضٚزتب٘ىط حبُٔ ٔٛاز اِٚيٝ اثتسا پّٕت تب٘ىطٞب تٛؾ    

                            .وٙتطَ ويفيت الساْ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي اظ قيط ٞبي پبييٗ ٚ زضيچٝ ٞبي ثبال نٛضد ٔ  ٌيطز

ض شظٔبيكٍبٜ وبضذب٘ٝ تٛؾظ ٔؿئِٛيٗ ٔطثٛعٝ تؿت ٔ  ٌطزز ٚزض نٛضد تغبثك ثذب ش٘ذبِيع اضائذٝ    زٕ٘ٛ٘ٝ ٞب      

ثٝ ؾذىٛي ترّيذٝ ٞذسايت    ٚقسٜ اظ عطؾ قطوت تِٛيس وٙٙسٜ ٔٛاز اِٚيٝ ٚ اؾتب٘ساضزٞبي ٔٛجٛز ، تب٘ىط ثبؾىَٛ 

            ٝ ٔذٛاز اِٚيذٝ زض  زض ؾىٛي ترّيٝ ٔؿئَٛ ٔطثٛعٝ ثذب تٛجذٝ ثذٝ ضعبيذت ٘ىذبد ايٕٙذ  الذساْ ثذٝ ترّيذ         .طزز ٌٔ  

ؾذپؽ   .ٔذ  ٕ٘بيذس  ( ٔ  ثبقذس   AW-406ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛگ ٔبزٜ اِٚيٝ وٝ ثطـ ٍٞعاٖ يب حالَ ) اِٚيٝ زٔٛأربظٖ 

 .اتهبالد ثبظ قسٜ تب٘ىط ذبِ  ثبؾىَٛ  ٚاظ وبضذب٘ٝ ذبض  ٔ  ٌطزز

 

 هخبصى هَاد اٍليِ -6-2-2

 .اؾتيُ ٚ ثب ضعبيت انَٛ ايٕٙ  ٍٟ٘ساضي ٔ  قٛزتب٘ىٟبي وطثٗ  ٚ ثٝ عجبضت  ٔربظٖ زضٔٛاز اِٚيٝ   

 

 اًجبس هحبَل ًْبيي -6-2-8

ٔحهَٛ ٟ٘بئ  وٝ ٕٞبٖ ٍٞعاٖ ٔٛضز ٔهطؾ زض نٙبيع ؼصائ  ٔغبثك ثب شذطيٗ تجسيس ٘ظط اؾذتب٘ساضز ٞذبي         

ٔ   5318ٚ  5774ّٔ  ايطاٖ ثٝ قٕبضٜ ٞبي   حهذَٛ  ٔيجبقٙس پؽ اظ تِٛيس ٚتبئيس ٚاحس وٙتطَ ويفيت ثذٝ ٔرذبظٖ 

 . ٟ٘بي  اضؾبَ قسٜ ٚ ٘ٛگ  ايٗ ٔربظٖ اظ جٙؽ وطثٗ اؾتيُ ٔ  ثبقس

 

 ثبسگيشي كبهيَى ّب  -6-2-4

       وبٔيٟٛ٘بي  وٝ جٟت ثبضٌيطي ٍٞعاٖ ثذب زضجذٝ ؼذصاي  ثذٝ وبضذب٘ذٝ ٔطاجعذٝ ٔذ  وٙٙذس اثتذسا تٛؾذظ ٚاحذس                  

ثبقس ، زض نٛضد تبئيس ، وبٔيٖٛ تٛؾذظ   ذكه ٚثسٖٚ ثٛ ٚتٕيع "وٙتطَ قسٜ زاذُ تب٘ه ثبيس وبٔال تِٛيس وٙٙسٜ

زضش٘جب تٛؾظ ٔؿئَٛ ٔطثٛعٝ ثبضعبيت ٔذٛاضز ايٕٙذ    .ٍٟ٘جبٖ ثبؾىَٛ قسٜ ٚثٝ ؾىٛي ثبضٌيطي ٞسايت ٔيكٛز 

ِيتط ٍٞعاٖ  ثب زضجٝ ؼذصاي  زض ٞطيذه اظ ذب٘ذٝ ٞذبي تذب٘ىط ٕ٘ذٛزٜ ٕٚ٘ٛ٘ذٝ اظ         51الساْ ثٝ قبضغ ٔمساض حساوثط 

، ضً٘ ٚثٛ نذٛضد ٔيٍيذطز ٚزض نذٛضت      UV ٚGCشظٔبيكٍبٜ تؿت ٞبي  قيطٞبي ترّيٝ ٌطـتٝ قسٜ ، تٛؾظ

 5774وٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٍٞعاٖ اظ ٘ظط ش٘بِيع ٔغبثك ثب شذطيٗ تجسيس ٘ظط اؾتب٘ساضز ٞبي ّٔ  ايطاٖ ثٝ قذٕبضٜ ٞذبي   

 .ٌيطي وبٔيٖٛ شؼبظ ٚزض ؼيط ايٗ نٛضد وبٔيٖٛ ذبِ  ٔطجٛگ ٔيٍطززثبضتغبثك زاقتٝ ثبقس  5318ٚ 
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ثبضٌيطي وبٔيٖٛ ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي جساٌب٘ٝ اي اظ قيط ترّيٝ ٚزضيچٝ ٞذبي ثذبالي ٞذط وذساْ اظ ذب٘ذٝ ٞذبي        پؽ اظ      

ٖ   تؿذتٟبي ٔطثذٛط ثذٝ شذذطيٗ تجسيذس ٘ظذط اؾذتب٘ساضز ٞذبي        تب٘ىط ٌطـتٝ قسٜ ، ثٝ نذٛضد جساٌب٘ذٝ                ّٔذ  ايذطا

وذبٔيٖٛ ثذٝ ؾذٕت     ٔذصوٛض  ٞبيا٘جذبْ ٌطـتذٝ ٚزض نذٛضد تغذبثك ثباؾذتب٘ساضز      5774ٚ  5318ثٝ قٕبضٜ ٞبي 

ٔحهَٛ ثب اؾتب٘ساضزٞبي ٔصوٛض جٟت ترّيٝ ثٝ ؾذٕت ٔرذبظٖ    زض نٛضد عسْ  تغبثك) ثبؾىَٛ ٞسايت ٔيكٛز

ٚ پؽ اظ ثبؾىَٛ زضيچٝ ٞب ٚقيط ٞبي ترّيٝ تٛؾظ پّٕذت ٞذبي تؿذٕٝ اي قذٕبضٜ     ( ٔٛاز اِٚيٝ ٞسايت ٔ  قٛز 

 .قٛز ٔ  ٌطزز ٚ ثطي ذطٚ  ثطاي ٔمهس ٟ٘بي  نبزض ٔ   زاض پّٕت

يذه ٕ٘ٛ٘ذٝ   . ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ٌطـتٝ قس اظ وبٔيٖٛ ٔرّٛط قسٜ ٚزضؾٝ ظطؾ ٘ذيٓ ِيتذطي ضيرتذٝ ٚپّٕذت ٔيٍذطزز            

يذه ٕ٘ٛ٘ذٝ   . ثعٙٛاٖ قبٞس ثٝ ضا٘ٙسٜ زازٜ ٔيكٛز تب ثٝ ٕٞطاٜ ثطٌٟبي ذطٚج  وبال تحٛيُ زضيبـت وٙٙسٜ وبالزٞذس 

 ٔ  قذٛز  شٖ اضؾبَ شظٔبيكٍبٜ  ٔطثٛعٝ ثٝ حٛظٜ ٘ظبضت  زا٘كٍبٜ عّْٛ پعقى قبٞس جٟت ٔعبٚ٘ت ؼصا ٚزاضٚ

 .ٍٟ٘ساضي ٔ  قٛز تِٛيسوٙٙسٜ ٚيه ٕ٘ٛ٘ٝ ٘يع ٘عز ٚاحس وٙتطَ ويفيت

 

 تجْيضات خط تَليذ -7

ٔحهَٛ تِٛيس قسٜ ٔغبثك ثب تىِٙٛٛغي ٞبي ضٚظ ز٘يب ثبيس ثتٛا٘س ٕٞٛاضٜ وّيٝ ذهٛنذيبد ٔحهذَٛ ٟ٘ذبي         

               .اعالْ قسٜ اظ ؾٛي ايٗ ازاضٜ وُ ضا تبٔيٗ ٕ٘بيس شوط قسٜ زض اؾتب٘ساضزٞبي ٔعتجط ٚ يب ضٛاثظ

o  ٖشذيطٜ ٔٛاز اِٚيٝٔربظ                                     

o ٔرعٖ شة 

o َٛٔربظٖ ٔحه 

o ٜؾيؿتٓ ذٙه وٙٙس 

o پٕپ ٞبي شة   

o ترّيٝ ٚ ثبض ٌيطي ٞبي پٕپ 

o  تمغيط ٞبي ثط 

o ٖپٕپ ثبضٌيطي ٔربظ                                                                

o ( قؿتكٛ ثب اؾيس )  پٕپ ٞبي اؾتيُ ٔتطيه 

o  اؾتيُ اظ جٙؽضاوتٛضٞبي تطويت ٔٛاز 

o پٕپ ٞبي اؾتيُ ترّيٝ ٔٛاز 

o ُ( جٟت قؿتكٛ ثب شة ٚ ؾٛز )   ٔربظٖ اؾتي 

o  ٖ( ؾالغ يب پؽ ٔب٘سٜ اؾيس ا)  زضاْػ   اؾالٔربظ 

o (  جٟت شة ٌيطي اظ ٔحهَٛ تٛؾظ ٕ٘ه)  ضيؿيٛض 

 

 فشاٍسي هَاد اٍليِ -8
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زض نٛضتيىٝ ثطـ . ـطشٚضي ٘يع ٔتفبٚد ٔيجبقس AW-406ثب تٛجٝ ثٝ ٘ٛگ ٔٛاز اِٚيٝ ثطـ ٍٞعاٖ يبحالَ       

ؾيؿتٓ شضٚٔبتيه ظزائ  ، ؾِٛفٛض ٜ لطاض ٌيطز ايٗ ثطـ ٔؿتميٓ ٚاضز ٍٞعاٖ ثٝ عٙٛاٖ ٔبزٜ اِٚيٝ ٔٛضز اؾتفبز

ثٝ عٙٛاٖ ٔبزٜ اِٚيٝ   AW-406زض نٛضت  وٝ حالَ  تِٛيس ٔيكٛزظي قسٜ ٚٔحهَٛ ٟ٘بئ  ظزائ  ٚذٙث  ؾب

جسا ٔيكٛز ؾپؽ  AW-406اؾتفبزٜ قٛز اثتسا ايٗ حالَ ٚاضز ثط  قسٜ تمغيط ٔيٍطزز ٚثطـ ٍٞعاٖ اظ حالَ 

 .ايٗ ثطـ ٔثُ ضٚـ ثبال شضٚٔبتيه ظزائ  ،ؾِٛفٛض ظزائ  ٚذتث  ؾبظي قسٜ ٚٔحهَٛ ٟ٘بئ  تِٛيس ٔيكٛز

ٔيٍطزز زض تٕبْ ٔطاحُ وٙتطَ ويفيت ثطضٚ٘س تِٛيس ٘ظبضد زاقتٝ ٚويفيت تِٛيسضا تبا٘تٟبي ذظ  ذبعط ٘كبٖ      

 .تِٛيس وٙتطَ ٔيىٙس

 

 آصهبيطگبُ -9

ٖ  وّيٝ شظٔبيكبد ثبيس ٔغبثك ثب شذطيٗ تجسيس ٘ظط اؾتب٘ساضزٞبي ّٔ      ٚ  5774ٚ  5318ثذٝ قذٕبضٜ ٞذبي     ايذطا

 .سضٛاثظ اعالْ قسٜ اظ عطؾ ٚظاضد ثٟساقت ثبق

 

 حذالل تجْيضات هَسد ًيبص دس آصهبيطگبُ -9-7

 GCزؾتٍبٜ وطٚٔبتٌٛطاـ   

 UVثٙفف  ءزؾتٍبٜ عيؿ ؾٙج ٔبٚضا 

 (جٟت شة ؾٙج  ٚ ثطْ ؾٙج  ) زؾتٍبٜ ا٘ساظٜ ٌيطي شة  

 (جٟت ا٘ساظٜ ٌيطي زأٙٝ جٛـ ٍٞعاٖ )  Distilltionتمغيط زؾتٍبٜ  

 ٞبي ٔتفبٚد ؾتٖٛٞبي تمغيط زض ذالء ٚ اتٕؿفطيه ثب  ثط  _ 

-PH    ٔتط 

 (  تٝيٚيؿىٛظ جٟت ا٘ساظٜ ٌيطي)  Viscometerٌطا٘طٚي ٔٛاز    

 (ا٘ساظٜ ٌيطي ثبليٕب٘سٜ پؽ اظ تجريط  جٟت) حٕبْ ثربض  -

 زا٘ؿيتٛٔتط -  

 ٌطْ  1111/1تطاظٚ ثب زلت  

 ضً٘ ؾٙج   -  

 پيىٙٛٔتط 

 زؾتٍبٜ شة ٔمغط ٌيطي 

 ٚؾبيُ قيكٝ اي ٔٛضز ٘يبظ  

 يرچبَ 

 ضٜوٛ 

 شٖٚ 

 ثٗ ٔبضي 

 ٔرّٛط وٗ 
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 زؾيىبتٛض 

 ثط حؿت ٘يبظ حالِٟب ٚ ٔٛاز قيٕيبي  

 قعّٝ ٌبظ 

 فٛغؾب ٘تطي 

 ٞٛز قيٕيبي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
حذٍد ٍظبئف ٍ همشسات هشثَط ثِ هسئَليي فٌي ٍ صبحجبى هشاكض تَليذي هَاد خَسدًي ، آضبهيذًي  – 71

 ، آسايطي ٍ ثْذاضتي هطوَل لبًَى

 

 : هسئَل فٌي 
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ثٝ ـطزي اعالق ٔ  قٛز وٝ زاضاي قطايظ الظْ جٟت وٙتطَ ٚ ٘ظبضد زضٚاحس تِٛيسي ثب ٔسضن تحهيّ         

حسالُ وبضقٙبؾ  ٚ زض ضقتٝ ٞبي ثطاثط لبٖ٘ٛ ٚ چبضد ٔٛضز تبييس وٕيتٝ ـٙ  ٚ لب٘ٛ٘  ثبقس، ٚاحس تِٛيسي 

ازاضٜ وُ ٘ظبضد ثط ٔٛاز ؼصاي  ٚ  زض ظٔبٖ اذص پطٚا٘ٝ ثٟطٜ ثطزاضي ثبيس زاضاي ٔؿئَٛ ـٙ  تبييس قسٜ اظ عطؾ

 .ثٟساقت  ثٛزٜ ٚ پطٚا٘ٝ ٔؿئِٛيت ـٙ  ضا اذص ٕ٘ٛزٜ ثبقس

زضنٛضد عسْ حضٛض ٔؿئَٛ ـٙ  ثساليُ ٔٛجٝ، الظْ اؾت ٞطٚاحس ٔؿئَٛ ـٙ  جب٘كيٗ ٚاجس قطايظ ٚ  -

 .ٔٛضز تبييس ضا ثٝ ازاضٜ ٘ظبضد ثط ٔٛاز ؼصاي  ٚ ثٟساقت  ٔعطـ  ٕ٘بيس

س تِٛيسي زضظٔبٖ ٔهطؾ ٔٛاز اِٚيٝ، تِٛيس ٚ ثؿتٝ ثٙسي ٚ ٘ظبضد ثط أٛض ٔطثٛعٝ حضٛض ـعبَ زض ٚاح -

 .اِعأ  ثٛزٜ ٚ ٞطٔبزٜ اِٚيٝ لجُ اظ ٔهطؾ ثبيس ٔٛضز تبييس ٔؿئَٛ ـٙ  لطاض ٌيطز 

اثالغ ثٝ ٔٛلع جٟت تٕسيس پطٚا٘ٝ ٞبي ؾبذت ثٝ ٔسيط عبُٔ ٚاحس تِٛيسي ٚ زضنٛضد عسْ الساْ ٚي ثٝ  -

 .ط ٔٛاز ؼصاي ، شقبٔيس٘ ، شضايك  ٚ ثٟساقت  زا٘كٍبٜ ٔطثٛعٝ ٌعاضـ ٕ٘بيسازاضٜ ٘ظبضد ث

ٔؿئَٛ ـٙ  پؽ اظ اضائٝ اؾتعفب ٘بٔٝ ثٝ نٛضد وتج  ثٝ وبضـطٔب ٚ تحٛيُ ضٚ٘ٛقت ثٝ ازاضٜ ٘ظبضد ٔطثٛعٝ  -

ٔٛضز تب ٔعطـ  ـطز ٚاجس قطايظ وٝ ٕ٘  ثبيس اظ يه ٔبٜ ثيكتطقٛز، وٕبوبٖ عٟسٜ زاض ٔؿئِٛيت ـٙ  ٔٛؾؿٝ 

ثسيٟ  اؾت زضنٛضد عسْ حضٛض ٔؿئِٛيٗ ـٙ  جسيس پؽ اظ ٔسد ٔمطض، ٔٛؾؿٝ ٔجبظ ثٝ . ٘ظط ٔ  ثبقس

 .ازأٝ ـعبِيت تِٛيسي ٘رٛاٞس ثٛز

ٔؿئِٛيٗ ـٙ  ثبيس زاضاي يه ؾبَ ؾبثمٝ وبض ٚ تجطثٝ ٚ ٔساضن حبو  اظ ٌصضا٘سٖ زٚضٜ ٞبي شٔٛظق   -

ٔبيكٍبٞ  زضضقتٝ ٔطثٛعٝ وٝ ثٝ  تبييس ازاضٜ وُ ٘ظبضد زضيى  اظ ٔٛؾؿبد عّٕ  تحميمبت  ٚ نٙعت  يب شظ

زض ؼيط ايٗ نٛضد تعٟس ٕ٘بيٙس ضٕٗ ا٘جبْ وبض، زٚضٜ يه ؾبِٝ تعّيٕبت  ضا وٝ . ثطٔٛاز ؼصاي  ضؾيسٜ ، ثبقٙس

 .ثسيٗ ٔٙظٛض اظ عطؾ ٚظاضد ثٟساقت زائط ذٛاٞس قس، ثب ٔٛـميت ثٍصضا٘ٙس

جّٕٝ زضيبـت ٔٛاز اِٚيٝ، تِٛيس،ٔحهَٛ  وّيٝ ثركٟبي ٔطتجظ اظ ٔؿئَٛ ـٙ  ثبيس ثط وٙتطَ ثٟساقت  ٚ ويف  -

وٝ ثب ٔؿئِٛيت ؾطپطؾتبٖ ٞط لؿٕت نٛضد ٜ وٙتطَ ويف  ٚ ثٟساقت  ٚ ٔحهَٛ ٟ٘بي  شظٔبيكٍب ٚ ٟ٘بي ،

ٔ  ٌيطز، ٘ظبضد زاقتٝ ثبقس ٚ ٘يعوٙتطَ ثٟساقت  وبضٌطاٖ ٚ زؾتٍبٟٞبي تِٛيس ٚ ثؿتٝ ثٙسي ضا ٘يع ا٘جبْ 

ساضن شٖ ضا تٟيٝ ٚ ثبيٍب٘  ٕ٘بيس، ثٝ عٛضي وٝ لبثُ زؾتطؾ  وبضقٙبؾبٖ ازاضاد ٘ظبضد زٞس ٚ وّيٝ ٔ

 .زا٘كٍبٟٞبي شيطثظ ثبقس

 :ٔغبثك شييٗ ٘بٔٝ اجطاي  ٔبزٜ ٞفت لبٖ٘ٛ ٔٛاز ذٛضاو ، شقبٔيس٘ ، شضايك  ٚ ثٟساقت  ٔؿئَٛ ـٙ  ثبيس  -

 .زاقتٝ ثبقسزضٔٛلع ؾبذتٗ ٚ تطويت ٔٛاز ٔٛضز ٘ظط قرهبً حضٛض ـعبَ  اِؿ 
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 .اظ ٞط ٌٛ٘ٝ تؽييط زض قطايظ تبؾيؽ ٚ ثٟطٜ ثطزاضي ٚاحس تِٛيسي، ٚظاضد ثٟساقت ضا ٔغّع ؾبظز -ة

٘ظطاد ـٙ  ٚ ثٟساقت  ذٛز ضا وتجبً ثٝ وبضـطٔب ٌعاضـ زٞس ٚ وبضـطٔب ٔٛظؿ ثٝ ا٘جبْ ٘ظط ـٙ  ٚ ثٟساقت   - 

ازاضٜ وُ ٘ظبضد ثط ٔٛاز ؼصاي  اعالگ زازٜ تب ٔصوٛض ٔ  ثبقس، زضؼيط ايٗ نٛضد ٔؿئَٛ ـٙ  جطيبٖ أط ضا ثٝ 

 .ضؾيسٌ  ٚ تهٕيٓ الظْ اتربش قٛز

 .شييٗ ٘بٔٝ اجطاي ، ٔؿئَٛ ـٙ  حك ٚاٌصاضي پطٚا٘ٝ ذٛز ضا ثٝ قرم زيٍطي ٘ساضز  9عجك ٔبزٜ  -

ٌيطز، تِٛيس ٔٛاز ؼصاي ، شضايك  ٚ ثٟساقت  ثبيس ثب حضٛض ٔؿئَٛ ـٙ  ا٘جبْ : لبٖ٘ٛ تععيطاد  18عجك ٔبزٜ   -

 : زضنٛضد ترّؿ

 .ٚ زض  زض پطٚ٘سٜ  3تعغيُ تِٛيس تب حضٛض ٔؿئَٛ ـٙ  ٚ اذغبض وتج : ٔطتجٝ اَٚ 

 .عالٜٚ ثط ٔجبظاتٟبي ٔطتجٝ اَٚ ، ضجظ وبالي تِٛيسي ثٝ ٘فع زِٚت: ٔطتجٝ زْٚ

 .عالٜٚ ثط ٔجبظاتٟبي ٔطتجٝ زْٚ ، جطيٕٝ ٘مسي تب ٔجّػ يه ٔيّيٖٛ ضيبَ: ٔطتجٝ ؾْٛ

 تعغيّ  ٚاحس تِٛيسي تب يه ؾبَ  :ٔطتجٝ چٟبضْ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشاجع   -77

 ّٔ   ٞبياؾتب٘ساضز شذطيٗ تجسيس ٘ظط)نٙبيع ؼصاي  ٚ زاضٚي   زضجٝٚيػٌيٟبي قيٕيبي  ٍٞعاٖ ٘طٔبَ ثب  

 ( 5774ٚ  5318ٞبي  قٕبضٜايطاٖ ثٝ 

 Fdop110611v1حسالُ ضٛاثظ ـٙ  ٚثٟساقت  ٚاحس ٞبي تِٛيس ٚ ثؿتٝ ثٙسي ٔٛاز ؼصاي  ثب وس  -

 

 
                                                           

ٔجٕع تكريم ٔهّحت ٘ظبْ ـمظ ٔطاتت تععيطي  19/7/73ثٝ ٔٛجت تجهطٜ يه ٔبزٜ ٚاحس لبٖ٘ٛ انالح لبٖ٘ٛ تععيطاد حىٛٔت  ٔهٛة 3

 .تصوط، اذغبض ٚ اذص حصؾ قسٜ اؾت
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