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 مقدمٍ

 
اص ٗظش صیؼت ٓحیغی،خغٚط ُُٜٚ صیش دسیب اص ٓحَ ٝبی اػبػی ٌٗشاٗی اػت ٙ ایٖ ٌٗشاٗی ثهٜ ایهٖ دُیهَ ههٜ دػهاٌبٝٞبی  ٘ظهیْ       

ه٘٘ذٛ ػشاػش دٗیب دس كجبٍ خغش ثبُلٚٛ ٗـت آُٚدٛ ه٘٘ذٛ دس ٓحیغٞبی دسیبیی هْ  ٚخٜ  ش ٝؼا٘ذ،ایٖ ٓؼئِٜ دس حبٍ افضایؾ اػت.ایٖ 

یٞب دس اس جبط ٙیظٛ ای ثب  بػیؼبت خغٚط ُُٜٚ صیش دسیبػت ٙ  ٚاٗبیی هـه  ٓٚكؼیهت ٗـهت ًهبص یهب ٗ هت ثهٜ آثٞهبی  یشآهٚٗی اص          ٌٗشاٗ

ثیـاشیٖ اٝٔیت ثشخٚسداساػت.ثب عشاحی هبسآٓذ ٙ دكیق ػبخأبٕ ،ثبصسػیٞبی ٓ٘ظْ ٙ ٗحٚٛ ػَٔ ٓهٚرش ٓهی  هٚإ اص ٗـهت خِهًٚیشی      

ٙخٚد آٙسدٕ اعالػبت الصّ دس خٞت ح ؼ اعالػبت ػیؼاْ ٙ خِهًٚیشی اص اٗحهشاس ػیؼهاْ اص     هشد.ػیؼاْ  بیؾ خغٚط ُُٜٚ ،ثبػث ثٜ

حبُت ػبدی خٚاٝذ ؿذ.سٙؿٞبی ٓخاِ ی ثشای خًِٚیشی اص ٗـت ٙخٚد داسد ٙ اًهش ن٘هیٖ حهبُای ا  هبف ثی اذ، ـهخیق ٙ ٓوبٗیهبثی ٙ       

ٓلبثِٜ ٙ ٓیضإ آٓٚصؽ ا شا ٚسٝب دس ٓیهضإ ههبٝؾ    هبٝؾ حدْ ٗ ت سیخاٜ ؿذٛ هبٝؾ  یذا خٚاٝذ هشد دس حبُت اضغشاسی،عشح ٝبی

ٙاضحی اص ٗـت ٓبٗ٘ذ حجبثٞبی ثهضسى ٙ   ػشیغ،ه٘اشٍ ٙ  لِیَ ارشات صیؼت ٓحیغی إٓ ٗلؾ خٚاٝذ داؿت.ثشای ٓٚاكؼی هٜ ػالیْ هبٓالً

ٚ ی هٜ دس ایٖ ٓلبُهٜ ثهٜ ایهٖ    ... ٙخٚد ٗذاؿاٜ ثبؿذ،دٙؿیٚٛ ثشای ٗـت یبثی ٙخٚد داسد هٜ ػجبس ٘ذ اص سٙؽ فِئٚسٙٓاشی ٙ سٙؿٞبی فشاك

 دٙ سٙؽ  شداخاٜ ؿذٛ اػت.

 
ٓحهیظ صیؼهت    -خغٚط ُُٜٚ دس صیهش دسیهب  -ٗـت: هِٔبت هِیذی

 دسیبیی
 

 مقدمٍ

خٚسدًی دس ُُٜٚ ٝبی اٗالبٍ ٗ ت دس ثؼاش دسیب،فشػٚدًی إٓ 

ٙاص ثیٖ سفاٖ  ٚؿـٞبی  ِیٔشی ٙ كیشی ح بػ ُُٚهٜ ٝهبی فِهضی    

ذاٍٙ ٙ ٓشػّٚ اػت.سٙؿهٞبی  دس ٓحیغٞبی دسیبیی آشی ثؼیبس ٓا

 یـهههٌیشی ًٚٗهههبًٚٗی ثهههشای ه٘اهههشٍ فشای٘هههذ خهههٚسدًی دس  

اهٚػیؼأٞبی آثهی دسیهبیی ٓٚخهٚد ٓهی ثبؿذ.سٙؿهٞبی صیهش دس       

ٙ ه٘اهشٍ فشای٘هذ خٚسدًی،اٗالهبٍ ٓ٘هبثغ ٗ اهی       ء لِیَ ارشات ػٚ

 ٓٚرش ٝؼا٘ذ.



  

خبیٌضی٘ی ُُٜٚ ٝبی  ِیٔشی )اص خ٘غ  ِی  شٙ یِٖ(ثهٜ   -

 ٚؿـٞبی  ِیٔهشی ٙ كیهشی دس    خبی ُُٜٚ ٝبی فِضی ثب

 ثؼاش دسیب 

خبٗـی٘ی ُُٜٚ فِضی اص خ٘غ فٚالد ًهبُٚاٗیضٛ دسؿهجوٜ    -

اٗالبٍ ٓ٘بثغ ٗ ای،ثٜ دُیَ ٙیظًی خهٚة ٙثٞی٘هٜ إٓ دس   

ٓلبثَ خهٚسدًی ثهٜ خهبی دیٌهش ُُٚهٜ ٝهبی فِهضی دس        

 اهٚػیؼاْ ٝبی آثی

اػا بدٛ اص  ٚؿـٞبی ضذ خهضٛ ٙ خِجهن ثهش سٙی ُُٚهٜ      -

بثغ ٗ ای ثشای خًِٚیشی اص آػهیت  ٝبی فِضی اٗالبٍ ٓ٘

 ]1[ػغٚح ثٜ ٙػیِٜ خبٗذاسإ دسیبیی

خٚسدًی ُُٜٚ ٝبی اٗالبٍ ٗ ت دس ثؼاش دسیب، فشػهٚدًی  

إٓ ٙ اص ثیٖ سفاٖ  ٚؿـٞبی  ِیٔهشی ٙ كیهشی ح هبػ ُُٚهٜ     

ٝبی فِضی دس ٓحیغٞبی دسیبیی ههٜ دس عهٍٚ ػهبٍ ؿهبٝذ     

اخهههاالس ٝهههبی فبحـهههی دس  بسآاشٝهههبی فیضیوهههی ٙ     

ِظت ٗٔن ،ًبصٝهب ٙ فِهضات ٓحِهٍٚ دس آة دسیهب     ؿیٔیبیی،غ

ٝؼا٘ذ،ٓی  ٚاٗذ ثبػث ٗـهت ٗ هت دس اهٚػیؼهأٞبی آثهی     

ؿٚٗذ.ارشات صیبٗجبس ایٖ آالی٘ذٛ ٝب )ٝیذسٙهشثٚسٝبی ٗ اهی(دس  

ٓحیظ ٝبی ثؼاٜ آثهی ثهٜ ٓشا هت ثهیؾ اص دسیبٝهبی آصاد ٙ      

ػٚاحَ اكیبٗٚع اػت. شهیجبت ًًٚشدی حبكَ اص ٓٚاد ٗ ای 

ثب آة ، ُٚیذ اػهیذ ػهُٚ ٚسین ٗٔهٚدٛ ٙ ایهٖ      دس ارش ٙاه٘ؾ

 شهیت ثٜ دُیَ ٙیظًهی خٚسٗهذًی ههٜ داساػهت،ُُٜٚ ٝهبی      

اٗالبٍ ٓ٘بثغ سا اص دسٕٙ  خشیت هشدٛ ٙ اصثهیٖ ٓهی ثشد.ُُٚهٜ    

ٝبی اٗالبٍ ٓ٘بثغ ٗ ای ثٜ ٙػیِٜ ٓحیظ ثیشٙٗهی ٗیهض  ٞذیهذ    

ٓی ؿٚٗذ.اهٚػیؼأٞبی آثی ؿٚس ثٜ دُیَ ٙخٚد یٕٚ هِهشٙس  

ٞبی ٓحٍِٚ دسآة،ٓحیغی ثؼیبس خٚسٗذٛ سا ثهشای  ٙ دیٌش یٚٗ

ُُٜٚ ٝبی فِض،اٗالبٍ ٓ٘بثغ ٗ ت ٙ ًبص  ذیذ ٓی آٙسٗذ،ث٘بثشایٖ 

دس ایٖ سٙؽ اٗالبٍ ،ثب  ٚؿـٞبی  ِیٔشی یهب كیهشی ػهغٚح    

خبسخی ُُٜٚ ٝبی  ٚؿبٗیذٛ  ب اص خٚسدًی ایٖ ػغٚح آػهیت  

  زیش ٓحبفظت ٙ خًِٚیشی ؿٚد.

 

 ًلٍ َبی اوتقبل وفتفبکتًرَبی مًثر در خًردگی ل

فبهاٚسٝبٙ  بسآاشٝبی ٓٚرش دس خٚسدًی فِضات دس دسیبٝب 

سا ٓی  ٚإ ثٜ دٙ ًشٙٛ  بسآاشٝبی فیضیوی ٙ ؿیٔیبیی دػاٜ 

فبهاٚسٝهبی ؿهیٔیبیی ٓهٚرش ثهش      1خهذٍٙ   ]2[ث٘ذی ٗٔهٚد. 

خٚسٗذًی ُُٜٚ ٝبی اٗالبٍ ٗ ت ٙ ًبص اص ثؼاش دسیهب سا ٗـهبٕ   

 ٓی دٝذ.

ٔیبیی ٓٚرش ثش خٚسٗذًی ُُٜٚ فبهاٚسٝبی ؿی -1خذٍٙ 

 ٝبی اٗالبٍ ٗ ت ٙ ًبص اص ثؼاش دسیب

 

 

 

 

 

1 

پبرامترَبی 

 شیمیبیی

تبثیرات مًثر بر فرایىد 

 خًردگی 

اظیدیتٍ 

(PH) 

 فلسات بب اکعید اظیدی:

اٗحالٍ فِض  PH)دس ارش هبٝؾ 

دس ٓحیظ آثی ثیـاش ٙ دس ٗایدٜ 

 خٚسٗذًی افضایؾ ٓی یبثذ(

 : فلسات بب اکعید آمفًتر

اٗحالٍ ٙ دس ٗایدٜ خٚسٗذًی 

 بییٖ  PHایٖ ًٜٚٗ فِضات ،دس 

)ٓحیظ اػیذی(ٙ ثبال )ٓحیظ 

ثبصی( ٓحیظ آثی ثیؾ اص 

PH ٙ ٓحیغٞبی آثی خ٘ثی

 ٓاٚػظ ٓی ثبؿ٘ذ.



  

8  

 

 (S)شًری 

ومکُبی 

 محلًل

 (Nacl)ومکُبی کلرير 

ثب ٗ ٚر ثٜ داخَ فیِْ اهؼیذ 

فِضی،إٓ سا ثٜ ًٜٚٗ ای ٓٚضؼی 

ذ ٙ خٚسٗذًی  خشیت ٓی ػبصٗ

 ػبیت افضایؾ ٓی یبثذ.

 دیگر ومکُب:

ٗٔوٞبی هِؼیْ،ٓ٘ضیْ،ٙ دیٌش 

ػ٘بكش كِیبیی ثب  ـویَ سػٚة ثش 

سٙی ػغٚح آػیت  زیش ػشػت 

فشای٘ذ خٚسدًی فِض ٓٚسد ٗظش سا 

 هبٝؾ ٓی دٝ٘ذ.

گبزَبی  3

محلًل در آة 

 دریب 

 اکعیصن:

ٙاه٘ـٞبی خٚسٗذًی سا دس 

هب ذ )كغت ٓثجت(  السیضٛ ٓی 

٘ذ هٔجٚد اهؼیظٕ ػجت آٗذی ه

 ؿذٕ ػغٚح آػیت  زیش ٓی ؿٚد.

 (:CO8دی اکعید کربه) 

سا  (PH)ٓیضإ اػیذیاٜ 

هبٝؾ دادٛ ٙ ثب افضایؾ  ٔبع 

اػیذ ثبػغٚح آػیت  زیش،فشای٘ذ 

خٚسدًی ػشیغ  ش ثٜ اٗدبّ ٓی 

 سػذ.

 :NH3)آمًویبک) 

ػجت خٚسدًی ًضی٘ـی فِضات 

  بیٜ ای ٓغ ٓی ؿٚد.

 (:H8Sظًلفًر َیدريشن)

ػجت افضایؾ  ٔبع اػیذ ثب 

ػغٚح آػیت  زیش ٙ  ـویَ 

سػٚة ػُٚ یذ ٓی ؿٚد.دس ٗٞبیت 

خٚسدًی ًبُٚاٗین سا افضایؾ ٓی 

 دٝذ.

ثب افضایؾ ٓیضإ (:CL8کلر) 

هِش ٓحٍِٚ دس آة، ٔبع ػغٚح 

آػیت  زیش ثباػیذ ثیـاش ؿذٛ ٙ 

 خشیت  ٚؿؾ ح بػ خٚسدًی سا 

 ٓٚخت ٓی ًشدد.

مًاد جبمد  4

 ((TDSمعلق 

ثبفت خبم ٙ سػٚثبت 

ثؼاش،ؿٖ،ًَ ٙ الی ٙ سع ثب 

 ـویَ ػَ خٚسدًی اخاالس 

 خشیبٕ سا افضایؾ ٓی دٝ٘ذ.

 شاهْ ٙ  دٔغ ًیبٝبٕ  آبسیبن  5

)خِجوٞب( ٙ خبٗٚسإ دسیبیی 

)كذفٞب ٙ ٗشّ  ٘بٕ ٙ ػخت 

 ٚػابٕ ٙ ثبسٗبهَ ٙٗیض ثبهاشیٞبی 

ثی ٝٚاصی،ػجت افضایؾ  ٔبع 

ایدبد اػیذ ثب ػغٚح آػیت  زیش،

ػَ خٚسدًی ) السیضاػیٕٚ هب ذی 

 ٙ خٚسدًی ًبُٚاٗین ٓی ًشدٗذ.(

 

فبهاٚسٝبی فیضیوی ٓهٚرش ثهش خهٚسدًی ُُٚهٜ      -2خذٍٙ 

 ]3[ ٝبی اٗالبٍ ٗ ت ٙ ًبص دس ثؼاش دسیب سا ٗـبٕ ٓی دٝذ.



  

 بسآاشٝب ؿٔبسٛ

 ی فیضیوی 

  بریشات ٓٚرش ثش فشای٘ذ خٚسدًی

ػهههغٚح  1

 ٗؼجی

ضایؾ ٗؼجت ػهغ   دس ا لبٍ ًبُٚاٗین ثب اف

 هب ذ ثٜ آٗذ ٓیضإ خٚسدًی افضایؾ ٓی یبثذ.

ثهب افههضایؾ دٓب،اهؼهیظٕ ٙ  السیههضٛ ؿههذٛ ٙ    دٓب 2

ُٙابط اضبفی ٝیذسٙطٕ هبٝؾ ٓهی یبثهذ.ث٘بثشایٖ   

 خٚسدًی افضایؾ ٓی یبثذ.

ػشػت ثهبالی ػهیبٍ،خٚسدًی سا افهضایؾ ٙ     ػشػت 3

ػشػت هْ إٓ  ٜ ٗـیٖ ؿهذٕ ٓهٚاد سا افهضایؾ    

 ٓی دٝذ

ٗالههههبٍ ا 4

 حشاست

اهؼیظٕ دس ارش  ذیهذٛ دیهٚاس ًشّ،د السیهضٛ    

ؿذٛ ٙ ثب افضایؾ ٓٚاد  ٜ ٗـهی٘ی خبٓذ،ػهِٞبی   

 اخاالس خشیبٕ ثٜ ٙخٚد ٓی آیذ.

ٗلههههبیق ػغ ،ثشؿٞب،ًِٚ،یٞب،خشاؿههههٞب ٙ   ٓابُٚطی  5

 ٓ٘بعق آٗذی سا دس ػغ  آػیت  زیش ٓی ػبصد.

 
 

 وشت یببی در تبظیعبت ي خطًط لًلٍ زیر دریب 

ٕ ٝب هیِٚٓاش خظ ُُٚهٜ دس ػشاػهش خٞهبٕ ٓٚخهٚد     ٓیِیٚ

اػههت ٙایههٖ ػیؼههاْ ٝههب هٔبهههبٕ دس حههبٍ ًؼههاشؽ ٓههی  

ٓبیهَ خهظ ُُٚهٜ دس    18000دس حهذٙد  1998ثبؿ٘ذ.دس ػبٍ 

خـوی اخشا ؿذٛ اػهت.خغٚط ُُٚهٜ دس داخهَ آة ٗیهض ثهٜ      

ٓبیَ ٓی سػهذ.اسكبّ ٓاـهبثٞی ٗیهض ثهشای ػهبٍ      3500حذٙد 

غهٚط ُُٚهٜ   ًضاسؽ ؿذٛ اػهت.ٙ ثخهؾ اػظهْ ایهٖ خ    1997

خبسج ٙ داخَ آة ثشای حٔهَ ًهبص عشاحهی ؿهذٛ ثٚدٗذ،ثهٜ      

دسكهذ اص ههَ   75 خلٚف خغٚط ُُٜٚ داخَ آة هٜ  لشیجهبً 

 ]4[ ُُٜٚ ٝبی اخشاؿذٛ ثٜ ُُٜٚ ًبص اخالبف دادٛ ؿذٛ اػت.

اص ٗظش صیؼت ٓحیغی،خغٚط ُُٜٚ صیهش دسیهب اص ٓحهَ ٝهبی     

اػبػههی ٌٗشاٗههی اػههت ٙایههٖ ٌٗشاٗههی ثههٜ ایههٖ دُیههَ هههٜ    

بی  ٘ظیْ ه٘٘ذٛ ػشاػش دٗیب دس كجهبٍ خهظ ثهبُلٚٛ    دػاٌبٝٞ

ٗـت آُٚدٛ ه٘٘هذٛ دس ٓحهیظ ٝهبی دسیهبیی ههْ  ٚخهٜ  هش        

ٝؼا٘ذ،دس حبٍ افضایؾ اػت.ایٖ ٌٗشاٗیٞب دس اس جبط ٙیهظٛ ای  

ثب  بػیؼبت خغٚط ُُٚهٜ صیهش دسیهب اػهت ٙ  ٚاٗهبیی هـه        

ٓٚكؼیت ٗـت ًبص یب ٗ ت ثهٜ آثٞهبی  یشآهٚٗی اص ثیـهاشیٖ     

ٙاضهحی   اس اػت.ثشای ٓٚاكؼی هٜ ػالیْ هبٓالًاٝٔیت ثشخٚسد

اص ٗـت ٓبٗ٘ذ حجبثٞبی ثضسى ػهبیش ٓهٚاسد  ـهخیق ٙخهٚد     

ٗذاؿاٜ ثبؿذ.ایٖ ٗواٜ خبُت اػت هٜ ٓیضإ خٚسدًی)ثهذُیَ  

ػهبٍ ثهبال سفهاٖ ػٔهش ُُٚهٜ      45افضایؾ ػٔش ُُٜٚ( حذاكَ  ب 

ٗـبٕ ٓی دٝذ ثب ثبصسػی ٓذاّٙ ٙ 1افضایؾ ٗیبفاٜ اػت.ؿوَ 

 ههٚإ ُُٚههٜ سا دس ثشاثههش خههٚسدًی ٓحبفظههت  ٌٗٞههذاسی ٓههی 

هشد.ٓٚاد سا ٓی  ٚإ ثب  ٚخٜ ثٜ  ابٗؼهیَ خغهش صا ثٚدٗـهبٕ    

 ثلٚست صیش عجلٜ ث٘ذی هشد:

 ٓبیؼبت ثب  بیٜ آة  -1

ٓٚاد كبثَ اؿاؼبٍ ٙ ػٔی هٜ دس ؿشایظ دٓبی ٓحهیظ ٙ   -2

 فـبس ا ٔؼ ش ٓبیغ ٝؼا٘ذ. ٓثَ ٗ ت

ٙ ٓٚاد غیش كبثَ اؿاؼبٍ ههٜ دس ؿهشایظ دٓهبی ٓحهیظ      -3

 فـبس ا ٔؼ ش ًبص ٝؼا٘ذ.ٓثَ ٗیاشٙطٕ

ٓٚاد كبثَ اؿاؼبٍ ٙ ػٔی هٜ دس ؿشایظ دٓبی ٓحهیظ ٙ   -4

فـبس ا ٔؼ ش ًبص ٝؼا٘ذ.ٙ ثٜ كٚست ًهبص یهب ٓهبیغ ثهٜ     

 ٓللذ ٓی سػ٘ذٓثَ ٓابٕ

عشاحی خغٚط ُُٚهٜ ای ههٜ ثهٜ ٓحلهٚالت ثهبخغش سیؼهن       

ثبال شی سا حَٔ ٓی ه٘٘هذ)ٓثَ ًهبص( ثهٜ فـهشدًی خٔؼیهت دس      

ُٜ ثؼاٌی داسد.خغٚط ُُٚهٜ ای ههٜ اٗالهبٍ ٓهٚاد ثهب      ٓؼیش خظ ُٚ



  

خغش سیؼن هْ سا ثٜ ػٞذٛ داسٗذ.)ٓثَ ٓٚاد ثب  بیٜ آة( ٗیبصی ثهٜ  

ٓحذٙدیاٞبی ثب ؿوَ فٚف ٗذاسدٙ خغٚط ُُٜٚ ای هٜ ٓٚادی ٗظیش 

ٗ ت سا ٓ٘الَ ٓی ه٘٘ذ.ٗیض احأهبال ٗیهبص ثهٜ ٓحهذٙدیاٞبی فهٚف      

یبثی یب ٓحبفظت خبف ٗذاسٗذ ُٙی ٓٔوٖ اػت ٗیبصٓ٘ذ ٗٚػی اص اسص

 ثبؿ٘ذ.

ارشات ػٔش ُُٜٚ دس ثٜ ٙخٚد آٓذٕ ٗـت ثش ارش  1ؿوَ 

 خٚسدًی سا ٗـبٕ ٓی دٝذ.

 

سٙؿٞبی ٓخاِ ی ثشای ٗـت یبثی ٙخٚد داسد هٜ اص إٓ خِٜٔ ٓهی  

ًشِ كبثهَ ه٘اهشٍ اص     ٚیؾ ٔ  ٗلِیٜ ٔ   ٚإ ثٜ اػا بدٛ اص ین ٙػیِٜ

ٜ ثٜ ا شا ٚس ایٖ سثبت صیشآثی اػت ه»( صیشدسیبیی، ROVساٛ دٙس )

ٍ سا دس اػٔبف آة   دٝذ هٜ ایٖ ٙػیِٜ آوبٕ سا ٓی ٙ ٝهذایت   ه٘اهش

ٓهٚسد ٗظهش سا اص عشیهق      ه٘ذ ٙ اص عشیق اػٔهبٍ فهشآیٖ ػِٔیهبت   

خٚاٗهذٛ  « سثبت صیشآثهی »، هٜ اخالبسا « دٞیضاتِ سثبت، اٗدبّ دٝذ

ٝهب ٙ اثؼهبد ٓا هبٙت ٙ ثهب      ٝبی صیشآثهی دس اٗهذاصٛ   خٚاٝذ ؿذ. سثبت

ٍ    ٓا٘هٚػی اص  وُ٘ٚهٚطی   ًؼاشٛ ٝهبی اخیهش    ٝهب ٙ آوبٗهبت دس ػهب

ٙ حاهی دس ثشخهی     ههبسًیشی ؿهذٛ   عشاحی، ػبخت، آصٓبیؾ ٙ ثٜ

ٜ   اٗذ. اٗٚاع ایٖ سثبت ٓٚاسد ثٜ  ُٚیذ ك٘ؼای سػیذٛ ٝهبی   ٝهب اص ٗٔٚٗه

هٚنوی  دٙسثیٖ فیِْ ثشداسیای هٜ كشفب ٓدٞض ثٜ  ػبدٛ هٚنن ٙ

ای ههٜ دس اػٔهبف    ٝبی  یـهشفاٜ ٙ ثؼهیبس  یدیهذٛ    ٝؼا٘ذ  ب ًٜٚٗ

ثیؾ اص ؿؾ ٝضاس ٓاشی دسیب آوبٕ اٗدهبّ ػِٔوشدٝهبی ٓا٘هٚع ٙ    

ٝبی صیشآثی خٞهت   ؿٚٗذ. ػٔٚٓب سثبت ٓاؼذدی سا داسٗذ، ؿبَٓ ٓی

سٙٗذ: ٓـبٝذات صیشدسیبیی:  ٝبی صیش دسیب ثٜ هبس ٓی اٗدبّ ٓبٓٚسیت

، غههٚاف خٞههت هٔههن ٙ حلههٍٚ اعٔی٘ههبٕ اص ایٔ٘ههی ٙ ػههالٓت 

ٙ  ٓحهیظ صیؼهت  آٙسی اعالػبت ٓشثٚط ثٜ  ٓغبُؼبت ٓا٘ٚع ٙ خٔغ

 ،ؿ٘بػی اكیبٗٚعٙ  دسیبؿ٘بػی، ؿیالت

  ثبصسػی ٛ خٞهت   ٙ ػهبحِی:  ػهوٚی دسیهبیی  ٙ  ٝهب  ػهبص

ثبصسػی ػی٘ی اص ػِٔوشد ٙػبیَ ٙ اثضاسآالت ٙ یب ثبصثی٘ی 

ٝهب،  خٔهیٖ     هشم ، ٓحَ ٙكهٚع  سػٚة، خٚسدًیارشات 

 سػٚثبت ٙ غیشٛ ،  ثیُٚٚطین

    ٍ ٜ    ثبصسػی اص خغهٚط ُُٚهٜ: دٗجهب  ٔ  ههشدٕ خغهٚط ُُٚه

صیشدسیبیی خٞت ه٘اشٍ ٙ ثبصثی٘ی خغٚط اص ٗظهش ػهذّ   

ٙخهٚد ٝشًٚٗههٜ ٗـههای ٙ دیٌهش ػیههٚة خغههٚط ُُٚههٜ ٙ   

 ٝب،   اعٔی٘بٕ اص ٗلت كحی  إٓ

 ٜآهٚػاینٝبی ػی٘ی ٙ  ثشداسی : اٗدبّ ٗلـٜثشداسی ٗلـ ،

ٝبی ػبحِی، ػوٚٝبی فشاػبحِی،  هٜ كجَ اص ٗلت ػبصٛ

ٝبی  ٝب ٙ ٝش ًٜٚٗ ػِٔیبت ٗلت ػبصٛ هبثَ ٬ خغٚط ُُٜٚ

 دسیبیی، ثبیذ اٗدبّ ًشدٗذ، 

  ّٝهبی   : اٗدهبّ ثبصسػهی  ػِٔیهبت ح هبسی  هٔن دس اٗدب

ٜ  ٬صٓبٕ ػِٔیبت ٗلهت  ػی٘ی، ثبصثی٘ی ْٝ ههبسًیشی ٙ   ثه

 ؼٔیش ٙ ٌٗٞذاسی ك٘بیغ ح هبسی ٙ اػهاخشاج دس ثؼهاش    

دسیب، هٔن ثٜ اٗدبّ ػِٔیبت ػبخت: هٔن ثٜ ٝذایت ٙ 

، ثشؿهوبسی ٙ دیٌهش اثضاسٝهبی    ٝبی ٓوهبٗیوی  ثبصٙه٘اشٍ 



  

اٗالبٍ كهذست ٙ ٗلهت ٙ ػهبخت دس ثؼهاش دسیهب حهیٖ       

ٝهبی دسیهبیی،    ػِٔیبت ح بسی، ػبخت ٙ ثش بهشدٕ ػبصٛ

ًیهههشی ٙ  ٗلهههت اٗهههٚاع ٙػهههب،َ ٙ اثهههضاسآالت اٗهههذاصٛ

 ثشداسی.   ٜٗٔٚٗ

 ٝبی  ػبصی كغؼبت ٓخشٙثٜ: هٔن ثٜ اٗدبّ ٓبٓٚسیت  بم

ػبصی فضب ٙ ثؼهاش دسیهب دس  یشآهٕٚ     ػبصی ٙ  بم ایٖٔ

ٝب، ػوٚٝب ٙ  بػیؼبت ػهبحِی ٙ فشاػهبحِی ههٜ     اػوِٜ

ٙ ٓلهبُ     ٚاٗ٘ذ ثؼاش دسیب سا ثٜ اٗجبس ثضسًی اص ٓهٚاد  ٓی

ٓخشٙثٜ ٙ ٓؼاؼَٔ  جذیَ ه٘٘ذ ٙ ایٔ٘ی ٓحهیظ ههبس ٙ   

 ػالٓت ٓحیظ صیؼت سا ثٜ خغش ثیبٗذاصٗذ، 

  ،دٞیضات صیشدسیبیی: ٓـبسهت دس سٙٗذ ػبخت، هبسهشد 

ثبصسػی ٙ  ؼٔیش  دٞیهضات صیشدسیهبیی ثهٜ خلهٚف دس     

اػٔههبف صیههبد، ٌٗٞههذاسی اص ػههوٚٝبی ثبسًههزاسی ؿههذٛ،  

 ٝب، ٌُ٘شٝبی سٙؿ٘بیی ٙ  ثشج

        ،ٚهـ  ٙ ٗدهبت اخؼهبد ٙ اخؼهبّ صیهش دسیهب: خؼهاد

ؿ٘بػبیی ٙ اٗدبّ ػِٔیب ی ٗظیش ٗدبت اضغشاسی ٙػهب،َ  

صیشآثی غشف ؿهذٛ ، ثهبالآٙسدٕ  دٞیهضات ًهْ ؿهذٛ دس      

ٓبٗهذٛ اص  ثؼاش دسیب ٙ ٗیض هـ  اخؼبد ٙ اخؼبّ ثٜ خبی 

 ػٚاٗ  ٝٚایی یب دسیبیی،  

   خههههبیٌضی٘ی غٚاكههههبٕ: ٓـههههبسهت دس ثؼههههیبسی اص

ٝههبیی هههٜ اٗدههبّ إٓ ثههٜ ػههجت ٙخههٚد خغههش  ٓبٓٚسیهت 

ٙػهیغ، ثهشای غٚاكهبٕ     ٔ  ثؼیبسصیبد ٙ یب حدْ ٙ ًؼاشٛ

ٓـوَ یب غیشٓٔوٖ ثبؿذ. ٓٚاسد ثهبال فلهظ هبسثشدٝهبی    

  ]5[ ًشدٗذ. دسیبیی سایح سا ؿبَٓ ٓی

   فلئًريمتری

آشٙص ٓٚفلیت آٓیض شیٖ ؿیٚٛ یبفاٖ ٗـت،اػها بدٛ    ب ثٜ

اص سٌٗٞبی فِٚسػ٘ت كبثَ سٙیت ثب ٗٚس ٓـوی )ٗهٚس فهشاث٘ ؾ   

فیِاشٗـههذٛ(ٙ ٓـههبٝذٛ نـههٔی ٓؼههالیْ  ٚػههظ غههٚاف ٙ  

دٙسثی٘ٞبی صیشآثی اػت.ٓـوَ اكِی دس ایٖ ؿهیٚٛ إٓ اػهت   

هٜ غِظت سٗي ٓی ثبیؼهت صیهبد ثبؿهذ  هب آوهبٕ ٓـهبٝذٛ       

د٘یٖ ٙضٚح هِی ثبیذ خٚة ٙٓ٘بػهت  نـٔی فشاْٝ آیذ.ٝٔ

ثبؿذ.ثوبسًیشی فِئٚسٓاشٝبی ثب كبثِیت فشٙسٙی دس آة،اسػبٍ 

دادٛ ٝب ثٜ هـای  ـایجبٕ ٙ ٗٔهبیؾ ٝٔضٓهبٕ،ایٖ ٓؼهبُٜ سا    

 بحذ صیبدی حهَ ههشدٛ اػهت.ایٖ فِئٚسٙٓاشٝهبی صیهش آثهی       

ثؼیبس حؼبع ٝؼا٘ذ ٙ سٗي ثب غِظهت ثؼهیبس ههْ سا ههٜ اص     

ٙسثهیٖ صیشآثهی ٓـهبٝذٛ ٗٔهی     عشیق نـْ غیش ٓؼهِ  یهب د  

-ٗـت ػیؼهاْ ه٘اشُهی  -1ؿٚٗذٗیض هـ  خٚاٝذ هشد.ؿوَ 

سٗي فِٚسػ٘ت ثٜ ٙضٚح دس ٗـت ػیبٍ ه٘اشُی ٓـبٝذٛ ٓی 

 ؿٚد.دس ػیؼاْ ٝبی ه٘اشُی صیش دسیب ،ػیبٍ ه٘اشُی ٓؼٔٚالً

سٗي فِٚسػهبٗی ٙ  ٘ٞهب  ٓهٚاد هـه  ٗـهت اػهت.دس ٝٔهٜ        

ػیؼههههههأٞبی ه٘اشُههههههی ٗـههههههت اص خههههههالٍ آة   

(،فِ٘دٞب ٙ غیشٛ كٚست ٓی ًیشد.ث٘بثشایٖ ٓحَ (Sealsث٘ذٝب

ٙ هـ  ٗـت ْٓٞ ٝؼا٘ذ.ثٜ ٓ٘ظٚس ثشآٙسد ههشدٕ ػیبػهت   

حزس فِٚسػبٕ،سٌٗٞبی دیٌشی هٜ ػبصًبسی آٗٞب ثهب آخهشیٖ   

ٓلشسات  ؼت ؿذٛ اػت،ًؼاشؽ یبفاٜ اٗذ.ایٖ سٗهي ٝٔهبٕ   

ٗٚسفِٚسػ٘ت سا ثب عهٍٚ ٓهٚج ٓا هبٙت اص خهٚد ػهبعغ ٓهی       

سی هٜ ثشای  ـهخیق فِٚسػهبٕ ثهٜ ههبس     ه٘ذ.اص آٗدب هٜ اثضا

ًشفاٜ ٓی ؿٚد،ٝ٘ٚص ٗیبصٓ٘ذ سٗي اػت ٙ خٚاٝذ ثٚد،ٝٔٚاسٛ 

ایٖ سٙؽ ثبُلٚٛ آالی٘ذٛ اػت.دس ثؼضی اص ؿشایظ،اص ثؼضهی اص  

عیه  ٓش،هی   uvٝیذسٙهشث٘ٞب ثٜ ػ٘ٚإ ػیبُی هٜ دس كؼٔت 

اص خٚد  ـؼـغ ػبعغ ٓی ه٘٘ذ ؿ٘بخاٜ ٓی ؿٚٗذ،فِٚسػهبٕ  



  

ٙی ثبس خظ ُُٚهٜ اػها بدٛ ؿهٚد.ث٘بثشایٖ    ٓی  ٚاٗذ ٓؼالیٔب س

 ـخیق ٓی  ٚاٗذ ثب ین فِئٚسٙٓاش ثب  ٘ظیْ ٓ٘بػت كٚست 

ًیشد.ػیبٍ ٝبی دیٌش یب ٝیذسٙهشثٖ ٝب خبكهیت فِٚسػهبٗی   

ٗذاسٗذ یب ٓلذاس إٓ ثشای اػا بدٛ ػِٔهی ثؼهیبس ههْ اػهت.ثٜ     

ػالٙٛ، و٘یوٞبی فِٚسػ٘ت ٓؼبیجی داسٗذ هٜ خذی ثٚدٕ آٗٞهب  

 ]6[ ی داسد.ٓٞٔاشیٖ آٗٞب ػجبس ٘ذ اص:ثٜ ؿشایظ ثؼاٌ

 ٚؿؾ فضبیی ثؼیبس هٚنهن اػهت ٙ حؼهٌش ثبیهذ دس      -

ساػابی ٓالبػذ ؿذٕ ٗـت ثبؿذ،ث٘بثشایٖ اًشدكت ٙیظٛ 

دس ٗحٚٛ كشاس ًشفاٖ ٓـبٝذٛ ه٘٘ذٛ ٗؼجت ثٜ خظ ُُٜٚ 

ٙ خشیبٕ ٝبی خضس ٙٓذی اػٔبٍ ٗـٚد، ـخیق ثب كغهغ  

 ٙ ٙكَ سٙ ثٜ سٙثشٙ خٚاٝذ ؿذ.

ٚسٙٓاش دس ارش ًَ آُٚدثٚدٕ دسیهب ههبٝؾ   حؼبػیت فِئ -

ٓی یبثذ.ٓٚاد ٓؼِق دس آة دسیب ٓثَ ُدٖ  ٜ دسیب اٗالبٍ 

ٗٚس سا هبٝؾ ٓی دٝذ.ث٘بثشایٖ،دس ؿشایظ ًهَ آُهٚدًی   

 ؿذیذ، ـخیق ثٜ عٚس خذی  حت  بریش ٙاكغ ٓی ؿٚد.

الصّ اػت هٜ سٗي ثٜ خشیبٕ خغٚط ُُٜٚ اضبفٜ ؿهٚد ٙ   -

ٜ  بییٖ دػت خشیهبٕ  ایٖ اكذاّ ؿشایظ ٓحیغی اضبفی ث

ٙ دس ٗایدٜ ثٜ ؿشایظ ثٞشٛ ثشداسی  حٔیَ ٓی ه٘ذ ههٜ  

-1ٝضیٜ٘ ٝبی اضبفی ثٞشٛ ثشداسی سا دس  ی داسد ؿهوَ  

سٗهي فِٚسػه٘ت ثهٜ ٙضهٚح دس     -ٗـت ػیؼاْ ه٘اشُهی 

 ٗـت ػیبٍ ه٘اشُی ٓـبٝذٛ ٓی ؿٚد.

 

 

 َیدريفًن

سٙؽ دیٌشی هٜ دس ًزؿاٜ ٙ آهشٙصٛ اُجاهٜ ثهٜ كهٚست     

ٓهههی ؿٚد،اػههها بدٛ اص ٝیهههذسٙفٕٚ   ٓحهههذٙد اػههها بدٛ  

ٝبػت.ٝیذسٙفٚٗٞب ٓیوشٙفٕٚ ٝبی صیشآثی ٝؼا٘ذ ههٜ ثهشای   

ؿ٘یذٕ آٚاج فشاكٚت ایدبد ؿذٛ  ٚػظ ػیبٍ  حهت فـهبس   

ٗـت یبفاٜ،ثٜ عٚس ٓٚرش ثٜ هبس ًشفاٜ ٓهی ؿٚٗذ.ػهیٌ٘بُٞبی   

ایدبد ؿذٛ  ٚػظ ٗـت ثٜ ػٔت فشهبٗؼٞبی ثهبال ش اص آهٚاج   

ش ض(ٓیَ ٓی ه٘٘هذ.ث٘بثشاثٖ الصّ  هیِٚ 40ٝؿ٘یذٗی )ثبال ش اص 

اػههت  ههب حؼههٌشٝب ٙٗههشّ افضاسٝههبی  یـههشفاٜ ثههشای  ٔههبیض  

ػیٌ٘بُٞبی ٗـهت اص كهذای ٓحهیظ  یشآهٚٗی دس دػهاشع      

ثبؿذ.ٓـوَ اكِی دس ایٖ سٙؽ كهذای ٓضاحٔهی اػهت ههٜ     

 ٚػظ سٙثٚت ه٘اشٍ اص ساٛ دٙس ٙ هـای ٝهبی ٓدهبٙس ایدهبد    

عٍٚ ػِٔیبت صیش ٓی ؿٚد.ٓٚ ٚس هـایٞب هٜ ثٜ عٚس دایْ دس 

دسیههب دس حههبٍ حشهههت ٝؼا٘ذ.ػههیٌ٘بُٞبی كههٚ ی ثؼههیبس   

ٓاغیشی ثب عی  ٙػیؼی ایدبد ٓی ه٘٘ذ.ایٖ ػهیٌ٘بُٞب ثهشای   

ٝش كذای ٗبؿی اص ٗـت ٓضاحٔت ایدبد خٚاٝذ هشد.ث٘هبثشایٖ  



  

خذاهشدٕ ین ػیٌ٘بٍ كٚ ی ٗـت اص دیٌش ػیٌ٘بُٞب ثؼهیبس  

ٙؽ ٓـههوَ خٚاٝههذ ثٚد.ثههٜ ٝٔههیٖ ػِههت اػهها بدٛ اص ایههٖ س

ن٘ههذإ سایههح ٗیؼههت.اًش نههٜ ثشسػههی خذیههذ دادٛ ٝههب ٙ    

 و٘یوٞبی  یـشفاٜ  حِیَ عی  ٝبی كٚ ی ٓی  ٚاٗهذ ایهٖ   

سٙؽ سا ثٜ عٚس ٓ٘بػجی ٓٚرش ٙاكغ ػبصد.ثٜ عهٚسی ههٜ ٓهی    

  ٚإ ثٜ ٓٚفلیت آٓیضثٚدٕ إٓ دس ؿشایظ ٓ٘بػت آیذٙاس ثٚد.

دس ٓوبٗٞههب ٙ  اخههشای ػِٔیههبت  ـههخیق ٗـههت ٓؼٔههٚالً

 ش كٚست ٓی ًیشد:فشای٘ذٝبی صی

 ساٛ اٗذاصی خظ ُُٜٚ یب  بػیؼبت صیش دسیبیی خذیذ  -

 ػبصٛ ٝبی صیش دسیب -

 سایضسٝب -

 ػیؼأٞبی ه٘اشٍ دس صیش دسیب -

 ػیؼأٞبی  ضسیق آة  -

  ؼٔیش ٙ ٌٗٞذاسی ػیؼاْ ٝبی ٓٚخٚد -

خؼادٚی  ـخیق ٗـت هٜ دس خالٍ ساٛ اٗهذاصی خهظ   

    ٜ  ُُٜٚ اخشا ٓی ؿٚد ثٜ دٗجبٍ ؿوؼت  ؼهت فـهبس خهظ ُُٚه

اٗدبّ ٓی ؿٚد.ػهیبٍ  ؼهت ههٜ ثبیهذ هـه  ؿهٚد،ثٜ عهٚس        

( (Inhibited seawaterٓؼٍٔٚ آة دسیب ثب ٓبٗغ خٚسدًی 

حبٙی سٗي فِٚسػبٕ ٓی ثبؿذ.ؿشایظ ٗلت ؿذٛ ثهشای خهظ   

ُُٜٚ عشح هِی خؼهادٚ سا ٓـهخق خٚاٝهذ هشد. ـهخیق     

ٗـت دسعٍٚ خظ دفٖ ٗـذٛ ٝٔبٕ اػا بدٛ اص  و٘ین سٗهي  

یق ٗـت ین ُُٜٚ ٓهذفٕٚ یهب ثهب    ٙ دٙسثیٖ ٙیذ،ٚ اػت. ـخ

ٙضٚح هْ،ثٜ عٚس هِی ثش هـ  سٗي ٓأشههض اػت.ػهشػت   

خؼادٚٙ آسایؾ حؼٌشٝب  ٚػظ خشیبٕ یب ٓهذ دسیهب  ؼیهیٖ    

ٓی ؿٚد. ـخیق ٗـت دس اعهشاس یهن ػهبصٛ صیهش دسیهب دس      

خالٍ ساٛ اٗذاصی ثهب ٓهبٗؼی ثهٜ ٗهبّ ههبس دس فضهبی ٓحهذٙد        

Confined Space)  ؼهٌشٝب  ( سٙثشٙػت ههبس دٙسثهیٖ ٙ ح

ٓٔوٖ اػت ثب ٓحذٙدیت ٗبؿی اص ػبصٛ سٙثشٙ ثبؿهذ،هٜ خهٚد   

ثبػث ٓی ؿٚد خبًیشی ٙ ثبصسػی یهن ٗـهت ههبسی صٓهبٗجش     

 ]7[ ثبؿذ.

مدیریت ریعک ي ريشُبی ببزرظیی ي وگُیداری   

 برای کبَش ریعک 

 ؼشی ی اص ٓذیشیت سیؼن هٜ  ٚػهظ اداسٛ ایٔ٘هی خهظ    

   ٔ یْ خهبٓغ  ُُٜٚ آٓشیوب اسا،ٜ ؿذٛ ػجبست اػهت اص ))یهن  له

ٓذیشیای دس حٔبیت فشآی٘ذ هٜ ثٜ كٚست ین ثشٗبٜٓ ٓـأَ 

ثش ٗلهؾ ٝهبی  ؼشیه  ؿهذٛ ٙ ٓؼهئُٚیت ٝهبی سٙص ثهٜ سٙص        

ػِٔیب ی ، غییشات ،ٓذیشیت ٓٞ٘ذػی، لٔیٔبت ٓش ت ًهشٙٛ  

 ػِٔیب ی(( ٓی ؿٚد.

)) ٓذیشیت سیؼهن(( ؿهبَٓ ٝهش دٙ ٓهٚسد ) ـهخیق ٙ      

ٗبحیهٜ  ه٘اشٍ سیؼن(ٙ صٓیٜ٘ ٝبی ٓذیشیت كحی  هٜ ػهٜ  

هِیذی سا ٓی  ٚؿبٗذ: ـخیق احأهبٍ خغش)آٗهبُیض(،ه٘اشٍ   

احأبٍ خغشٙحٔبیت اص  لٔیْ ًیشی ٙ ٗظبست ثش ػِٔوشد ٙ 

 ـههایجبٗی اػت.سٙؿههٞبی ٓاؼههذدی ثههشای هههبٝؾ احأههبٍ  

خشاثی خظ ُُٜٚ ٙخٚد داسد.ایٖ سٙؿٞب اه٘هٕٚ خالكهٜ ؿهذٛ    

 اٗذ دس:

ٖ ثبصدیذ ٙ ه٘اشٍ اص عشیق ٝٚایی/صٓی٘ی/صیشدسیهبیی ایه   -

ًٜٚٗ ٓشاكجت كبدس اػت اص ػِٔیبت ؿهخق ربُهث ٗظیهش    

ًشٙٛ ػهبخأبٕ ػهبصی،ح بسیٞبی ثهذٕٙ ٝٔهبٌٝ٘ی ثهب      

ٓؼئُٚیٖ خًِٚیشی ه٘ذ.ثذیٞی اػت ههٜ ایهٖ آهش ثهٜ     



  

ٓیضإ صیهبدی اص خغهشات احأهبُی خٚاٝهذ هبػهت،آب      

ٓـوالت خٚسدًی ُُٜٚ ثذیٖ ٙػیِٜ ٓـهخق ٗخٚاٝهذ   

 ؿذ.

ٝبی صیش دسیهب،ًشٙٛ  آًبٝی ٙ اس جبط خٚة دس ٓٚسد ُُٜٚ  -

ٝبی ػِٔیب ی خظ ُُٜٚ ثب آًبٛ هشدٕ ػبصٓبٕ هـایشاٗی 

ٙػبیش ػبصٓبٗٞبی ٓشثٚعٜ اص ٓحَ خظ ُُٜٚ ،ٓی  ٚاٗ٘هذ  

 ]8[ اص ثؼیبسی اص حٚادث خًِٚیشی ه٘٘ذ.

 وتیجٍ گیری 

ٗـت ٝهبی حدهْ  هبییٖ اص ػهیبٍ  بیهٜ آثی،اًهش سٗهي        

 ٗذاؿاٜ ثبؿ٘ذ،ثٜ ػخای ثب ؿیٚٛ ٝبی ػ٘ای كبثهَ  ـهخیق  

ٝؼا٘ذ.سٙؽ  ـخیق ثٜ عٚس ٓؼٔهٍٚ ٗیبصٓ٘هذ ٓـهبٝذٛ اص    

ٗضدین ین ٗبحیٜ ٓؼاؼذ ٗـت ثٜ ٝٔشاٛ ین حؼهٌش ٗـهت   

ثٜ اضبفٜ ین دٙسثیٖ سٌٗی ثب دكت ثؼیبس اػهت،ٌٝ٘بٓی ههٜ   

ػیؼاْ ه٘اشُی فؼبٍ ؿذٛ اػت.سٙؽ ػ٘ای هـ  ٗـهت دس  

ػیؼههأٞبی  ضسیههق آة،افههضٙدٕ سٗههي فِٚسػهه٘ت اص ثههبال ٙ  

  ٚ ت ه٘اهشٍ اص ساٛ دٙس اػت.ٗـهاٞبی   خؼادٚی ٗـت ثهب سٙثه

ٝیذسٙهشث٘ی ثهٜ عهٚس هِهی خهٚد آؿهوبس ٝؼها٘ذ ٙ یهبفاٖ        

ٓٚكؼیت إٓ دس عٍٚ ٝبی هٚ بٛ خظ یب  یشإٓٚ ػبصٛ ٝهب ثهٜ   

عٚس هِی ٓـوَ ٗیؼهت. ؼییٖ ٓٚكؼیهت ٗـهاٞب دس خغهٚط     

عٚالٗی ثب ػٔق صیبد ٓٔوٖ اػهت ٗیبصٓ٘هذ ثوهبسًیشی آسایهٜ     

ٝیذسٙفٕٚ ٝب ثبؿذ.دس ٝبی دٙ بیی اص حؼٌشٝبی فِٚسػ٘ت ٙ 

 الؽ ثشای یهبفاٖ سٙؿهٞبی ٗهٚ هـه  ٗـهت ههٜ ثهبصدٝی        

 ـخیق سا ثٞجٚد ثخـذ ٙ ٝٔد٘یٖ ٗیهبص ثهٜ آالی٘هذٛ ٝهبی     

هٜ ثبُلٚٛ ٓحیظ  یشآٚٗی خظ ُُٚهٜ سا آُهٚدٛ ٓهی     -افضٙدٗی

اص كجیَ سٌٗٞب سا ٓش  غ ػبصد،دٙ ٗٚع ػیؼهاْ  ٚػهؼٜ    -ػبصد

وی اص ایههٖ یبفاهٜ یههب دس حهبٍ  ٚػههؼٜ ٓؼشفهی ؿههذٛ اػهت.ی    

ٗههبّ SNIFFITػیؼههأٞب هههٜ ٝههْ اه٘ههٕٚ ٓٚخههٚد اػههت  

داسد.ایٖ ػیؼاْ داسای ین حؼٌش ٝیذسٙهشث٘ی اػت هٜ ثهش  

 و٘ین ا این  ویٜ ٗذاسدٙ دسٗایدهٜ ٓاهبرش اص آُهٚدًی دسیهب     

ٗیؼت.ایٖ ػیؼاْ ثٜ عٚس خبف ثشای هـ  ٓاهبٕ ًهبصی ٙ   

حَ ٗب ؿذٗی دس آة هٜ ػشیغ ٙ دسخبػت ػشضهٜ ههٜ ثهشای    

ٓاش ٓٚفلیهت آٓیهض ثهٚدٛ    3000ٖ دس ػٔق ثیؾ اص ٝیذسٙهشث

ین حؼٌش ٓابٕ اػت آب ثٜ ٝٔبٕ ٓلذاس  اػت.اًش نٜ اػبػبً

ٙ ثٜ ٝٔبٕ خهٚثی ثهشای ٝٔهٜ ٝیهذسٙهشث٘ٞبی ؿهبَٓ ٗ هت       

خٚاة خٚاٝذ داد.ایٖ ػیؼاْ ثب حؼبػهیت ثؼهیبس ٝٔد٘هیٖ    

إٓ ثشای هـ  ٓابٕ ثشخبػاٜ اص دسیب )ُُٚهٜ ٝهبی ٓهذفٕٚ د    

ذٛ آٍ اػت.ػیؼأٞبی ههبُیجشٛ ؿهذٛ دادٛ   صیش ثؼاش دسیب (ای

ٝب سا ثٜ كٚست ٙاحذٝبیی اص غِظت ٓاهبٕ رجهت ٓهی ه٘هذ ٙ     

ٗٔبیؾ ٓی دٝذ.ٙ ثب  حلیق دكیهق  یشآهٕٚ ٗبحیهٜ ٗـهت اص     

ثؼاش دسیب ،یب ٝش ٓ٘جغ دیٌش )خظ ُُٚهٜ ٙ غیهشٛ( ثهشآٙسدی اص    

ٓلذاس ًبص ٗـت ؿذٛ ثذػهت ٓهی دٝذ.ػیؼهْ٘ دّٙ،ثهٜ ٗهبّ      

SONIC ٍٓیالدی دس حبٍ  ٚػؼٜ ثٚدٛ 2003،دس خالٍ ػب

اػت .ٙ اص ثبص  خؾ فؼبٍ كٚ ی ثشای یبفاٖ ٗـت ثٞهشٛ ٓهی   

ًیههههشد ٙ ٝههههش ًٚٗههههٜ ػههههیبُی سا سدًیههههشی ٓههههی     

ه٘ذ:آة،سٙغٖ)ٗ ت(،ًبص یب ػیبٍ ه٘اشُهی سا ههٜ ثهٜ دسیهبی     

 یشآٚٗی ٗـت ٓی ه٘ذ.ایٖ سٙؽ ،ثبص خؾ كٚ ی ثب فشهبٗغ 

اص ساٛ دٙس دس ثبالسا ثب اسػبٍ ین ػهیٌ٘بٍ یهب سٙثهٚت ه٘اهشٍ     

خٞت ُُٜٚ ٙ دسیبفت ثشًـت ایٖ ػهیٌ٘بُٞب اص خهالٍ آة،ثهٜ    

خذٓت ٓی ًیشد.ٗب یٚػاٌی ٝب كٚ ی ٗبؿی اص  العْ، غییهش  

دس نٌبُی آة ٙ ٗیض ٙیظًیٞبی  شاه٘ؾ ػهیٌ٘بٍ ٙكاهی ههٜ    

 ش ٚ كٚ ی اص ٓیبٕ ػیبٍ ٗـت یبفاٜ ٓی ًزسد،حغ ؿهذٛ ٙ  



  

یهن  ثش سٙی ٗٔبیـهٌش ػشؿهٜ هـهای  ـهایجبٕ ثهٜ كهٚست       

 ساػابی  لبػذی ػٜ ثؼذی ٗٔبیؾ دادٛ ٓی ؿٚد.

 ٓضایبی ایٖ سٙؽ ٓٚخٚد ػجبس ٘ذ اص:

ػیؼاْ  یـ٘ٞبدی ٜٝٔ ٗـت ٝب ساثهب یهب ثهذٕٙ حضهٚس      -

 سٗي  ـخیق داد.

 حغ هشدٕ ٗـت اص ن٘ذیٖ ٓاش ُُٜٚ آوبٗپزیش اػت. -

 ٚؿهؾ فضهبیی ثؼهیبس،هٜ آوهبٕ  ـهخیق یوجههبسٛ سا       -

 فشاْٝ ٓی آٙسد.

 فِٚسٙٓاشٝب هٚنو٘ذ. فشػا٘ذٛ ٝب ثٜ ٗؼجت -

نٕٚ هٜ ٝیچ سٌٗی ثٜ ٓحیظ آصاد ٗٔی ؿٚد ایهٖ سٙؽ   -

 ٝیچ ارش  بییٖ دػای ٓحیغی ٗذاسد.

 ٝضیٜ٘ سٗي حزس ٓی ؿٚد. -

حؼٌشٝب ٗٚسی ٗیؼا٘ذ،ثشای ٝٔیٖ ٓابرش اص ًَ آُٚدًی  -

دسیب ٗیؼا٘ذ،ٜٝٔ ػیؼأٞبی ٗٚسی ؿبَٓ ُیضس،ٓاهبرش اص  

 ًَ آُٚدًی اٗذ.

فاهٜ ٓهی ؿهٚد ههٜ یهن      ٝٔٚاسٛ ایٖ ٗواهٜ دس ٗظهش ًش   -

ػیؼههاْ ثههشای ٝٔههٜ ٓههٚاسد ٗـههت یههبثی ٓ٘بػههت      

ٗیؼت.ث٘بثشایٖ،سٙؽ ثبصسػی ٗـت ثبیذ ثهش اػهبع ادُهٜ    

 ٓحیغی ٙف٘ی كحی  ثبؿذ.
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