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 تٚ ٕاُ خدا

 ساسّآ َّي استإدارد ايزآ تا آضٖايي
 

 نٙقت٣ ٚ تحم٥مبت اؾتب٘ساضز ٔؤؾؿ١ ٔمطضات ٚ لٛا٥٘ٗ انالح لبٖ٘ٛ 3ٔبز٠ ه٤ ثٙس ٔٛخت ثٝ ا٤طاٖ ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز

اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ )ضؾ٣ٕ(  ٘كط ٚ تس٤ٚٗ تق٥٥ٗ، ٚؽ٥فٝ وٝ اؾت وكٛض ضؾ٣ٕ ٔطخـ تٟٙب 1371 ٔبٜ ثٟٕٗ ٔهٛة ا٤طاٖ،

   .زاضز فٟسٜ ثٝ ضا ا٤طاٖ

 ٚ ٔطاوع ٘ؾطاٖ نبحت وبضقٙبؾبٖ ؾبظٔبٖ ، اظ ٔطوت ف٣ٙ ٞب٢ و٥ٕؿ٥ٖٛ زض ٔرتّف ٞب٢ حٛظٜ زض اؾتب٘ساضز تس٤ٚٗ

ثٝ  تٛخٝ ثب ٚ ٣ّٔ ٔهبِح ثب ٍٕٞبْ ٚوٛقك٣ قٛز ٣ٔ ا٘دبْ ٔطتجظ ٚ آٌبٜ التهبز٢ ٚ ت٥ِٛس٢ پػٚٞك٣، ٔؤؾؿبت ف٣ّٕ،

-ٔهطف ت٥ِٛسوٙٙسٌبٖ، قبُٔ ٘فـ، ٚ حك نبحجبٖ ٔٙهفب١٘ ٚ آٌبٞب٘ٝ ٔكبضوت اظ وٝ اؾت تدبض٢ ٚ ت٥ِٛس٢، فٙبٚض٢ قطا٤ظ

 ٣ٔ حبنُ زِٚت٣ غ٥ط ٚ زِٚت٣ ٞب٢ ؾبظٔبٖ ٟ٘بزٞب، ترهه٣، ٚ ف٣ّٕ ٔطاوع وٙٙسٌبٖ، ٚاضز ٚ وٙٙسٌبٖ، نبزضوٙٙسٌبٖ

 اضؾبَ ٔطثٛط ف٣ٙ ٞب٢ و٥ٕؿ٥ٖٛ افضب٢ ٚ ٘فـ ش٢ ٔطاخـ ثٝ ٘ؾطذٛا٣ٞ ثطا٢ ا٤طاٖ ٣ّٔ ٤ٛ٘ؽ اؾتب٘ساضزٞب٢ پ٥ف  .قٛز

 فٙٛاٖ ثٝ ته٤ٛت نٛضت زض ٚ عطح ضقتٝ آٖ ثب ٔطتجظ ٣ّٔ و٥ٕت١ زض پ٥كٟٙبزٞب ٚ ٘ؾطٞب اظ زض٤بفت پؽ ٚ قٛز٣ٔ

 .قٛز ٣ٔ ٔٙتكط ٚ ا٤طاٖ چبح ٣ّٔ )ضؾ٣ٕ( اؾتب٘ساضز

 ٣ٔ ت٥ٟٝ قسٜ تق٥٥ٗ ضٛاثظ ضفب٤ت ثب ٥٘ع نالح ش٢ ٚ ٔٙس فاللٝ ٞب٢ ؾبظٔبٖ ٚ ٔؤؾؿبت وٝ اؾتب٘ساضزٞب٣٤ ٤ٛ٘ؽ فپ٥

ثس٤ٗ   .قٛز ٣ٔ ٔٙتكط ٚ چبح ا٤طاٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز فٙٛاٖ ثٝ ته٤ٛت ، زضنٛضت ٚ ثطضؾ٣ ٚ عطح ٣ّٔ وٙٙس زضو٥ٕت١

 زض ٚ تس٤ٚٗ 5 قٕبض٠ ا٤طاٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز زض قسٜ ٘ٛقتٝ ٔفبز اؾبؼ ثط وٝ زقٛ ٣ٔ تّم٣ ٣ّٔ تطت٥ت ، اؾتب٘ساضزٞب٣٤

 .ثبقس ضؾ٥سٜ ته٤ٛت ثٝ زٞس٣ٔ ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ تكى٥ُ ٔطثٛط وٝ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز و٥ٕت١

(ISO)اؾتب٘ساضز  ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ؾبظٔبٖ ان٣ّ افضب٢ اظ ا٤طاٖ ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز
ا٣ِّّٕ اِىتطٚتى٥ٙه  ث٥ٗ ،و٥ٕؿ٥ٖٛ 1

2
(IEC) ٚ ٖ3لب٣٘ٛ٘  قٙبؾ٣ ا٘ساظٜ ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ؾبظٔب

(OIML) 4ضاثظ تٟٙب ثٝ فٙٛاٖ ٚ اؾت
 وسوؽ غصا٣٤  و٥ٕؿ٥ٖٛ 

5
(CAC)وكٛض  ذبل ٣اِعأبت ٚ و٣ّ قطا٤ظ ثٝ تٛخٝ ضٕٗ ا٤طاٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضزٞب٢ تس٤ٚٗ زض .وٙس  ٣ٔ فقب٥ِت وكٛض زض

  .قٛز٣ٔ ٥ٌط٢ثٟطٜ ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ٞب٢اؾتب٘ساضز ٚ خٟبٖ نٙقت٣ ٚ ف٣ٙ ف٣ّٕ ، پ٥كطفت ٞب٢ آذط٤ٗ اظ ،

 وٙٙسٌبٖ ، حفؼ ٔهطف اظ حٕب٤ت ثطا٢ لبٖ٘ٛ ، زض قسٜ ث٣ٙ٥ پ٥ف ٔٛاظ٤ٗ ضفب٤ت ثب تٛا٘س ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ ٣ٔ

اخطا٢  التهبز٢ ، ٚ ٔح٥غ٣ ظ٤ؿت ٔالحؾبت ٚ ٔحهٛالت و٥ف٥ت اظ اع٥ٕٙبٖ حهَٛ ف٣ٕٔٛ ، ٚ فطز٢ ا٣ٕٙ٤ ٚ ؾالٔت

 فب٣ِ قٛضا٢ ته٤ٛت ثب ٚاضزات٣، الالْ ٤ب /ٚ وكٛض زاذُ ت٥ِٛس٢ ٔحهٛالت ثطا٢ ضا ا٤طاٖ ٣ّٔ ضزٞب٢اؾتب٘سا اظ ثقض٣

 اؾتب٘ساضز اخطا٢ وكٛض ، ٔحهٛالت ثطا٢ ا٣ِّّٕ ث٥ٗ ثبظاضٞب٢ حفؼ ٔٙؾٛض ثٝ تٛا٘س ٣ٔ ؾبظٔبٖ ٕ٘ب٤س.  اؾتب٘ساضز، اخجبض٢

 ذسٔبت اظ وٙٙسٌبٖ اؾتفبزٜ ثٝ ثرك٥سٖ اع٥ٕٙبٖ ثطا٢ ٗچ٥ٙ ٞٓ ٕ٘ب٤س . اخجبض٢ ضا آٖ ثٙس٢ٚ زضخٝ نبزضات٣ وبالٞب٢

 ٔس٤ط٤ت ٢لفؿٝ ثٙس٢ ٞب نسٚض ٌٛا٣ٞ ٚ ٥ٕٔع٢ ثبظضؾ٣ ، آٔٛظـ ، ٔكبٚضٜ ، زض ظ١ٙ٥ٔ فقبَ ٔؤؾؿبت ٚ ؾبظٔبٖ ٞب

ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز  ؾٙدف ، ٚؾب٤ُ وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ ) ٚاؾٙد٣ ( ٚ ٔطاوع ٞب آظٔب٤كٍبٜ ٔح٥غ٣ ،ظ٤ؿت ٔس٤ط٤ت ٚ و٥ف٥ت

 احطاظ نٛضت زض ٚ وٙس ٣ٔ اضظ٤بث٣ ا٤طاٖ تأ٥٤س نالح٥ت ٘ؾبْ ضٛاثظ اؾبؼ ثط ضا ٔؤؾؿبت ٚ ٞب ؾبظٔبٖ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ ٤طاٖا

ىبٞب ٤ ا٣ِّّٕ ث٥ٗ زؾتٍبٜ تط٤ٚح .وٙس  ٘ؾبضت ٣ٔ آٖ ٞب فّٕىطز ثط ٚ افغب ٞب آٖ ثٝ نالح٥ت تأ٥٤س ٌٛا٥ٞٙب١ٔ الظْ ، قطا٤ظ

 ؾغح اضتمب٢ ثطا٢ تحم٥مبت وبضثطز٢ ا٘دبْ ٚ ٌطا٘جٟب فّعات ف٥بض ق٥٥ٗت ؾٙدف ، ٚؾب٤ُ وب٥ِجطاؾ٥ٖٛ ) ٚاؾٙد٣ (ٚ

 .اؾت  ؾبظٔبٖ ا٤ٗ ٚؽب٤ف ز٤ٍط اظ ا٤طاٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضزٞب٢

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 



ج

 

  استإدارد سي٘ٓيمْ

 “ ٛاي آسّ٘ٓٛا ٗ رٗشٗيضىي – ض٘رسيت٘ٓ ” 

 (تجديدٕظز پٖجِ)

 

 ٗ/يا ّحٌ اضتغاً سْت رئيس
                                               فس٢ٚ، لبؾٓ                        

 (                             نٙب٤ـ غصا٣٤) زوتطا٢ 

 

پػٚٞكىسٜ -پػٚٞكٍبٜ اؾتب٘ساضز  –ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ

 غصا٣٤ ٚ وكبٚضظ٢

  دتيز
 ٔٙع٢ٚ،ٞبقٕٝ                                         

 )٥ِؿب٘ؽ ق٣ٕ٥(

 

 

زفتط ٘ؾبضت ثط اؾتب٘ساضزٞب٢  –٣ّ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ ؾبظٔبٖ ٔ

 ٟساقت٣ ٚ حالَثغصا٣٤، آضا٤ك٣، 

 (ء)ثٝ تطت٥ت حطٚف اِفجب :افضبء

   اٚن٥بء ، ٘ٛق٥ٗ

 ()٥ِؿب٘ؽ نٙب٤ـ غصا٣٤

 

 پٛض ٔم٥ٓ، ٔػٌبٖ

 )فٛق ٥ِؿب٘ؽ فّْٛ ثٟساقت٣ زض تغص٤ٝ(

 

 ٘بزضٜتٛا٘ب ، 

 (نٙب٤ـ غصا٣٤ ) ٥ِؿب٘ؽ

 

                                                    خٙت٣ ، ضٚقٙه       

 (  نٙب٤ـ غصا٣٤)فٛق ٥ِؿب٘ؽ 

 

 زؾتٛض، ا٥ٔٗ

      )٥ِؿب٘ؽ نٙب٤ـ غصا٣٤(

 

 ظثسٜ فالحت٣ ، ٘ؿ٥ٓ

  (فٛق ٥ِؿب٘ؽ ق٣ٕ٥ آ٣ِ)

                                              

 ظٞطٜؾّٕب٣٘ ،

 ) فٛق ٥ِؿب٘ؽ ٔٛاز غصا٣٤(

 

 ذبعطٜ قى٣ٞٛ ضاز،

 )فٛق ٥ِؿب٘ؽ ق٣ٕ٥ (

 

 وٕپٛت ٚ وٙؿطٚ ا٘دٕٗ نٙف٣ نٙب٤ـ

 

 

ازاضٜ وُ  –ٚظاضت ثٟساقت ، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقى٣ 

 آظٔب٤كٍبٜ ٞب٢ وٙتطَ غصا ٚ زاضٚ 

 

 قطوت ؾجع٤ٙٝ ته

 

 

 طوت نٙب٤ـ غصا٣٤ ثٟطٚظق

 

 

 قطوت ؾجع٤ٙٝ ته

 

 

 ٌطٜٚ ت٥ِٛس٢ نٙب٤ـ غصا٣٤ ٤ِٛٝ

 

 

 قطوت آفط٤ٗ ثٝ ٌُ)ٟٔطاْ(

 

 

 قطوت ضٚغٗ ظ٤تٖٛ ؾف٥سضٚز

 



د

 

 

 نفبض٤بٖ ، ضٚح اِٝ

 )٥ِؿب٘ؽ ٟٔٙسؾ٣ وكبٚضظ٢ (

 

 عبٞطزٚؾت٣،آ٥٘تب

 (ٟٔٙؿ٣ نٙب٤ـ غصا٣٤)فٛق ٥ِؿب٘ؽ 

 

 

 فع٤ع٢، ٘غٕٝ

 )فٛق ٥ِؿب٘ؽ ثبغجب٣٘(

 

      ّٝحف٤ّٛبٖ، ضا

ٚ نٙب٤ـ  ٌطا٤ف فّْٟٛٔٙسؾ٣ وكبٚضظ٢، ٥ِؿب٘ؽ )فٛق

 (غصا٣٤

 

 فطخ٣، ؾ٥ٟال

 ٚ نٙب٤ـ غصا٣٤()فٛق ٥ِؿب٘ؽ فّْٛ 

 

 

 وبٔطاٖ، ؾ٥ٕٝ

 )فٛق ٥ِؿب٘ؽ ث٥ٛق٣ٕ٥(

 

 

 ٔحٕٛز٢ ٥ٕٔٙس، ٔقهٛٔٝ

 )فٛق ٥ِؿب٘ؽ ؾٓ قٙبؾ٣(

 

 

 ٔغّج٣، ٔحٕس خٛاز

 (ق٣ٕ٥ )٥ِؿب٘ؽ

 

 ٔٛحس، فبعٕٝ

 )٥ِؿب٘ؽ ٥ٔىطٚث٥ِٛٛغ٢(

 

 ، ٔحٕسضضب٥ٔٙب٣٤ ٞبتف٣

                                    (ٔىب٥٘ه )٥ِؿب٘ؽ
 

 

 ضز ا٤طاٖؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘سا

 

 

 زفتط عطح ظ٤تٖٛ-ٚظاضت خٟبز وكبٚضظ٢

 

 

 

 ٚظاضت خٟبز وكبٚضظ٢

 

 

 ٚظاضت خٟبز وكبٚضظ٢

 

 

 

 قطوت آش٤ٗ قٛقتط)ٔد٥س(

 

 

 

زفتط ٘ؾبضت ثط اؾتب٘ساضزٞب٢  –ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ 

 ٟساقت٣ ٚ حالَثغصا٣٤، آضا٤ك٣، 

 

 

كىسٜ پػٚٞ -پػٚٞكٍبٜ اؾتب٘ساضز -ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ

 غصا٣٤ ٚ وكبٚضظ٢

 

 

 قطوت ٥ٍ٘ٗ زقت ذطْ

 

 

 قطوت وكت ٚ نٙقت ٔبض٤بٖ

 

 

 ا٘دٕٗ نٙف٣ ضٚغٗ ظ٤ٖٙٛ ٚ ظ٤تٖٛ قٛض ا٤طاٖ

 

 

 

  



ه

 

 فٜزست ّٖدرجات

 ػٖ٘آ صفحٚ

  

                                                 ٌفتبضپ٥ف ٚ

 ٞسف    1 1

 وبضثطز زأٙٝ    2 1

 ٣ٔاِعا ٔطاخـ    3 1

 ٚ تقبض٤ف انغالحبت    4 3

 فٛأُ ٘بپص٤طفت٣ٙ    5 8

 ٞب٤ٚػ٣ٌ    6 9

 ثطزاض٢ٕ٘ٛ٘ٝ    7 14

 ٞب٢ آظٖٔٛضٚـ    8 15

 ثؿتٝ ثٙس٢    9 21

 ٌصاض٢٘كب٘ٝ  10 22



و

 

 ىفتارپيص

تس٤ٚٗ قس. ا٤ٗ  1364، ٘رؿت٥ٗ ثبض زض ؾبَ "ٞب٢ آظٖٔٛٞب ٚ ضٚـ٤ٚػ٣ٌ -قٛضظ٤تٖٛ " اؾتب٘ساضز

ٞب٢ ٔطثٛط ثطا٢ پٙد٥ٕٗ ثبض ٔٛضز ثطضؾ٣ ٚ تأ٥٤س و٥ٕؿ٥ٖٛ زض٤بفت٣ ٚتب٘ساضز ثط اؾبؼ پ٥كٟٙبزٞب٢ اؾ

اخالؼ و٥ٕتٝ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ذٛضان ٚ فطآٚضزٜ  ٞعاضٚ چٟبضنسٚ ٘ٛز ٚز٥ٔٚٗتدس٤س٘ؾط لطاض ٌطفت ٚ زض 

ح لٛا٥٘ٗ لبٖ٘ٛ انال 3ٔبزٜ  1 ثٙسا٤ٙه ثٝ اؾتٙبز  ته٤ٛت قس. 11/12/1394ٞب٢ وكبٚضظ٢ ٔٛضخ 

 ضؾ٣ٕثٝ فٙٛاٖ اؾتب٘ساضز  1371ٔبٜ  ثٟٕٗ  ٔهٛةٚٔمطضات ٔؤؾؿٝ اؾتب٘ساضز ٚتحم٥مبت نٙقت٣ ا٤طاٖ 

 ا٤طاٖ ٔٙتكط ٣ٔ قٛز.

ؾبذتبض ٚ  –) اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ  5اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ثطاؾبؼ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ 

 ق٥ٜٛ ٍ٘بضـ( تس٤ٚٗ ٣ٔ قٛ٘س .

ٚ فّْٛ ٚ ذسٔبت  نٙب٤ـخٟب٣٘ زض ظ٥ٔٙٝ  ٚ ٣ّٔپ٥كطفتٟب٢  ثب تحٛالت ٕٚٞب٣ٍٙٞ  ٚ حفؼ ٍٕٞب٣ٔ ثطا٢

ٚ  انالحپ٥كٟٙبز٢ وٝ ثطا٢   ٘ؾطذٛاٞسقسٚٞطٌٛ٘ٝ، اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ زضٔٛالـ ِعْٚ تدس٤س 

اظ  ، ثب٤س ٕٞٛاضٜ ثٙبثطا٤ٗزضتدس٤س٘ؾطثقس٢ ٔٛضز تٛخٝ ٚالـ ذٛاٞسقس. اضائٝ قٛز  ٤بتى٥ُٕ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز

 اؾتفبزٜ وطز. اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖتدس٤س٘ؾط آذط٤ٗ 
 

ٞب ٚ         ٤ٚػ٣ٌ -ظ٤تٖٛ فطآ٤ٙس قسٜ ،1389: ؾبَ 987ا٤ٗ اؾتب٘ساضز خب٤ٍع٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ 

 ٞب٢ آظٖٔٛ، اؾت.ضٚـ

 

 ظ٤ط اؾت:ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌطفتٝ ثٝ قطح ٚ تس٤ٚٗ ذص٢ وٝ ثطا٢ ت٥ٟٝ بـ ٚ ٔجٔٙ

پػٚٞكٍبٜ  -٘تب٤ح آظٔب٤كٍب٣ٞ ثطض٢ٚ ظ٤تٖٛ قٛض ، اظ ؾ٢ٛ ؾبظٔبٖ ٣ّٔ اؾتب٘ساضز ا٤طاٖ ثطضؾ٣ -1

 1394پػٚٞكىسٜ غصا٣٤ ٚ وكبٚضظ٢ ،  زض ؾبَ  -اؾتب٘ساضز 





 

 ٛاي آسّ٘ٓٛا ٗ رٗشٗيضىي – ض٘رسيت٘ٓ 
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 ٝ وبض٣ٔ ضٚز:ث تقبض٤ف ظ٤ط ا٤ٗ اؾتب٘ساضز انغالحبت ٚ زض

4-1     

 سيت٘ٓ

 .اؾت ،.Olea europaea L ٥ٜٔٛ زضذت ظ٤تٖٛ اظ ذب٘ٛازٜٔٙؾٛض 

 





 

4-2     

  سيت٘ٓرٕو 

 ثٝ ٤ى٣ اظ ؾٝ ضً٘ ظ٤ط ٣ٔ ثبقس: ،  ٥ٔعاٖ ضؾ٥س٣ٌثب تٛخٝ ثٝ ، ، زض ظٔبٖ ثطزاقتظ٤تٖٛ 
4-2-1 

 سيت٘ٓ سثش

 ظ٤ت٣٘ٛ اؾت وٝ لجُ اظ تغ٥٥ط ضً٘ ٚ ضؾ٥سٖ  ثٝ ا٘ساظٜ عج٥ق٣ ٚاض٤تٝ ذٛز، چ٥سٜ قسٜ ثبقس.
 

4-2-2 

 سيت٘ٓ رٕو تزىطتٚ

 قٛز.آٖ چ٥سٜ  ضً٘ثقس اظ تغ٥٥ط ٚ  ،ؾت وٝ لجُ اظ ضؾ٥سٖ وبُٔ ظ٤ت٣٘ٛ ا
 

4-2-3 

 سيت٘ٓ سياٙ

ضً٘ پٛؾت ٚ ، ٔٙغمٝ ض٤ٚف ٚ ظٔبٖ چ٥سٖ  ٘ٛؿ ٚاض٤تٝ ٚاؾت وٝ ثطحؿت ظ٤تٖٛ ضؾ٥سٜ تب وبٔالً ضؾ٥سٜ 

 ٛز.ا٤ٗ ظ٤تٖٛ ، ٔقٕٛال ثطا٢ ت٥ِٛس ظ٤تٖٛ قٛض ، اؾتفبزٜ ٣ٕ٘ ق اؾت.اظ ثٙفف ت٥طٜ تب ؾ٥بٜ  آٖ،ٌٛقت 

 
4-3 

 ّادٙ ساسي آ

 : ٣ قٛزٔ آٔبزٜ ، ت٥ِٛس ظ٤تٖٛ قٛض٢ ثطا، ، ثٝ ٤ى٣ اظ ؾٝ ضٚـ ظ٤ط  ظ٤تٖٛ
 

4-3-1 

  رٗش ضيْيايي

 ع٣ زٚضٜ تر٥ٕط، ثب / ٤ب ثسٖٚ افعٚزٖ فٛأُ اؾ٥س٢ وٙٙسٜ ،٥ٌط٢ قسٜ ثب ٔحَّٛ ل٥ّب٣٤ تّر٣ظ٤تٖٛ ، 

  قٛز.زاض٢ ٣ٔ، زض ٔحَّٛ آة ٕ٘ه ٍ٘ٝ( 4-1-6)عجك ثٙس 
 

4-3-2 

 رٗش طثيؼي

 ع٣ زٚضٜ تر٥ٕط، ثب / ٤ب ثسٖٚ افعٚزٖ فٛأُ اؾ٥س٢ وٙٙسٜ ، ثب اة ٔق٣ِٕٛ تّر٣ ٥ٌط٢ قسٜظ٤تٖٛ ، 

 قٛز.زاض٢ ٣ٔزض ٔحَّٛ آة ٕ٘ه ٍ٘ٝ (،  4-1-6)عجك ثٙس 
 

4-3-3 

 سيت٘ٓ  سياٙ مزدٓ: فزايٖد  امسيداسي٘ٓ رٗش

ثٝ ٚ ثب افعٚزٖ ٔبزٜ تثج٥ت وٙٙسٜ ضً٘ ، ، ؾ٥ٖٛ اوؿ٥سا فطا٤ٙسع٣ ظ٤تٖٛ ؾجع ٤ب ضً٘ ثطٌكتٝ ،  اثتسا 

ثسٖٚ افعٚزٖ / ٤ب  ثب ،ع٣ زٚضٜ تر٥ٕط  ٚ، قسٜ ٥ٌط٢ تّر٣ ؾپؽ .٤س آزض ٣ٔ  ،ضً٘ لٟٜٛ ا٢ ت٥طٜ تب ؾ٥بٜ

 قٛز.زاض٢ ٣ٔزض ٔحَّٛ آة ٕ٘ه ٍ٘ٝ  (، 4-1-6)عجك ثٙسوٙٙسٜ  فٛأُ اؾ٥س٢





 

4-4    

  سيت٘ٓ إ٘اع 

 . ثبقس، ٤ب پط قسٜ ٚ ٞؿتٝ ،  ث٣ثب ٞؿتٝ، : زض ا٘ٛاؿ ٣ٔ تٛا٘س ظ٤تٖٛ 
 

4-5  

  اضناً سيت٘ٓ

 : ٤سآزض اظ اقىبَ ظ٤ط ثٝ ٤ى٣ ٚ ثطا٢ ت٥ِٛس ٔحهٛالت ٔرتّف ، ٔىب٥٘ى٣ ،  ضٚـ ٞب٢ ثٝ  ستٛا٘ ٣ٔظ٤تٖٛ 
 

4-5-1  

 تا ٛستٚ سيت٘ٓ درستٚ

 ذبضج ٘كسٜ ثبقس.، ظ٤ت٣٘ٛ اؾت، وٝ قىُ عج٥ق٣ ذٛز ضا زاضا ثٛزٜ ٚ ٞؿتٝ آٖ 
 

4-5-2 

 سيت٘ٓ تزش خ٘ردٙ )ضنافتٚ(

 ثطـ ذٛضزٜ ثبقس.اظ عَٛ ظ٤ت٣٘ٛ اؾت، وٝ پٛؾت ٤ب لؿٕت٣ اظ ٌٛقت ٥ٜٔٛ، 
 

4-5-3 

 سيت٘ٓ ضنستٚ

 ٞؿتٝ آٖ ؾبِٓ ٚ زؾت ٘رٛضزٜ ثبل٣ ٔب٘سٜ ثبقس.  ٣ظ٤ت٣٘ٛ اؾت، وٝ پٛؾت ٚ ٌٛقت ٥ٜٔٛ پبضٜ قسٜ، ِٚ
 

4-5-4 

 سيت٘ٓ درستٚ تي ٛستٚ

 .ززاض، اظ آٖ ذبضج قسٜ ٣ِٚ ٥ٜٔٛ قىُ عج٥ق٣ ذٛز ضا  ظ٤ت٣٘ٛ اؾت، وٝ ٞؿتٝ ٥ٜٔٛ
 

4-5-5 

 ٕيِ ضدٙدٗ سيت٘ٓ 

 تمط٤جبً ٔؿب٢ٚ تمؿ٥ٓ قسٜ ثبقس. ؿٕتوٝ ثٝ زٚ ل ،اؾت ظ٤تٖٛ ث٣ ٞؿتٝ
 

4-5-6 

 سيت٘ٓ چٜار تنٚ ضدٙ

 ثٝ چٟبض لغقٝ تمط٤جبً ٔؿب٢ٚ تمؿ٥ٓ قسٜ ثبقس.، ٞب٢ ع٣ِٛ ثطـ ثبا٢ اؾت، وٝ ٞؿتٝظ٤تٖٛ ث٣
 

4-5-7 

 سيت٘ٓ ٗرقٚ ضدٙ

 ٞب٢ فطض٣ ثٝ ث٥ف اظ زٚ لغقٝ تمط٤جبً ٔؿب٢ٚ تمؿ٥ٓ قسٜ ثبقس.ا٢ اؾت، وٝ ثط اثط ثطـٞؿتٝظ٤تٖٛ ث٣

 
 





 

4-5-8 

 ) ريش ضدٙ(سيت٘ٓ خزد ضدٙ

 .اؾتلغقبت ٘بٔٙؾٓ قىُ ثٝ ٜ ٚ اؾت، وٝ ذطز قس ث٣ ٞؿتٝ ا٢ ظ٤تٖٛ
 

4-5-9 

 سيت٘ٓ پز ضدٙ

ٞب )ٔب٘ٙس ٤ٛٞح، ٔب٘ٙس : ؾجع٢ ثب ٔٛاز ذٛضاو٣ ،٥ٌط٢ اظ ٞؿتٝ ، وٝ پؽزضؾتٝ ٤ب ٥٘ٓ قسٜ ا٢ اؾت ظ٤تٖٛ

ٞب )ٔب٘ٙس ٥ِٕٛ ٚ پطتمبَ( ٚ ٔغعٞب٢ ذٛضاو٣ )ٔب٘ٙس پؿتٝ، ثبزاْ ٚ فّفُ، پ٥بظ، وطفؽ ٚ ؾ٥ط(، پٛؾت ٥ٜٔٛ

 ٞب٢ ا٤ٗ ٔٛاز  ثب٤س ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ ٔطثٛط ، ثبقس. ٤ٚػ٣ٌ. قسٜ ثبقسفٙسق( اؾت ، پط 

 قىُ ؽبٞط٢ آٖ قٛز. تغ٥٥ط قسٖ ظ٤تٖٛ ٘جب٤س ٔٙدط ثٝ آؾ٥ت ز٤س٣ٌ ثبفت، تغ٥٥ط ضً٘ ٚ  پط
 

4-6 

 ض٘رسيت٘ٓ مٖسزٗ 

ضفب٤ت ا٤ٗ اؾتب٘ساضز(، ع٣ ف٥ّٕبت الظْ ٚ ثب  3-4) عجك ثٙس  پؽ اظ آٔبزٜ ؾبظ٢ اؾت وٝفطاٚضزٜ ا٢ 

) عجك ٔدبظ ذٛضاو٣ ٢ وٙٙسٜ ٞب٢ ٚ اؾ٥سآة ٕ٘ه اضبفٝ وطزٖ ٔحَّٛ ، پؽ اظ  ؾبذتقطا٤ظ ذٛة 

ؾتطٖٚ زض ؽطٚف ٔٙبؾت ٚ غ٥طلبثُ ٘فٛش ، ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜ ٚ  ٚ ؾب٤طٔٛاز ذٛضاو٣ الظْ، (4 -1-6ثٙس

  .تدبض٢ ٣ٔ قٛز
 

4-7  

 سيت٘ٓ ض٘ر 

ا٤ٗ اؾتب٘ساضز(، ع٣ ف٥ّٕبت الظْ ٚ ثب ضفب٤ت  3-4وٝ پؽ اظ آٔبزٜ ؾبظ٢ ) عجك ثٙس ،فطاٚضزٜ ا٢ اؾت 

) عجك ٔدبظ ٞب٢ ذٛضاو٣  ٢ وٙٙسٜفٝ وطزٖ ٔحَّٛ آة ٕ٘ه ٚ اؾ٥سقطا٤ظ ذٛة ؾبذت ، پؽ اظ اضب

، ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜ  )ٔب٘ٙس ؽطٚف ق٥كٝ ا٢(، زض ؽطٚف ٔٙبؾتؾب٤طٔٛاز ذٛضاو٣ الظْ  ٚ(4 -1-6ثٙس

 اؾ٥ٖٛ ، ا٘دبْ ٣ٔ ٥ٌطز.پبؾتٛض٤ع ؾپؽ  فطا٤ٙسٚ
) ٔب٘ٙس ؽطٚف ٚخٛز ٘ساضز بؾتٛض٤عاؾ٥ٖٛپأىبٖ پؽ اظ ثؿتٝ ثٙس٢ فطاٚضزٜ ، وٝ ٣ زضنٛضت اؾتفبزٜ اظ ؽطٚف - ياداٗري

  پط قٛز. زضٖٚ ثؿتٝ ، 1، ظ٤تٖٛ قٛض ثب٤س ثٝ نٛضت زاكپ٥ّٕط٢( 
 

4-8 

  در آب ْٕل )تستٚ تٖدي تشره(سيت٘ٓ فَٚ

ٚ ظ٤تٖٛ قٛضوٙؿطٚفطاٚضزٜ ٞب٣٤ ٔب٘ٙس ثطا٢ ت٥ِٛس  ،  ثٝ فٙٛاٖ ٔبزٜ ا٥ِٚٝفمظ وٝ ، ٔٙؾٛض ظ٤ت٣٘ٛ اؾت 

ا٤ٗ اؾتب٘ساضز  3-4ٔٙسضج زض ثٙس  ٞب٢ ٤ى٣ اظ ضٚـ ٚ ثٝ  اؾتفبزٜ ٣ٔ قٛز ، ظ٤تٖٛ قٛض ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜ

 اؾت.، آٔبزٜ ؾبظ٢ قسٜ 
 

 

                                                 
1
-Hot filling  





 

 

4-9 

 پزي

  ثبقس.آٖ، ٣ٔؽطف ثطحدٓ وُ  ، ثؿتٝ ٔحت٢ٛٔٙؾٛض، ٘ؿجت حدٓ 
 

4-10 

 ػي٘ب 

 :زٞسوبٞف ٣ٔ ظ٤تٖٛ قٛض ضاوٝ و٥ف٥ت ، ؾتا، ثٝ قطح ثٙسٞب٢ ظ٤ط  ٚ حبِت ٞب٣٤  ٔٙؾٛض فٛأُ
 

4-10-1 

  تقاياي ىياٛي

 ثبقس.ثطي، ٣ٔ ٚخساقسٜ غ٥طذٛضاو٣ ٔب٘ٙس: زْ  ٔٙؾٛض، اخعاء
 

4-10-2 

 آسية ديدىي پ٘ست 

ا٤دبز  ظ٤تٖٛپٛؾت  ض٢ٚ ٞب ثطاؾت، وٝ ثط اثط ضطثٝ، نسٔٝ ٚ ٤ب ؾب٤ف قبذٝ ظ٤تٖٛ ٞب٢ ؾغح٣آؾ٥ت

 قسٜ، ٥ِٚىٗ زض ٌٛقت آٖ ٘فٛش ٘ىطزٜ ثبقس.

 
4-10-3 

 آسية ديدىي ى٘ضت 

 ٣ٔ قٛز. ا٤دبز ٔىب٥٘ى٣فٛأُ ضطثٝ ٤ب وٝ ثط اثط  اؾت ظ٤ت٥ٖٛت ٌٛقت آؾ
 ٣ٌ ٔحؿٛة ٣ٕ٘ قٛز.٥ٌط٢ قسٜ، آؾ٥ت ز٤سظ٤تٖٛ ٞؿتٝ حفطٜ ا٤دبزقسٜ زض -يادآٗري

 

4-10-4 

 ىيچزٗميد

 چطٚو٥سٜ قسٜ ثبقس.  ، ظ٤تٖٛ وٝ ؾغح ث٥ط٣٘ٚحبِت٣ اؾت 

 
4-10-5 

 يٕزّ

 ٜ ٘طْ قسٜ ثبقس.ث٥ف اظ ا٘ساظ ظ٤تٖٛ ، وٝ ثبفت حبِت٣ اؾت

 
4-10-6 

 فيثزي

 ف٥جط٢ قسٜ ثبقس.ؾرت ٚ اظ ا٘ساظٜ  ظ٤تٖٛ ، ث٥ف ثبفت  حبِت٣ اؾت وٝ

 





 

4-10-7 

 يِٛ رٕي ٕا

 ، ٔتفبٚت ثبقس. ثؿتٝزاذُ ٞب٢ ثب ضً٘ غبِت ظ٤تٖٛ  ظ٤تٖٛ ،ضً٘ حبِت٣ اؾت وٝ 

 

4-10-8 

 ٙتيْاري سد

ٞب٢ ت٥طٜ ضً٘، ٘بق٣ اظ زاضا٢ ذبَ زضذكٙس٣ٌ پٛؾت ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ ٚظ٤تٖٛ وٝ  اؾت حبِت٣

ٞب ٔب٘ٙس ٔبوطٚفٕب ٚ ٌالؾپط٤ٖٛ، وٝ زض زضٖٚ ظ٤تٖٛ ضقس وطزٜ ٚ ٔٛخت اظ ٞب٢ وپه ثطذ٣ اظ لبضذض٤ؿٝ

تٛا٘ٙس ض٢ٚ پٛؾت ظ٤تٖٛ ٥٘ع ضقس وطزٜ ٚ ضً٘ ٞب ٣ٔثبقس. ا٤ٗ لبضذقٛز ٣ٔزؾت زازٖ آة ظ٤تٖٛ ٣ٔ

 ظ٤تٖٛ ضا تغ٥٥ط زٞٙس.

 
4-10-9 

 ٙسد آفت

ٞب٢ غ٥طٔقَٕٛ ثٛزٜ ٚ ثبفت ٌٛقت٣ آٖ ِىٝزاضا٢  ثبقس، وطزٜتغ٥٥ط  آٖ قىُٕٔىٗ اؾت وٝ  اؾت٣٘ٛ ظ٤ت

 زٌطٌٖٛ قسٜ ثبقس. 

 
4-10-10 

 ٙسدّيس

زض اثط ذطٚج وطْ ٞب٢ ٍٔؽ ، ٍٔؽ زاوٛؼ اِئب، لطاض ٌطفتٝ ٚ ٚ ترٓ ٌصاض٢ وٝ ٔٛضز حّٕٝ  اؾتظ٤ت٣٘ٛ 

 ؾٛضاخ قسٜ اؾت.

 
4-10-11 

 دُ دار

 ثبقس. ،ث٥طٖٚؾٕت اظ قب٘ٝ ٥ٜٔٛ ثٝ  ،ٔتطث٥ف اظ ؾٝ ٣ّ٥ٔ ، آٖزْ چؿج٥سٜ ثٝ  عَٛوٝ  اؾتظ٤ت٣٘ٛ 

 
4-10-12 

 پز ضدىي ّؼي٘ب

غ٥ط اظ ٔبزٜ اؾتفبزٜ قسٜ ثطا٢ پط  بزٜ ا٢ٚ ٤ب ثب ٔ، وٝ ثٝ نٛضت وبُٔ پط ٘كسٜ ، اؾت ا٢  پط قسٜظ٤تٖٛ 

 .پط قسٜ ثبقس، ٞب٢ زضٖٚ ثؿتٝ ظ٤تٖٛ غبِتوطزٖ 

 
4-10-13 

 ٛستٚ

-، ٣ٔ قٛض زض ثؿتٝ ثٙس٢ ظ٤ت٤ٖٛب ٚ ٞؿتٝ ، ث٣ ظ٤تٖٛ زض ٞؿتٝ ، ٞب٢ٞؿتٝ ٚ ٤ب تىٝثبل٣ ٔب٘سٜ ٔٙؾٛض 

  ثبقس.
 





 

4-11 

 ينٖ٘اختي

ا٤ٗ  7-8) عجك ثٙس .قٛز، ٌفتٝ ٣ٔظ٤تٖٛ قٛض ٔٛخٛز زض ٤ه ؽطفٞب٢ ظ٤تٖٛ ا٘ساظٜ  ؿبٖ ثٛز٤ٖىثٝ 

 (اؾتب٘ساضز

4-12 

 ٗسٓ آتنص مٌ

 ثبقس.ثؿتٝ ثٝ ٚظٖ ذبِم آٖ، ٣ٔ٘ؿجت ٚظٖ ٔٛاز خبٔس ٔحت٢ٛ 

 

 ػ٘اٌّ ٕاپذيزفتٖي       5

، ٔٛخت فسْ  ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜظ٤تٖٛ قٛض وٙؿطٚ ظ٤تٖٛ قٛض/اؾت وٝ ٚخٛز آٖ ٞب زض ٔٙؾٛض ٔٛازذبضخ٣

ٔب٘ٙس قٗ، ذبن، ؾًٙ ض٤عٜ، ق٥كٝ، فّع ،  ٔهطف ٚ ٤ب ثٝ ذغط افتبزٖ ؾالٔت٣ ٔهطف وٙٙسٜ ٣ٔ قٛز .

 .ت ٚ ٤ب لغقبت ثسٖ آٖ ٞب بطات، آفحك  ،لبثُ ٔكبٞسٜوپه  ، ٔٛ

 

 ٛاٗيضىي          6

 ٛاي ّ٘اد اٍٗيٚٗيضىي      6-1
 سيت٘ٓ   6-1-1

فبض٢ اظ  ثبقس. ٕٞچ٥ٙٗثٝ ا٘ساظٜ الظْ ضؾ٥سٜ  ٚ،ثٛزٜ  ٘بٔٙبؾتٔعٜ ظ٤تٖٛ ثب٤س ؾبِٓ ، ت٥ٕع، ثسٖٚ ثٛ ٚ 

 .٘ٛؿ تر٥ٕط غ٥ط عج٥ق٣ ثبقس، فؿبز ٚ ٤ب ٞطقسٜ ثبقس(وٝ ٔٛخت غ٥طذٛضاو٣ ثٛزٖ آٖ  )آؾ٥ت ز٤س٣ٌ 
 

 آب ّصزفي   6-1-2

ٞب ٚ          ٤ٚػ٣ٌ -: آة آقب٥ٔس1053٣٘ٞب٢ آة ٔهطف٣، ثب٤س ثب اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ ٤ٚػ٣ٌ

ٞب٢ ث٥ِٛٛغ٤ى٣ ٚ حسٔدبظ آِٛز٣ٌ ثبوتط٤ِٛٛغ٤ى٣ آة ٤ٚػ٣ٌ -: آة1011ٞب٢ آظٖٔٛ، قٕبضٜ ضٚـ

 آقب٥ٔس٣٘، ٔغبثمت زاقتٝ ثبقس.

 
 خ٘رامي ْٕل     6-1-3

ٞب ٤ٚػ٣ٌ -ذٛضاو٣  : ٕ٘ه26، ثب٤س ثب اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜذٛضاو٣ ٔٛضز اؾتفبزٜ ٞب٢ ٕ٘ه ٤ٚػ٣ٌ

 ٞب٢ آظٖٔٛ، ٔغبثمت زاقتٝ ثبقس.ٚ ضٚـ

 
 ّجاس خ٘راميي مٖٖدٙ ٛاي اسيد    6-1-4

 ٔدبظ اؾت:،  ٛض/ظ٤تٖٛ قظ٤تٖٛ قٛض وٙؿطٚاؾتفبزٜ اظ اؾ٥س٢ وٙٙسٜ ٞب ثٝ قطح ظ٤ط زض ت٥ِٛس

 ٞب٤ٚػ٣ٌ -: ؾطو355ٝاؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ ؾطوٝ ، عجك  6-1-4-1

: اؾ٥س ؾ٥تط٤ه ٔٛضز ٔهطف زض نٙب٤ـ 3381قٕبضٜ  اؾ٥س ؾ٥تط٤ه ، عجك اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ 6-1-4-2

 ٞب٢ آظٖٔٛٚ ضٚـ ٞب٤ٚػ٣ٌ -غصا٣٤





 

زض نٙب٤ـ : اؾ٥س ٔب٥ِه ٔٛضز ٔهطف 4383قٕبضٜ  اؾ٥س ٔب٥ِه ، عجك اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ 6-1-4-3

 ٞب٢ آظٖٔٛ ٞب ٚ ضٚـ٤ٚػ٣ٌ -غصا٣٤

: اؾ٥س الوت٥ه ٔٛضز ٔهطف زض نٙب٤ـ 4618قٕبضٜ اؾ٥س الوت٥ه عجك اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ  6-1-4-4

 ٞب٢ آظٖٔٛٞب ٚ ضٚـ٤ٚػ٣ٌ -غصا٣٤
 

 رٗغٔ سيت٘ٓ    6-1-5

،  1446 ٞب٢ آٖ ثب٤س ثب اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜزضنٛضت اؾتفبزٜ اظ ضٚغٗ ظ٤تٖٛ زض فطاٚضزٜ ، ٤ٚػ٣ٌ 

 ٤ٚػ٣ٌ ٞب ٚ ضٚـ ٞب٢ آظٖٔٛ ، ٔغبثمت زاقتٝ ثبقس. –ضٚغٗ ظ٤تٖٛ 
 

 ؾب٤ط ٔٛاز ذٛضاو٣  6-1-6

، ٚ ثب  1اؾتفبزٜ اظ ؾب٤ط ٔٛاز ذٛضاو٣ ٔب٘ٙس از٤ٚٝ ٞب، ثب وؿت ٔدٛظ اظ ٔطاخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٤هالح وكٛض

 ٔب٘ـ اؾت.ضفب٤ت اؾتب٘ساضزٞب٢ ٔطثٛط ، ثال

 سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ضدٙ / ض٘رسيت٘ٓ  مٖسزٗ ٛايٗيضىي        6-2
 

 ٛاي حسيٗيضىي      6-2-1

 ظاٛزي تستٚ  ٗضؼيت  6-2-1-1

ظً٘ ظز٣ٌ، ثبزوطز٣ٌ، ، ٙؽ ٚ ٘ٛؿ ، ثب٤س فبض٢ اظ فطٚ ضفت٣ٍ خ ، ثطحؿت آٖ زض ٚ ظ٤تٖٛ قٛضؽطف 

 ٘كت٣، تطن ذٛضز٣ٌ ٚ پبض٣ٌ ثبقس.

 

، ثب٤س ٔغبثك ثب  /ظ٤تٖٛ قٛضثؿتٝ ثٙس٢ قسٜقٛضظ٤تٖٛ  وٙؿطٚ ٞب٢ حؿ٣ ٚ ؽبٞط٤٢ػ٣ٌٚ    6-2-1-2

 ا٤ٗ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ثبقس. 1خسَٚ 

 
 مٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘ر/سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ضدٙ ٛاي حسي ٗ ظاٛزيٗيضىي -1جدًٗ 

 حدٗد قاتٌ قثً٘ ٛاٗيضىي رديف

 وپه ظز٣ٌفبض٢ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ث٢ٛ تطق٥س٣ٌ ٚ  ثٛ 1

 ٤ىٙٛاذت )ثؿتٝ ثٝ ٘ٛؿ ٥ٜٔٛ ٔهطف٣( ًض٘ 2

 ٘بٔغجٛؿ ذبضخ٣ ٔعٜ فبض٢ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ  ٔعٜ 3

 ف٥جط٢ ٘جبقس( )٘طْ ٤ب ٔٙبؾت ثبفت 4

 فبلس ثبقس فٛأُ ٘بپص٤طفت٣ٙ 5

6 

ا٘ساظٜ ظ٤تٖٛ 

ثب ٞؿتٝ 

)ٚظٖ ثط 

 حؿت ٌطْ(

 ٌطْ 7ث٥كتط اظ ظ٤تٖٛ ذ٣ّ٥ زضقت

 ٌطْ 7تب  ،ٌط4ْث٥كتط اظ  ظ٤تٖٛ زضقت

 ٌطْ 4تب ، ٌطْ  5/2ث٥كتط اظ  تٖٛ ٔق٣ِٕٛظ٤

 ٌطْ 5/2وٕتط اظ  ظ٤تٖٛ ض٤ع

 

                                                 
1
 زضحبَ حبضط ٔطخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٤هالح وكٛض، ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقى٣ ٣ٔ ثبقس. - 





 

 ػي٘ب     6-2-2

)ثطا٢ اقىبَ زضؾتٝ ثب ٞؿتٝ ،  مٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘ر/سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ضدٙث٥ك٥ٙٝ حس ٔدبظ ف٥ٛة 

 ثبقس. 2ثب٤س ٔغبثك ثب خسَٚ  ، پط قسٜ(، زضؾتٝ ث٣ ٞؿتٝ 

 

)ثطا٢ اقىبَ زضؾتٝ ثب زٗ سيت٘ٓ ض٘ر/سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ضدٙمٖسػي٘ب حدّجاس تيطيٖٚ  -2جدًٗ 

 پط قسٜ( ،ٞؿتٝ ، زضؾتٝ ث٣ ٞؿتٝ 

 

تزحسة تؼداد تيطيٖٚ ، ػي٘ب ) رديف

 (در صد ػدد

ٗ سيت٘ٓ  سيت٘ٓ رٕو تزىطتٚ سيت٘ٓ سثش

 سياٙ ضدٙ امسيداسيٕ٘ي 

 سيت٘ٓ سياٙ

ٚ آؾ٥ت ز٤س٣ٌ پٛؾت ٔدٕٛؿ  1

 ٌٛقت

10 12 12 

 10 5 5 چطٚو٥سٜ 2

 10 10 10 ٘ب ٞٓ ض٣ٍ٘ 3

 10 12 10 ٘طْ ٚ ٤ب ف٥جط٢ 4

 10 10 10 ث٥ٕبض٢ ظزٜ 5

 12 10 10 حكطٜ ظزٜ 6

 10 7 6 ٍٔؽ ظزٜ 7

 5 5 5 زْ زاض 8

 1 1 1 ثمب٤ب٢ ٥ٌب٣ٞ 9

 5 5 5 * پطقس٣ٌ ٔق٥ٛة 10

 2 2 2 * ٞؿتٝ 11

 ؿتٝ، وبضثطز زاضز.ث٣ ٞظ٤تٖٛ فمظ زض ٔٛضز ظ٤تٖٛ پط قسٜ ٚ  ، 11ٚ  10ثٙس  -1يادآٗري

 ث٥كتط ثبقس.  ، ٌطْ زض نس ٌطْ  15٘جب٤س اظ ،  ثؿتٝزض ٤ه ٔدٕٛؿ ف٥ٛة  -2يادآٗري

 

 

 

 مٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘ر/سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ضدٙٛاي فيشيني ٗ ضيْيايي ٗيضىي    6-2-3

 3سَٚ ثب٤س ٔغبثك ثب خ ، مٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘ر/سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ضدٙٞب٢ ف٥ع٤ى٣ ٚ ق٥ٕ٥ب٣٤ ٤ٚػ٣ٌ

 ثبقس.

 

 

 

 

 

 

 





 

 مٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘ر/سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ضدٙٛاي فيشيني ٗ ضيْيايي ٗيضىي -3جدًٗ 

 حدٗد قاتٌ قثً٘ ٗيضىي رديف

 درضت ٗ خيَي درضت ريش ٗ ّؼٍْ٘ي سيت٘ٓ ٕ٘ع  1

زضنس ٚظٖ آة 

 وف

 55 و٥ٕٙٝ 58 و٥ٕٙٝ ثب ٞؿتٝ

 50 و٥ٕٙٝ 50  و٥ٕٙٝ ٞؿتٝ ٣ث

 55 ٥ٙٝوٕ 55 و٥ٕٙٝ پطقسٜ

 90 و٥ٕٙٝ پط٢ 2

 4 ث٥ك٥ٙٝ زضنس ٕ٘ه 3

4 pH
1

 

 

 

 3/4 ث٥ك٥ٙٝ

 

 4/0 و٥ٕٙٝ اؾ٥س٤تٝ 5

 ٚظ٣٘ زضنس 2 ث٥ك٥ٙٝ ٤2ىٙٛاذت٣غ٥ط 6

 زضنس ٚظ15٣٘ ث٥ك٥ٙٝ ف٥ٛة 7

 ٌطْ ثط و٥ٌّٛطْ 15/0ث٥ك٥ٙٝ  3آٞٗ 8

1- pH  ثبقس. 8، ثب٤س ث٥ك٥ٙٝ  (3-3-4ظ٤تٖٛ ؾ٥بٜ قسٜ)عجك ثٙس ثطا٢ 

  ظٖٔٛ قٛز.آ ،(، پطقسٜ ٞؿتٝ ٣ثٞؿتٝ ، فمظ ثطا٢ ظ٤تٖٛ زضؾتٝ ٚ ٥٘ٓ قسٜ ) ثب ،٤ىٙٛاذت٣ غ٥ط -2

 ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ قٛز. ، ( 3-3-4ٚ  3-2-4) عجك تقبض٤ف ثٙسٞب٢ ؾ٥بٜظ٤تٖٛ فمظ ثطا٢ ، آٞٗ  -3

 

 

 
 

 ي خ٘راميٛاافشٗدٕي   6-2-4

 اؾت.ٔدبظ ،  قسٜ وٙؿطٚ ظ٤تٖٛ قٛض/ظ٤تٖٛ قٛضثؿتٝ ثٙس٢ ظ٤ط زض ت٥ِٛس افعٚز٣٘ ٞب٢اؾتفبزٜ اظ 

 
 إٓتي امسيدآ   6-2-4-1

/ظ٤تٖٛ قٛض ظ٤تٖٛ قٛض  وٙؿطٚ ، زضٌطْ زض و٥ٌّٛطْ  2/0ثٝ ٥ٔعاٖ ث٥ك٥ٙٝ  ، 1آؾىٛضث٥ه اؾ٥س اؾتفبزٜ اظ

 اؾت.ٔدبظ ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜ ، 

 
 تثثيت مٖٖدٙ رٕو   6-2-4-2

 ، (3-3-4ثٙس عجك تقط٤ف )  ؾ٥بٜت٥ِٛس ظ٤تٖٛ طا٢ ثفمظ  ، ٤3ب الوتبت آٞٗ 2اؾتفبزٜ اظ ٌّٛوٛ٘بت آٞٗ

 اؾت.ٔدبظ 

                                                 
1-L-Ascorbic acid 

2-Ferrous gloconatc 

3-Ferrous lactatc 





 

 ٕيٚ دارٕدٙ   6-2-4-3
ٚ ظ٤تٖٛ فّٝ زض آة  ، وٙؿطٚ ظ٤تٖٛ قٛض/ظ٤تٖٛ قٛضثؿتٝ ثٙس٢ قسٜثٝ ، افعٚزٖ ٞط ٌٛ٘ٝ ٔبزٜ ٍ٘ٝ زاض٘سٜ 

 ٕٔٙٛؿ اؾت.ٕ٘ه ، 

 
 آاليٖدٙ ٛاي فَشي     6-2-5

 ثبقس. 4ثب٤س ٔغبثك ثب خسَٚ  ، دٙمٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘ر/سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ض حس ٔدبظ فّعات ؾ٥ٍٙٗ زض

 
 مٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘ر/سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ضدٙحد ّجاس فَشات سٖيئ در  -4جدًٗ 

 حدّجاس )تٚ ّيَي ىزُ در ميَ٘ىزُ( فَشات سٖيئ رديف

 250ث٥ك٥ٙٝ  *لّـ 1

 1ث٥ك٥ٙٝ  ؾطة 2

 لٛع٣ فّع٢ ، آظٖٔٛ قٛز.زض لّـ فمظ ثطا٢ ثؿتٝ ثٙس٢  *

 قس.٣ٔ ثب 1389ؾبَ ،12968قٕبضٜ  اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ ٔغبثك ثب َ ،ا٤ٗ خسٚ -٤بزاٚض٢

 
 /سيت٘ٓ ض٘رتستٚ تٖدي ضدٙض٘رسيت٘ٓ مٖسزٗ  ٛاي ّينزٗتيٍ٘٘صيٗيضىي     6-2-6

ضٚـ وٙتطَ ؾتطٖٚ تدبضت٣ :  2326ٞب٢ ٥ٔىطٚث٣ ، ثب٤س ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ ٤ٚػ٣ٌ

 ٞب٢ ٘فٛش٘بپص٤ط، ثبقس.ٜ زض ثؿتٝٞب٢ غصا٣٤ ثؿتٝ ثٙس٢ قسفطآٚضزٜ

 

  در آب ْٕل  )تستٚ تٖدي تشره(فَٚ ٛاي فيشيني ٗ ضيْيايي سيت٘ٓٗيضىي     6-3

ب٤س ث ، ) تٚ ػٖ٘آ ّادٙ اٍٗيٚ( زض آة ٕ٘ه)ثؿتٝ ثٙس٢ ثعضي(فّٝ ٞب٢ ف٥ع٤ى٣ ٚ ق٥ٕ٥ب٣٤ ظ٤تٖٛ ٤ٚػ٣ٌ

 ثبقس. 5ٔغبثك ثب خسَٚ 

 

 ) ثٝ فٙٛاٖ ٔبزٜ ا٥ِٚٝ( آّب  ْٕلدر فَٚ فيشيني ٗ ضيْيايي سيت٘ٓ  ٛايٗيضىي -5خسَٚ                  
 حدّجاس ٗيضىي رديف

 فبض٢ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ ث٢ٛ تطق٥س٣ٌ ٚ ث٢ٛ ٘بٔغّٛة ذبضخ٣ ثٛ 1

 ثؿتٝ ثٝ ٘ٛؿ ٥ٜٔٛ ٔهطف٣ -٤ىٙٛاذت ضً٘ 2

 عج٥ق٣ ٚ فبض٢ اظ ٞط ٌٛ٘ٝ عقٓ ذبضخ٣ عقٓ  3

 ٤ب ف٥جط٢ ٘جبقس(ثٝ ا٘ساظٜ وبف٣ ؾفت ثبقس )٘طْ ٚ  ثبفت  4

ا٘ساظٜ ظ٤تٖٛ ثب  5

ٞؿتٝ )ٚظٖ ثط 

 حؿت ٌطْ(

 ٣ّ٥ذظ٤تٖٛ 

 زضقت

 ٌطْ 7ث٥كتط اظ

 ٌطْ 7تب  ،ٌط4ْث٥كتط اظ  ظ٤تٖٛ زضقت

 ٌطْ 4تب ، ٌطْ  5/2ث٥كتط اظ  ظ٤تٖٛ ٔق٣ِٕٛ

 ٌطْ 5/2وٕتط اظ  ظ٤تٖٛ ض٤ع





 

 ٛاي تٜداضتي ٗ ايْٖيٗيضىي     6-4

، ضفب٤ت و٥ّٝ انَٛ ثٟساقت٣ ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز / ظ٤تٖٛ قٛض ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜ  مٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘رزض ت٥ٟٝ 

 ٞب٢ ٔٛاز غصا٣٤، ضطٚض٢ اؾت.ٔمطضات ثٟساقت٣ وبضٌبٜ :٣ّٔ1836 ا٤طاٖ قٕبضٜ 

 

 تزداريْٕٕ٘ٚ      7

ضظ٢ ٞب٢ وكبٚثطزاض٢ اظ فطآٚضزٜٕ٘ٛ٘ٝ:  2836ثطزاض٢ ثب٤س ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ ٕ٘ٛ٘ٝ

 ثٙس٢ قسٜ وٝ ٔهطف غصا٣٤ زاض٘س، ا٘دبْ ٥ٌطز.ثؿتٝ
ثٝ ضٚـ ٔٙبؾت،  ثٝ آظٔب٤كٍبٜ ثب٤س ، ثٝ ِحبػ حفؼ ٚضق٥ت ؽبٞط٢ ثؿتٝ ثٙس٢  ، ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٢ ثطزاقت٣  -ياداٗري ِّٜ

 ا٘تمبَ ٤بثس. 

 

 آسّ٘ٓٛاي رٗش       8

وٝ ٚضق٥ت  ٤٣ٞبثب٤س اظ ثؿتٝ، س٢ قسٜ  وٙؿطٚ ظ٤تٖٛ قٛض/ ظ٤تٖٛ قٛض ثؿتٝ ثٙثطض٢ٚ خٟت ا٘دبْ آظٖٔٛ  -٤بزاٚض٢ 

 اؾتفبزٜ قٛز. ٔٙبؾت زاضز، ؽبٞط٢

 

  ٗيضىي ٛاي ظاٛزي تستٚ تٖدي    8-1

ٔٛضز ثطضؾ٣ لطاض زازٜ ٚ ٔٛاضز ،  ا٤ٗ اؾتب٘ساضز 1-1-2-6عجك ثٙس  وٙؿطٚ ظ٤تٖٛ قٛض ضا، ؽطف اثتسا 

  ٔكبٞسٜ قسٜ ضا ٤بززاقت ٕ٘ب٥٤س.

  ٤بززاقت و٥ٙس.، ضا  ثؿتٝ ٔحت٢ٛ ٕ٘ٛ٘ٝ  ذبِمٚظٖ ؾپؽ 

 

 ٕاْٛزٕيي      8-2

ٔتط وٝ ثط ض٢ٚ تكت پالؾت٥ى٣ ٣ّ٥ٔ 48/2ٞب٣٤ ثٝ لغط ثب ؾٛضاخ 8ضا ض٢ٚ اِه قٕبضٜ  وٙؿطٚٔحت٤ٛبت 

ٞب٢ ظ٤تٖٛ ٘بٞٓ ضً٘ ضا قٕطزٜ ٚ ٤بززاقت ٔٙبؾت ٚ ت٥ٕع لطاض ٌطفتٝ اؾت، ذب٣ِ و٥ٙس ٚ تقساز زا٘ٝ

 ٔحبؾجٝ ٕ٘ب٥٤س: ،ٜ اظ فطَٔٛ ٤ه ثٝ قطح ظ٤طٕ٘ب٥٤س. زضنس ٘بٞٓ ض٣ٍ٘ ضا ثب اؾتفبز

 

 ; زضنس ٘بٞٓ ض٣ٍ٘ A ×100 (1فطَٔٛ )
B 

 وٝ زض آٖ:

Aٝ٘ٞب٢ ٘بٞٓ ضً٘.; تقساز زا 

Bٝ٘ٞب٢ ظ٤تٖٛ زض ٤ه ثؿتٝ.; تقساز وُ زا 
 

 پزي          8-3
 السُ ٗسايٌ        8-3-1

 ىزُ. 1/0تزاسٗي آسّايطياٛي، تا دقت    8-3-1-1

 دّاسٖج  8-3-1-2

 آب ّقطز  8-3-1-3





 

 رٗش مار      8-3-2

ذب٣ِ ضا  .  ثؿتٝو٥ٙسذب٣ِ ضا ٔحت٢ٛ  فالٔت ثٍصاض٤س. ،ؾغح ٔحت٢ٛ  ثبال٢ ، زضثؿتٝ ٔحت٢ٛ فطآٚضزٜ ضا 

ٚظٖ و٥ٙس. ٔدسزا  طزٜ ٚپط و، تب ٘مغٝ فالٔت  ،زضخٝ ؾّؿ٥ٛؼ 20ضا ثب آة ٔمغط ثب زٔب٢  ثكٛئ٥س. آٖ

زضنس پط٢ و٥ٙس.  ٚظٖؾپؽ، ثؿتٝ ذب٣ِ ضا  . ٚظٖ و٥ٙسٔمغط پط وطزٜ ٚ  ؽطف ضا تب ظ٤ط ِجٝ زٚذت ثب آة

 ٔحبؾجٝ و٥ٙس:، ثٝ قطح ظ٤ط  2ضا ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ 

 

 (2فطَٔٛ )
100 × 

A-C 
S= 

B-C 
 وٝ زض آٖ : 

S.زضنس پط٢ ; 

A ٌٝصاض٢ قسٜ. فالٔتتب ٘مغٝ ،  ٔمغطثب آة ; ٚظٖ ثؿت 

B زٚذت.تب ظ٤ط ِج،; ٚظٖ ثؿتٝ ثب آة ٔمغط ٝ 

C.ٚظٖ ثؿتٝ ذب٣ِ ; 

 

 ٗسٓ خاٍص          8-4

 السُ ٗسيَٚ       8-4-1

 ٌطْ. 1/0تطاظ٢ٚ آظٔب٤كٍب٣ٞ، ثب زلت    8-4-1-1
 

 رٗش مار     8-4-2

 پؽ اظ  ٚ ثؿتٝ ذب٣ِ ضا ثكٛئ٥س و٥ٙس.ؾپؽ، ٔحت٤ٛبت آٖ ضا ذب٣ِ  . ٚظٖ و٥ٙسضا  فطاٚضزٜثؿتٝ ٔحت٢ٛ 

 ثٝ قطح ظ٤ط، ٔحبؾجٝ و٥ٙس: 3ظٖ ذبِم ضا ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ ٚ و٥ٙس.ٚظٖ  وطزٖ ، آٖ ضاذكه 

 

 ; ٚظٖ ذبِمA-B       (3فطَٔٛ )

 وٝ زض آٖ : 

A.ٕٝ٘ٛ٘ ٚظٖ ثؿتٝ ٔحت٢ٛ ; 

B.ٚظٖ ثؿتٝ ذب٣ِ ; 

 

 درصد ٗسٓ آب مص مٌ        8-5

 السُ ٗسايٌ          8-5-1

 .30اِه ثب ٔف قٕبضٜ     8-5-1-1

 آة ٔمغط.     8-5-1-2

 زٔبؾٙح.    8-5-1-3

 ٌطْ. 1/0تطاظ٢ٚ آظٔب٤كٍب٣ٞ، ثب زلت    8-5-1-4
 





 

 رٗش مار        8-5-2

اِه ضا ٤بززاقت و٥ٙس. ؾپؽ، ٔحت٢ٛ ثؿتٝ ضا ض٢ٚ اِه ض٤رتٝ ٚ ثب آة ٔمغط وبٔالً ثكٛئ٥س ٚ آٖ ٚظٖ اثتسا 

پؽ اظ آٖ وٝ  .زا٢ وح ٍ٘ٝ زاض٤س تب خسا قسٖ ٔب٤ـ آؾبٖ قٛزل٥مٝ، ثٝ ٌٛ٘ٝ 5ضا ثطا٢ ٔست ظٔبٖ حسٚز 

ثب اؾتفبزٜ اظ  زضنس ٚظٖ آثىف ضا،. و٥ٙس ، ٚظٖتٕبْ ٔب٤ـ اظ اِه فجٛض وطز، اِه ٚ ٔحت٤ٛبت ض٢ٚ آٖ ضا 

 ٔحبؾجٝ و٥ٙس: ،  ثٝ قطح ظ٤ط 4فطَٔٛ 
 

 ; زضنس ٚظٖ آثىف A × 100 (4فطَٔٛ )
B 

 وٝ زض آٖ:

A.ْٚظٖ ٔحت٤ٛبت ض٢ٚ اِه، ثطحؿت ٌط ; 

B ٖ(.4-8ثب ثٙس ) ٔغبثكذبِم ٔحت٢ٛ; ٚظ 
 

 ٕاپذيزفتٖي/ تقاياي ىياٛي     8-6

 و٥ٙس.ثطضؾ٣ ،  ثمب٤ب٢ ٥ٌب٣ٞ ٘بپص٤طفت٣ٙ ٞب ٚاظ ٘ؾط ، ٔحت٢ٛ ؽطف ضا 
 

 ينٖ٘اختي  غيز   8-7

  آٖ ٞب ، تمؿ٥ٓ و٥ٙس.فسز اظ وٛچه تط٤ٗ   5 ظ٤تٖٛ ٞب ضا ، ثط ٚظٖ تط٤ٗ فسز اظ ثعضي 5ٚظٖ 
 

 آسية ديدىي     8-8

ٚ ٘تب٤ح ضا   ثطضؾ٣ و٥ٙس  چكٓ غ٥طٔؿّح پٛؾت ٚ ٌٛقت ، ثب اظ ٘ؾط آؾ٥ت ز٤س٣ٌ  ٞب٢ ظ٤تٖٛ ضازا٘ٝ

 ثجت ٕ٘ب٥٤س.
 

 ػي٘ب   8-9

 2عجك خسَٚ ٚ ٘ت٥دٝ ضا  و٥ٙس ثطضؾ٣ ا٤ٗ اؾتب٘ساضز( ،  10-4ف٥ٛة ) عجك ثٙس ٔحت٤ٛبت ثؿتٝ ضا اظ ٘ؾط 

 ثجت ٕ٘ب٥٤س.، 
 

 تافت      8-10

زاٚض٢  ، آٖ ؾرت٣لطاض زازٜ ٚ ثب فكبض ٔال٤ٓ زضثبضٜ  ٘ط٣ٔ ٚ  ضا ٥ٔبٖ زٚ اٍ٘كت ٞب تقساز٢ اظ ظ٤تٖٛ

 ٕ٘ب٥٤س.
 

 خ٘راميْٕل          8-11

 ٔٛاز الظْ ٚ / ٤ب ٚاوٙكٍطٞب       8-11-1

 آة ٔمغط.    8-11-1-1

 اؾ٥س ٥٘تط٤ه غ٥ّؼ.    8-11-1-2

 ٘طٔبَ. ٥٘1/0تطات ٘مطٜ   8-11-1-3

 قسٜ.ٔقطف فط٢ ؾِٛفبت آ٥ْ٘ٛٔٛ اقجبؿ    8-11-1-4





 

 ٘طٔبَ. 1/0ت٥ٛؾ٥ب٘بت آ٥ْ٘ٛٔٛ   8-11-1-5
 

 السُ ٗسايٌ        8-11-2

 ٌطْ. 01/0تطاظ٢ٚ آظٔب٤كٍب٣ٞ، ثب زلت     8-11-2-1

 ٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢.  100ثبِٗ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ )حد٣ٕ(    8-11-2-2

 ٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢. 50ثكط    8-11-2-3

 ٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢. 5پ٣ پت   8-11-2-4

 ٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢. 25پ٣ پت حجبة زاض   8-11-2-5

 ل٥ف ق٥كٝ ا٢.   8-11-2-6

 .وبغص نبف٣  8-11-2-7

 ٞٓ ظٖ ق٥كٝ ا٢.  8-11-2-8
 

 رٗش مار     8-11-3

٣ّ٥ٔ  100ثٝ ٤ه ثبِٗ غٚغٜ آٖ ضا  . ؾپؽٚظٖ و٥ٙس٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢  50زض ثكط ، ضا ثٝ زلت  ٕ٘ٛ٘ٝ ٌطْ 3

. ٔحَّٛ ضا ذٛة تىبٖ قٛز ،٣ ٥ِتط٥ّٔ 50٘عز٤ه ثٝ ، آة ٔمغط ث٥فعا٥٤س تب حدٓ آٖ  ٔٙتمُ و٥ٙس.٥ِتط٢ 

٘طٔبَ،  ٣ّ٥ٔ1/0 ٥ِتط ٥٘تطات ٘مطٜ  ٣ّ٥ٔ25 ٥ِتط اؾ٥س ٥٘تط٤ه غ٥ّؼ ٚ  2ز٥ٞس. ؾپؽ، ثٝ وٕه پ٣ پت، 

 .،فجٛض ز٥ٞس وبغص نبف٣اظ  ٞٓ ثع٥٘س ٚ .٣ّ٥ٔ ٥ِتط ثطؾب٥٘س  100ثب آة ٔمغط ثٝ حدٓ  ٚ ث٥بفعا٥٤س  ثبِٗثٝ 

٣ّ٥ٔ ٥ِتط  2ؾپؽ  .٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢ ثط٤ع٤س  300اضِٗ  ، زضب پ٣ پت قسٜ ضا ث نبف٣ّ٥ٔ ٥ِتط اظ ٔحَّٛ  25

تب ضؾ٥سٖ ثٝ ، ٘طٔبَ  1/0آ٥ْ٘ٛٔٛ ت٥ٛؾ٥ب٘بت ثب  ٔحَّٛ ضا  ث٥فعا٥٤س.ٔقطف فط٢ ؾِٛفبت آ٥ْ٘ٛٔٛ ثٝ آٖ 

 ٔحبؾجٝ و٥ٙس: ،ثٝ قطح ظ٤ط  5ؾس٤ٓ ضا ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ ٤سضً٘ آخط٢ ضٚقٗ، ت٥تط ٕ٘ب٥٤س. زضنس وّط

 

 N-00585/0 ×(T4) × 100 (5فطَٔٛ )
S= 

W 
 

 وٝ زض آٖ:

S.ٓزضنس وّطٚؾس٤ ; 

N.ٜ٣ّ٥ٔ ٥ِتط ٥٘تطات ٘مط ; 

T.٣ّ٥ٔ ٥ِتط ت٥ٛؾ٥ب٘بت آ٥ْ٘ٛٔٛ ٔهطف٣ ; 

W.ْٚظٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٌط ; 
 

 pHإداسٙ ىيزي          8-12

 ٔٛاز ٚ / ٤ب ٚاوٙكٍطٞب      8-12-1

 .4ٔحَّٛ تبٔپٖٛ    8-12-1-1

 .7بٔپٖٛ ٔحَّٛ ت   8-12-1-2

 آة ٔمغط .  8-12-1-3





 

 السُ ٗسايٌ        8-12-2

 ٔتط. pHزؾتٍبٜ    8-12-2-1

 ٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢. 100ثكط     8-12-2-2
 

 رٗش مار     8-12-3

ٌطْ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٤ىٙٛاذت  75تب  50، تٙؾ٥ٓ و٥ٙس. ؾپؽ 4ٚ  7ٞب٢ تبٔپٖٛ ٔتط ضا ثب ٔحَّٛ pHزؾتٍبٜ 

زضخٝ ؾّؿ٥ٛؼ، اظ ض٢ٚ زؾتٍبٜ  25آٖ ضا زض زٔب٢  pHس ٚ ٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢ ثط٤ع٤ 100قسٜ ضا زض ثكط 

 ثرٛا٥٘س.

 

 اسيديتٚ           8-13

 ٔٛاز ٚ / ٤ب ٚاوٙكٍطٞب       8-13-1

 ؾٛز ٤ه زٞٓ ٘طٔبَ.     8-13-1-1

 فُٙ فتبِئ٥ٗ.   8-13-1-2
 

 السُ ٗسايٌ          8-13-2

 ٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢. 25پ٣ پت      8-13-2-1

 زؾ٥ىبتٛض.   8-13-2-2
 

 رٗش مار    8-13-3

ث٥فعا٥٤س.  چٙس لغطٜ فُٙ فتبِئ٥ٗ  ثط٤ع٤س.٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢  200ضا، زض اضِٗ  ٔب٤ـ زضٖٚ ثؿت٣ّ٥ٔٝ ٥ِتط اظ  25

 6ثب اؾتفبزٜ اظ فطَٔٛ  ، . زضنس اؾ٥س٤تٝ ضا ثطحؿت اؾ٥س الوت٥هو٥ٙسثب ؾٛز ٤ه زٞٓ ٘طٔبَ، ت٥تط  ؾپؽ

 .و٥ٙس.ثٝ قطح ظ٤ط ٔحبؾجٝ ، 

 

 (6فطَٔٛ )

 

100×009/0×N 
 ; زضنس اؾ٥س٤تٝ

S 
 وٝ زض آٖ: 

S.ثطزاقت قسٜ، ثطحؿت ٣ّ٥ٔ ٥ِتط ٕٝ٘ٛ٘ ; 

N.ٜ٣ّ٥ٔ ٥ِتط ؾٛز ٔهطف قس ; 

 

 حطزات          8-14

 ٔٛاز ٚ / ٤ب ٚاوٙكٍطٞب         8-14-1

 ضٚغٗ وطچه.   8-14-1-1

 اِىُ.   8-14-1-2
 
 السُ ٗسايٌ          8-14-2

 ٣ّ٥ ٥ِتط٢.ٔ 500اضِٗ ٔب٤ط     8-14-2-1





 

 زضة الؾت٥ى٣ ثب ٥ّٔٝ ق٥كٝ ا٢ وٝ ٚؾظ آٖ تقج٥ٝ قسٜ اؾت.    8-14-2-2

 آة ٔمغط.   8-14-2-3

 ثكط.    8-14-2-4

 وبغص نبف٣.    8-14-2-5

 ل٥ف.   8-14-2-6

 ٥ٔىطٚؾىٛح.   8-14-2-7
 
 رٗش مار     8-14-3

 ثٟتط اؾت )٣ ٥ِتط٢، ثط٤ع٤س.٥ّٔ 500زض ٤ه اضِٗ ، ٣ّ٥ٔ ٥ِتط ضٚغٗ وطچه  20ضا ثب  ظ٤تٌٖٛطْ  50

ذٛة  .(اضز ، ثپٛقب٥٘سٚؾظ آٖ ، لطاض ز زضا٢ ٤ه ٥ّٔٝ ق٥كٝ، وٝ زض الؾت٥ى٣ ضا ثب ٤ه  زٞب٘ٝ اضِٗ 

زضخٝ ؾّؿ٥ٛؼ(، اضبفٝ و٥ٙس تب اضِٗ پط ثكٛز. ضٕٗ ا٤ٗ  50ثٝ لسض وبف٣ آة ٌطْ )ثب زٔب٢ ٥ٙس. ٔرّٛط و

ضا ثٝ ٤ه  ض٣٤ٚزل٥مٝ ثٕب٘س. ؾپؽ ال٤ٝ  30ثٝ ٔست ظٔبٖ ظ٥٘س، ثٍصاض٤س وٝ ٌبٜ ٌب٣ٞ ثٝ آضا٣ٔ ثٝ ٞٓ ٣ٔ

تب  ث٥فعا٥٤س ٔمساض٢ اِىُ ثٝ اضِٗ   .ثٝ زاذُ ثكط ٔٙتمُ ٘كٛز( ظ٤تٖٛ ٘ؿٛج ؾق٣ و٥ٙس)ٔٙتمُ و٥ٙسثكط 

ٚ ٞٓ ثع٥٘س  ث٥فعا٥٤سو٣ٕ آة ٌطْ ثٝ آٖ . قٛز ٞط ٔمساض ضٚغٗ وطچه ثٝ ثس٘ٝ اضِٗ چؿج٥سٜ اؾت، قؿتٝ

 ؾق٣ و٥ٙس) ّٖتقٌ مٖيد.ثٝ ثكط زٚثبضٜ  ٣٤ ضا ضٚزل٥مٝ ثٕب٘س. ؾپؽ ال٤ٝ  10ٔبٖ ثٍصاض٤س ثطا٢ ٔست ظ .

ٞب٢ وٙبضٜ ،ؾپؽ ثكط  و٥ٙس.ثكط ضا اظ وبغص نبف٣ ضز  ٔحت٢ٛ .ثٝ زاذُ ثكط ٔٙتمُ ٘كٛز( ظ٤تٖٛ ٘ؿٛج

فُٕ نبف قسٖ ثٝ ؾطفت ا٘دبْ  .ٞب حُ قٛز ثب اِىُ ثٝ ذٛث٣ ثك٥٤ٛس تب چطث٣، ل٥ف ٚ وبغص نبف٣ ضا 

 ٥طز. ٌ

، ٚخٛز ٤ب فسْ ٚخٛز حكطات ضا تق٥٥ٗ 20-30وبغص نبف٣ ضا زض ظ٤ط ٥ٔىطٚؾىٛح لطاض زازٜ ثب ثعضي ٕ٘ب٣٤ 

 و٥ٙس.
 

 ضٔ ٗ خاك           8-15

 ٔٛاز ٚ / ٤ب ٚاوٙكٍطٞب       8-15-1

 تتطا وّطٚضوطثٗ.    8-15-1-1
 

 السُ ٗسايٌ        8-15-2

 ٌطْ. 1/0ت تطاظ٢ٚ آظٔب٤كٍب٣ٞ، ثب زل     8-15-2-1

 ٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢. 600ثكط    8-15-2-2

 ل٥ف ثٛذٙط.   8-15-2-3

 وبغص نبف٣.    8-15-2-4
 

 رٗش مار    8-15-3

٣ّ٥ٔ ٥ِتط تتطاوّطٚضوطثٗ  400 ثط٤ع٤س.٣ّ٥ٔ ٥ِتط٢  600زض ٤ه ثكط ،ٌطْ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٤ىٙٛاذت قسٜ ضا  50

 ٤ه ؾبفت، ثٍصاض٤س ثٕب٘س. حسالُ ٚ  ث٥فعا٥٤سثٝ آٖ 





 

 15 ل٥ف ثٛذٙط  ثبٔحَّٛ ثبل٣ ٔب٘سٜ ضا ( ضا ث٥طٖٚ ثط٤ع٤س .  ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ تتطاوّطٚض وطثٗ ٔحَّٛ )ال٤ٝ ؾغح 

، فُٕ قؿتكٛ ضا ثب تتطاوّطٚض وطثٗ زٚثبضٜ تىطاض ٕ٘ب٥٤س. ثبل٣ زضنٛضت ِعْٚ نبف و٥ٙس. ، ؾب٘ت٣ ٔتط٢ 

 ضا ثطضؾ٣ و٥ٙس.ض٢ٚ وبغص نبف٣، ) ٚ ٔٛاز ٔكبثٝ ٔب٘ٙس ق٥كٝ (ٔب٘سٜ قٗ ٚ ذبن 

 

 فَشات سٖيئ    8-16

: ضٚـ ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ لّـ زض ٥ٜٔٛ، ؾجع٢ ٚ فطآٚضزٜ ٞب٢ 4901لّـ ضا ٔغبثك ثب اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ 

 ا٘ساظٜ ٥ٌط٢ و٥ٙس.،  9266 ٤ب   ، 19821 قٕبضٜ ٣ّٔ ا٤طاٖٞب٢ ا ٔغبثك اؾتب٘ساضز ضآٖ، ٚ ؾطة 

 

 آٛٔ     8-17

 إجاُ ض٘د. ، ٤9266ب    ،٣ّٔ19821 ا٤طاٖ  ٞب٢اؾتب٘ساضز  ّطاتق تا ،إداسٙ ىيزي آٛٔ 

 

 تستٚ تٖدي           9

 / ظ٤تٖٛ قٛض ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜ  وٙؿطٚ ظ٤تٖٛ قٛضثؿتٝ ثٙس٢    9-1

ؽطٚف ق٥كٝ ا٢، فّع٢  ٔٛاز٢ ٔب٘ٙساظ، / ظ٤تٖٛ قٛض ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜ وٙؿطٚ ظ٤تٖٛ قٛضثٙس٢ ثطا٢ ثؿتٝ 

تفبزٜ ، ثب٤س اظ زضخٝ غصا٣٤ ثٛزٜ ٚ ثب اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ؽطف  ٔٛضز اؾ اؾتفبزٜ قٛز. ، ٔدبظ پ٥ّٕط٤٢ب 

 ٔطثٛط ٔغبثك ثبقس. 

 اظ اؾتب٘ساضزٞب٢ ٣ّٔ ثؿتٝ ثٙس٢ ا٤ٗ فطاٚضزٜ ، ثٝ قطح ظ٤ط اؾت :  تقساز٢

   ،: ٤ٚػ٣ٌ ؽطٚف ق٥كٝ ا٢ ثطا٢ ٔحهٛالت غصا٣٤ ٚ آقب٥ٔس٣٘ 1409قٕبضٜ اؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ 

 -ٞب٢ ؽطٚف فّع٢ غ٥طلبثُ ٘فٛش ثطا٢ ٍ٘ٝ زاض٢ ٔٛاز غصا٣٤: ٤ٚػ1881٣ٌاؾتب٘ساضز ٣ّٔ ا٤طاٖ قٕبضٜ 

 ٔمطضات ف٣ٕٔٛ 

 ثبقس.و٥ٌّٛطْ  3 ث٥ك٥ٙٝ ثب٤س ، / ظ٤تٖٛ قٛض ثؿتٝ ثٙس٢ قسٜ  مٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘رٚظٖ   9-1-1
 ٚ پبزٌبٖ ٞب ، ٢ ٔب٘ٙس ث٥ٕبضؾتبٖ ٞب ٔطاوع اضائٝ ثٝخٟت ، و٥ٌّٛطْ  3زض اٚظاٖ ثبال٢  قٛضثؿتٝ ثٙس٢ ظ٤تٖٛ  -يادآٗري

 ثبقس.٣ٔ 1اظ ٔطاخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٤هالح وكٛض  ٔدٛظٔٙٛط ثٝ وؿت 

 

  در آب ْٕل  )تستٚ تٖدي تشره(فَٚتستٚ تٖدي سيت٘ٓ      9-2

ؽطٚف ٚ  ،پ٥ّٕط٢ ثب زضخٝ غصا٣٤ ٢ ٔب٘ٙس ٔٛازٔٛاز٣ٔ تٛاٖ اظ ،  فَٚ در آب ْٕلتستٚ تٖدي سيت٘ٓ ثطا٢ 

  ؾتفبزٜ وطز.،ا ٔٙبؾت  فّع٢

 ا٤ٗ ؽطٚف ثب٤س تٛا٘ب٣٤ حفؼ و٥ف٥ت فطآٚضزٜ ضا زاقتٝ ٚ ٔب٘ـ ا٘تمبَ ٔٛاز ٘بذٛاؾتٝ ثٝ آٖ ثبقٙس. -رييادآٗ

                                                 
1
.زضحبَ حبضط ٔطخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٤هالح وكٛض، ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقى٣ ٣ٔ ثبقس - 





 

 ٕطإٚ ىذاري      10

٘كب٘ٝ ٞب٢ ظ٤ط، ثب٤س ثط ض٢ٚ ٞط ثؿتٝ ثب ذظ ذٛا٘ب ٚ غ٥طلبثُ تغ٥٥ط، ثطا٢ ٔهبضف زاذ٣ّ ثٝ ظثبٖ فبضؾ٣ ٚ 

 ض ذط٤ساض، ٘ٛقتٝ، چبح ٚ ٤ب ثطچؿت قٛز:ثطا٢ نبزضات ثٝ ظثبٖ ا٥ٍّ٘ؿ٣ ٚ ٤ب ثٝ ظثبٖ وكٛ

 

 :تستٚ تٖدي ضدٙ ض٘رسيت٘ٓ  مٖسزٗ سيت٘ٓ ض٘ر/ تزاي    10-1

  (.، زضقت ظ٤تٖٛ ث٣ ٞؿتٝفطآٚضزٜ )ٔب٘ٙس: ٚ ا٘ساظٜ ٘ٛؿ ٚ ٘بْ   10-1-1

ؽطٚف فّع٢( ضً٘ ٚ قىُ ظ٤تٖٛ  سزض نٛضت٣ وٝ ٔحتٛا٢ ؽطف لبثُ ٔكبٞسٜ ٘جبقس) ٔب٘ٙ 10-1-1-1

 ٘ٛقتٝ قٛز. 

 فالٔت تدبضت٣ آٖ.٤ب ٚ ٘كب٣٘ ت٥ِٛسوٙٙسٜ ٚ  ٘بْ   10-1-2

 ٘بْ ٔٛاز ٔتكىّٝ    10-1-3

اظ  ٔدٛظ ٚاضزات وبالٚ ٤ب  ، قٕبضٜ پطٚا٘ٝ ؾبذت اظ ٚظاضت ثٟساقت، زضٔبٖ ٚ آٔٛظـ پعقى٣   10-1-4

 ٔطاخـ لب٣٘ٛ٘ ٚ ش٤هالح وكٛض .

 تبض٤د ت٥ِٛس )ثٝ ضٚظ، ٔبٜ ٚ ؾبَ(.   10-1-5

 ا٘مضبء )ثٝ ضٚظ، ٔبٜ ٚ ؾبَ(. تبض٤د   10-1-6

 . زضنس ٚظٖ آة وف   10-1-7

 قٕبضٜ ؾط٢ ؾبذت.   10-1-8

 ٚظٖ ذبِم.   10-1-9

 زٔٝ(. –قطا٤ظ ٍ٘ٝ زاض٢ )زٔب    10-1-10

 فجبضت )ؾبذت ا٤طاٖ(.   10-1-11

 : در آب ْٕل )تستٚ تٖدي تشره(فَٚسيت٘ٓ تزاي      10-2

   ٘ٛؿ فطآٚضزٜ. ٚ ٘بْ   10-2-1

 .وكٛض ٔجسا ء  ٘بْ   10-2-2

 (. قطا٤ظ ٍ٘ٝ زاض٢ )زٔب   10-2-3

 تبض٤د ت٥ِٛس )ثٝ ضٚظ، ٔبٜ ٚ ؾبَ(.   10-2-4

 تبض٤د ا٘مضبء )ثٝ ضٚظ، ٔبٜ ٚ ؾبَ(.   10-2-5


