
شهد هندس گر ا مندحیطتوعصنا ا تبا وز 

:ر شا  خصص اد نا

آ )

آ یکر  کیز ،یمیا اتوا ی آایز

بر حقیقا ا ر ر

فاضل )

اضل یکر  کیز ،یمیا اتوا ی آایز

ربر حقیقا ا ر

)با( اد ئد و )

مپو  یر اد، د و یکر  کیز ،یمیا اتوا ی آایز

بر حقیقا ا ر ر

و )

و یمیا ا ندآ یا  انا

هر ا حی و هبو ین  شا 

بر حقیقا ا ر ر

ا )

ا ندآ نا عیی

ا یکر  کیز ،یمیا اتوا ی آایز

بر حقیقا ا ر ر



ا: شگااآ

)حقیقا( آایز شگااآ

:شگااآ عرف

جمو ا تگا آایز شگااآه جهیز  ا  اد  و یف  م ر ه

لم رز ار  ا شگا لم یئ ضا  اشجو  شپژ اخد  دشو شپژ 

 د شکی.

،نج طی آایز ا تگا و ظیر ،ی  تپیشر ا تگا و  ا تگا آایز شگااآ

د ا اخد  اد.  شپژ اخد  اآ ،روار  نصر آایز جز ،یر

حقیقا ا طر آایز جا  ا مو آایز ا با  شا ،دآ   جر ا  تا حلی

پژشگر ر کم جهیز  اکا رخ یأ دا  ا شگا حققی  .

ندوا:اد

رذ  و ر د ر ا س م  و  سیا یر د  شخی اد شگااآ.

تگا  تفا ا خ  اد  اندا اHPLC،GC،GC-Mass،TOCینجذ

م(A.A)و  جا اند،  ا   یسا .

تگا آایز شگااآ اد یس:

 ر جا  مکا  شاشجو ا ا اا  حقیقا ا

 نگی ز یر د

 آ ر یر د

 ند یاآ یبار  آ و اد  رآایز آ یبار   ق

 شر رنویدا، ا، ا، رید یر دتآ ، وا ، تریدا ، ا ییو آ ا

عد واو و  ر

 یا س ر رز یا و اد جا



:شگااآ جهیز

ا روار تگا :تگا اا ا کرم(HPLC)

تگا د:Cecil CE4200

اد شو:یگ

تگ برا:اآ ستر را . و و عیی  یر د ،اد ه نا  ،ا ا ا ا روار

ین ، نع    و رعا  و خت اثا د.    میبا و   ا،ینآ ا :ید د

ا، ا، رید ،ئیو ایدشر آترنویدا، ، وا ، تریدا ، ا ییوواو و  ر  آ ا

عد.

تگا ا:ا روار( GC )

دتگ:اAgilent

اد شو:ند

:تگا برا قار ر د ر ا روار تگا .  کا   آ یبار اد  انا ر

و  ر ا  آ یبار.د  انا ،اد ر   کیز  یر ا  ر ز  .

صاا شخی ر   ا  ر قار ا ر ا   وو ایو و  آ ضد و ادا یر ا

  ا  و وآ. ا ا  ا ا . ا  تحر ا ،ا روار ا  د  و ا ا اد

 تو و  ر اد  ا یود .رقا ا ا مو  وو ا صاا شخی ر   ا  ر  

  اا یر د  ا ا  یا ا صا  وو یبار  ا یو و  آ ضد و  را   م و 

.



ا:تگاTOCزاآ

د:تگاMulti N/C , 3100

شودا:ماآ

براتگا:رنجرآکا.

تگاهیزاآرآمواآوایر.

:تگا ایم ذ نج(A.A)یتر و ا

د:تگاGF 5000

:دا شویاتر

:تگا براآ ا مو  نار م آایز  و  آ   اد  آایز ا تگا ر را  ک تگا 

ر تفا اضل  آ آیاا، ،عد .یزاآع یست و   کتررا(Flame)نار و (Furnace)رذ کا

ع یست  یر د د اد. ppmد  و یست  ppbدا .م ذ نج ی(AAS) 

 ع ذ  تفا ا یمیا نار م یر د ر کوپکترجز یم  . ا ا   و )و( و

یر  ر تفا و مو   ا نصر  ظغ عیی ر کنیAAS . ی م قد عیی ر ود 1 و

.یر ر تفا و خت نار



تگا ا:روارا-ر(GC-Mass)

د:تگا5975C

:دا شوکارآ

:تگا براسهاا د)اند ر ا   و هاسیور قد عیی  انا ر تگا  مد و 

ا  نشگرا ر ا یر طو ا  د( ینا و قط  یاتگا  اند.   و ر کا ،ا هالGC-

MS د   روار تو  و یر  وخ  زن ی و نب  ،ا ا ذ    ود

 ری  م انا  د ،د ر ککتر هاید وید طو ،پ  ارد سب ا ر وخ ز فککتر 

تاخا  تفا ا ،ر پکترتر و ک  اد  عد  و و ا سیا تگا  یسا.ر  آها ر  

 و آ  خت یبار ر ا ی  ال  تگا ا  وو الاد ز انا  د و  

ر د. یموا ،ا ،کز ،یم اند و خت ا ین  تگا... ر را.ین  مو عنو

حی آ ا ندآ ذ ا ین  مچنی  آها انا  اد ه اوراوا  ا یسااوا  تفا ا س

. د ا تفا تگا   ا

تگا ا:ذماع

د:تگاAnalyst 200

:دا شوکارآ

تگا برا:یر د ر   تگا ،شز می ا م ذ تگاا  واو ا مو  ز

شر ا ر تگا  ا ا . یتر  ریکر  یگری ا ظغ   واو ز نج او تگا  .

ا  مو  وو نصر و ر   ا و و ذ  اواد ا  و ر.د



:تگا اا ا روار تگاا کرم(HPLC)

تگا د:Agilent 1260

ا شو:کادرآ

تگا برا:آ ستر را . و و عیی  یر د ،اد ه نا  ،ا ا ا ا روار

 و رین ، نع  ثا د.    می عا  و خت ابا و   اا :ید د

شر رنویدا، ا، ا، رید ،ئیو اید ،ینآتآ ، ویویا ، تریدا ، وا  ر  آ ا

عد واو



حیط نا  شگااآ

ا: مندو

 دا د و کیز  یمیا اتوا ی آایز

 تا  هر ا تقا  آ م خت ا یست ر  شا 

 ببی  نعت  هر ا  ا یست ر  شا ...  ایو ،مپو ،دو ،

 ا یست ر  شا نعت  تایما ا ا 

 تایما ا ا ا هین ین  شا 

 حقیقا ا ر ر

شگااآیم شگااآوژبیویکر فاضل  آ

ا: مندو

 اد ر شژ  وآ

 کیز  یمیا اتوا ی آویو،آایز ،ونیز ،سی ا آBOD،COD... 

 شگا شژ عا صو حقیقا ا ر جا

 شگا  ا جااا    شگا ی نعقد حقیقا ر جا

 ر  شا تا  هر آ تقا  و ا یست 

 نعت  هر آ صفی خت ا یست ر  شا 

 آ ا صی  یست یفی ر ظا

 حقیقا ا ر ر

 د ناا  ناا ا ل زر

 ا آ ر تر  ش حی و ا

 جا)...  اضل  آ( تما شااآ

 یدا شااآ جا

 کمی شااآ جا

 )شخیص( تر شااآ جا

 )ود یفر( یفر کا شااآ جا

 شااآ جاP/A

 کویکروتر  تفا ا ...  ا ب مو  مبری  د کا

 کو  تفا ا شر ...   شخی ا


