تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

سمینو فعالیت شزکت:
o

مياد ضدعفينی کننده ى گندسدا

o

ملشىمات استزیل
 اندیکاتير های شیمیایی
 اندیکاتير های بیيليژییک
 تست های فزایند شستشي
 کاغذ مدیکال یا رىل های بستو بندی استزیل

o

تجهیشات ى دستگاه
(اتيکالى کالص  ،Bدستگاه سیلز ،دستگاه التزاسينیک)
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان

استزیلیشاسیين در اتاق مزکشی استزیل بیمارستان ()CSSD
اؾشطیُ وطزٖ اثعاض ِٛ ٚاظْ خطاحی ثی قه اظ إٞیز ثؿعائی ثط ذٛضزاض اؾز .اؾشطیُ وطزٖ ثٔ ٝؼٙی اظ
ثیٗ ثطزٖ سٕبٔی ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب  ٚاؾذٛضٞبی ثبوشطیبیی ٔی ثبقس و ٝزض ٞط حبَ الظٔ ٝی ٞط ٌ ٝ٘ٛػُٕ
خطاحی  ٚالسأبر ٔكبثٔ ٝی ثبقس .فطایٙس اؾشطیُ أطی ُّٔك اؾز یؼٙی ٚؾیّ ٝای سمطیجب اؾشطیُ زض
حیُ ٝاؾشطیّیعاؾیٔ ٖٛفٟٔٛی ٘ساضز  ٚاثعاض یب اؾشطیُ ٞؿشٙس یب ٘یؿشٙس.
اسبق ٔطوعی اؾشطیُ ثیٕبضؾشبٖ و ٝث ٝاذشهبض ٔ CSSDی ٘بٔٙس زض ثیٕبضؾشبٖ ضا اٌط ٘شٛاٖ لّت ثیٕبضؾشبٖ
٘بٔیس ثی قه ٔی سٛاٖ آ٘طا ث ٝػٛٙاٖ

قبٞطي حیبسی وّی ٝفؼبِیشٟب  ٚذسٔبر ثیٕب ضؾشبٖ زض ٘ظط ٌطفز .

ػّٕىطز ٘بزضؾز ایٗ ثرف فؼبِیز اسبق ػُٕ ضا ٘بوبْ ذٛاٞس ٌصاقز CSSD .یب ٔطوع اؾشطیُ ٔىب٘ی اؾز
و ٝوّیٚ ٝؾبیُ ٔٛضز ِع ْٚثركٟب  ٚاسبق ػُٕ ثیٕبضؾشبٖ زض آ٘دب يسػف٘ٛی  ٚاؾشطیُ  ٚا٘جبض ٔی ٌطز٘س .

ذهٛنیبر فیعیىی CSSD
ـ ثٟشطیٗ ٔىبٖ ثطای لطاضٌیطی ةذف  CSSDزض ٘عزیىی اسبق ػُٕ اؾز سب زض ٍٙٞبْ حُٕ ٚؾبیُ ثطای
اؾشطیُ ٕ٘ٛزٖ ٔكىالسی ٔب٘ٙس ٞسض ضفشٗ ٚلز  ٚا٘طغی  ٚایدبز ذؿبضر ث ٝزؾشٍبٟٞب ٚ ٚؾبیُ دیف
٘یبٔسٚ ٚ ٜؾیّٛٔ ٝضز ٘ظط ثٛٔ ٝلغ ث ٝاسبق ػُٕ سحٛیُ زاز ٜقٛز .
ـ ا٘جبض الالْ وثیف  ٚاؾشطیُ ٘كس ٜوبٔال اظ ٔ ٓٞدعا ٔ ٚكرم ثبقٙس  .ثطای ایٙىبض اؾشفبز ٜاظ سبثّٚ ٛ
ثطچؿت اِعأی اؾز .
ـ لؿٕز سٕیع  ٚوثیف ثرف اؾشطیُ ثبیس وبٔال اظ ٔ ٓٞدعا ثبقٙس  ٚضفز  ٚآٔس ث ٝآٟ٘ب وٙشطَ قس ٜثبقس
ـ زضة ٚضٚزی ثرف  CSSDثبیس ث ٝا٘ساظ ٜای ثعضي ثبقس  $حسٚزا ٔ 2/20شط  #سب ػجٛض  ٚذطٚج سطاِی ٚ
ثطا٘ىبضز ث ٝضاحشی أىب٘ذصیط ثبقس .
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تهیه شده توسط گروه آموزیش شرکت آرکا بهپویان
ـ زض ٚضٚزی ث ، CSSD ٝؾیبؾز ذٍ لطٔع ثٙٔ ٝظٛض حفظ حطیٓ لؿٕز اؾشطیُ وبٔال” ٔكرم  ٚثب ٘هت
سبثّ ٛضػبیز آٖ اِعأی ٌطزز ٞ ٚكساضٞبی الظْ اضائ ٝقٛز .
ـ زض ٚضٚزی ثرف ٔ CSSDىب٘ی ث ٝػٛٙاٖ ضذشىٗ خٟز سؼٛیى وفف  ٚدٛقیسٖ ٌبٖ زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز .
ایٗ ٔىبٖ ٘یع ثبیس ثب سٛخ ٝث ٝحدٓ فؼبِیز

 CSSDفًبی الظْ ضا زض ثطٌیطز ٔ ٚىبٖ لطاضٌیطی وفف ٚ

زٔذبیی $سٕیع/وثیف #زض آٖ سؼجیٌ ٝطزز .
ـ زض ٔطوع اؾشطیُ یه زضة خٟز ٚضٚز  ٚذطٚج وبضوٙبٖ زض ٘ظط ٌطفش ٝقٛز  ٚسطزز افطاز ٔشفطلٔ ٝحسٚز ٚ
وبٔال وٙشطَ قٛز سحٛیُ  ٚیب سغٚیى ٚؾبیُ ٘یع اظ َطیك دٙدط ٜای و ٝث ٝایٙىبض اذشهبل یبفش ٝاؾز ا٘دبْ
دصیطز .
ـ لؿٕز ٍٟ٘ساضی ٚؾبیُ اؾشطیُ ثبیس اظ ٔحَٝٛ

 CSSDخسا ثبقس  ٚایٗ خساؾبظی ثبیس حشٕب اظ زضة

سحٛیُ ٚؾبیُ اؾشطیُ خّٛسط ثبقس .
ـ ؾیؿشٓ سٟٛی CSSD ٝثؿیبض إٞیز زاقش ٚ ٝثبیس ثشٛا٘س ث ٝذٛثی وبض وٙس .زٔب زض ثرف ٔصوٛض ثسِیُ
وبضوطز زؾشٍبٟٞبی اسٛوال ٚػٕٔٛب ثبالؾز .ثٙبثطایٗ ثبیس ثب اؾشفبز ٜاظ سٟٛیٙٔ ٝبؾت ثشٛاٖ آ٘طا زض

 27سب

 37زضخ ٝؾب٘شیٍطاز ٍٟ٘ساقز.
ـ زض نٛضر ٘هت اسٛوالٞٚبی ٌبظی ٘ظیط اسیّٗ اوؿبیس ثبیس ؾیؿشٓ سٟٛی ٝخساٌب٘ ٝثطای ایٗ اسٛوالٞٚب زض
٘ظط ٌطفش ٝقٛز سب اظ ؾیؿشٓ سٟٛیٔ ٝطوعی ٔؿشمُ ثبقس .
ـ ٔىبٟ٘بی قؿشك ٚ ٛؾیٙىٟبی اذشهبل یبفش ٝثسیٗ أط ثبیؿشی یىؿط ٜثبقٙس.

زؾشٛضاِؼُٕ ٔطث ٌٛثCSSD ٝ
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-1سؿز ٞب ی اسٛوال $ ٚسؿز ٞبی قیٕیبیی  ٚسؿز ٞبی ثیِٛٛغیىی َ #جك زؾشٛضاِؼُٕ زاذُ ثؿشٞ ٝب
ٌصاقش ٝقٛز  ٚدكز ٘ٛاض سؿز سبضید ،قیفز ،قٕبض ٜاسٛوالٛ٘ ٚقش ٝقٛز.
 45ؾب٘شی ٔشطثبیس

 -2ثؿشٞ ٝب ٘جبیس ثیكشط اظ  6ویٌّٛطْ ثبقس ٕٞٚچٙیٗ ا٘ساظ$ ٜػطو دىٟب #حساوثط
ثبقس

-3ده ٞب  ٚثؿشٞ ٝبی اؾشطیُ ثبیس ث ٝنٛضر ػٕٛزی $ایؿشبز # ٜزض اسٛوال ٚلطاض زاز ٜقٛز ٚث ٝحبِز
ذٛاثیس٘ ٜجبیؿشی ثبقس.
 -4ده ٞب ثبیس ٔحىٓ ثؿش ٝقٛز  ٚزض حبِشی ٌصاقش ٝقٛز و ٝثیٗ آٟ٘ب فًب خٟز ػجٛض ثربض ثبقس  ٚاسٛوالٚ
ذیّی ٘جبیس دط قٛز.
 -5اؾشفبز ٜاظ دبضچ ٝخٟز ثؿش ٝثٙسی اثعاض ِٛ ٚاظْ زض فطایٙس اؾشطیُ ٔٙؿٛخ ٔی ثبقس .خبیٍعیٗ دبضچٝ
ٔحهٛالر یىجبض ٔهطف وبغصٞبی ٔسیىبَ یب وبغص ثؿش ٝثٙسی اؾشطیُ

$ض َٚاؾشطیُ  ،وبغص وطح  ٚوبغص

ٔ#smsی ثبقٙس و ٝایٗ ٔحهٛالر زض ؾجس وبالیی قطوز آضوب ثٟذٛیبٖ ٔٛخٛز ٔی ثبقس.
 -6دؽ اظ زض آٚضزٖ دىٟب اظ اسٛوال ٚثبیس وبٔال ذكه ثبقس  ٚثب زؾز ٔطَٛة دىٟب خبث ٝخب ٘كٛز.
-7زضنٛضسی و ٝسؿز ٞبی اسٛوالٔ $ ٚؼٕٛال سؿز والؼ  6ثطای زاذُ ثؿشٞ ٝب اؾشفبزٔ ٜی قٛز  #دؽ اظ
اؾشطیّیعاؾی ٖٛسغییط ضً٘ ٘ساز ٜثبقٙس ثبیؿشی اظ اؾشفبز ٜده ٔٛضز ٘ظط ذٛززاضی ٕ٘ٛزٚ ٜفٛضا ثب ثجز
قٕبض ٜاسٛوالٚ ٚسبضید ٛ٘ٚع ثؿش ٝػُٕ ثٔ ٝؿئ َٛاسبق ػُٕ ٔ ٚؿئ َٛوٙشطَ ػف٘ٛز اَالع زاز ٜقٛز.
ٍٙٞ-8بْ سحٛیُ ؾز ٞب  ٚثؿشٞ ٝبی ػُٕ وّیٚ ٝؾبئُ آٖ ثبیؿشی چه ٚوٙشطَ ٌطزز .زض نٛضر ٔكبٞسٜ
آثبض وثیفی ثط ضٚی آٟ٘ب دطؾ CSSD ُٙثبیؿشی آٟ٘ب ضا سٕیع ٕ٘بیٙس.
-9وّیٚ ٝؾبئُ زاذُ ؾز ٞب ٚثؿشٞ ٝبی اؾشطیُ و ٝاظ ثیط ٖٚآٚضزٔ ٜی قٛز ثبیؿشی سٛؾٍ دطؾُٙ
 CSSDچه  ٚوٙشطَ  ٚثؿش ٝثٙسی ٌطزز.
 -10زیف ٞب  ٚده ٞبی ػُٕ سٛؾٍ افطاز غیط ٔؿئ َٛثٞ ٝیچ ٚخ٘ ٝجبثؿشی ثؿش ٝثٙسی قٛز.
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-11اظ ٚضٚز افطاز ٔشفطل ٝثٔ ٝحُ اؾشطیّیعاؾی ٖٛثبیؿشی ذٛززاضی ٌطزز.
ٍٙٞ-۱۲بْ ذطٚج اظ ٚاحس وّی ٝدطؾ ُٙثبیؿشی وفف ِ ٚجبؼ ذٛز ضا سؼٛیى ٕ٘بیٙس.
ٍٙٞ -13بْ وبض اظ ٔبؾه ٚزؾشىف اؾشفبزٌ ٜطزز.
زؾشٛضاِؼُٕ ضػبیز ٘ىبر ایٕٙی ٔ CSSDطوعی
دطؾ ُٙثرف  CSSDثبیس ٚاوؿیٙبؾی ٖٛػّیٞ ٝذبسیز  Bضا ا٘دبْ زٙٞس  ٚؾٔ ٝب ٜثؼس اظ آذطیٗ سعضیك سیشط
آ٘شی ثبزی ضا ا٘دبْ زٙٞس.
%افطاز قبغُ زض  CSSDثبیؿشی اِعأبر ٔطث ٌٛثٞ ٝط یه اظ لؿٕشٟب ضا ث ٝسطسیت ظیط ضػبیز وٙٙس
ٚ -1اقی : ًٙزض ٍٙٞبْ ٚاقی ًٙاؾشفبز ٜاظ ػیٙه ٔحبفظ ٌ ،بٖ  ،ضٚدٛـ دالؾشىی  ،زؾشىف السىؽ ٚ
والٔ ، ٜبؾه  ٚضٚوفكی اِعأی ٔی ثبقس .زض نٛضسی وٍٙٞ ٝبْ قؿشكٛی ٚؾبیُ  ،سطقحبسی ث ٝچكٓ افطاز
دبقیس ٜقٛز اؾشفبز ٜاظ  ٚ eye bathآة ٔؼِٕٛی وبفی ٔی ثبقس.
 -2دىی ًٙیب ثؿش ٝثٙسی اؾشطیُ  :زض ایٗ ٚاحس اؾشفبز ٜاظ والٔ ،ٜبؾه  ٚوبٚضوفف اِعأی ٔی ثبقس.
 -3اؾشطیُ یب اؾشطیّیعاؾی :ٖٛزض ایٗ ٚاحس ٘یع اؾشفبز ٜاظ والٌ ، ٜبٖ ٔ ،بؾه  ٚوبٚضوفف اِعأی ٔی
ثبقس.
 %زض نٛضسیى ٝدطؾ ُٙزض زؾز ظذٓ یب سطقح دٛؾشی زاقش ٝثبقٙس ثبیؿشی اظ زؾشىف اؾشفبزٕ٘ ٜبیٙس ٚ
زض نٛضر ؾٛضاخ قسٖ  ٚیب ذیؽ قسٖ آٖ زؾشىف ضا سؼٛیى ٕ٘بیٙس.
ِ %جبؾٟبی دطؾٞ ُٙفش ٝای زٔ ٚطسج ٝخٟز قؿشك ٛثِٙ ٝػضی یب ضذشكٛذب٘ ٝفطؾشبز ٜقٛز.
 %دطؾ ُٙحشٕبً لجُ اظ وبض زض ٞط ٚاحس  ،زؾشٟب ضا ثب ٔبیغ نبث ٖٛقؿشك ٛزٙٞس  ٚدؽ اظ دبیبٖ وبض
٘یع اؾىطاة ٔدسز ا٘دبْ ٌیطز.
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زؾشٛضاِؼُٕ قؿشكٛی ؾُٛح  ،ظٔیٗ  ،زیٛاض زضCSSD
زض  CSSDثبیس ،وف ظٔیٗ ث ٝخٟز سطزز ظیبز  ،ضٚظا٘ ٝزض یه ٘ٛثز ثب آة  ٚقٛیٙسٞ ٜبی ٔؼِٕٛی قؿشكٛ
قٛز  ٚزض دبیبٖ ضٚظ ثب ٔحّ َٛيسػف٘ٛی وٙٙس ٜوف  ٚؾُٛح ٔ$حهٛالر قطوز آضوب ثٟذٛیبٖ

سطاِیٗ

دطٚسىز،ثیٍٛآ٘یس فّف اٌٖٙ #سظزایی ٌطزز.
ؾُٛح  ٚؾیٙىٟب  ٚضٚی زؾشٍبٟٞب ضٚظاٌ٘ ٝطزٌیطی  ٚؾُٛح ثب اؾذطی ؾطیغ االثط اِىّی $

ٔیىطٚظیس آ

اف یب ضدیس آ اف #يس ػف٘ٛی ق٘ٛس.
یه ضٚظ زض ٞفش ٝزیٛاضٞبی لؿٕز اؾشطیُ ٚیه ضٚظ زض ٞفش ٝزیٛاضٞبی لؿٕز غیط اؾشطیُ ثب اؾشفبز ٜاظ
يسػف٘ٛی وٙٙسٙٔ ٜبؾت $سطاِیٗ دطٚسىز یب ثیٍٛآ٘یس فّف اٖ ٌٙ #سظزایی ٌطزز.

زؾشٛضاِؼُٕ وبض ثب زؾشٍبٟٞبی اسٛوال ٚزض ٔ CSSDطوعی
زؾشٍب ٜاس ٛوالَ ٚجك سؼطیف اؾشب٘ساضز زض ظٔبٖ

 5زلیمٚ ٝحطاضر  134زضخ ٝؾب٘شیٍطاز $یب ظٔبٖ 15

زلیم ٚ ٝحطاضر  121زضخ ٝؾب٘شیٍطاز  #قبُٔ ؾٔ ٝطحّ $ ٝدطی ٚوی ، ْٛاؾشطیُ ٚ ،وی # ْٛػُٕ ٔی وٙس ٚ
زض ٔسر ظٔبٖ وُ  25زلیم ٝیه ٔطحّ ٝاؾشطیُ ضا ا٘دبْ ٔی زٞس ٔ$سر ظٔبٖ ؾیىُ اسٛوال ٚثؿشٍی ثٝ
٘ٛع زؾشٍب ٚ ٜثط٘س آٖ زاضز.#
دطیٙز زؾشٍب : ٜظٔبٖ  ،فكبض  ٚزٔب ضا زض ٞط ؾیىُ ٕ٘بیف ٔی زٞس.
ٔطحّ ٝچیسٔبٖ ٚؾبیُ زض ؾجسٞبی اسٛوال ٚحبئع إٞیز ٔی ثبقس ظیطا ثبیس خطیبٖ ٛٞا  ٚثربض

ٍٙٞبْ

اؾشطیّیعاؾیٚ ٖٛوی ْٛث٘ ٝحُّٛٔ ٛة نٛضر ٌیطز:


ده ٞبی ثؿش ٝثٙسی اؾشطیُ ث ٝفبنّٞ ٝبی  5ؾب٘شی ٔشط زض َجمبر ٔرشّف اظ ثعضي  ٚوٛچه ٌصاقش ٝقٛز.



ِٛاظٔی و ٝثب وبغصٞبی ض َٚاؾشطیُ ٔ$ب٘ٙس ٚی ده  #… ٚثؿش ٝثٙسی قس ٜثبقٙس ثبیؿشی لؿٕشٟبی وبغصی
آٟ٘ب دكز ث ٓٞ ٝلطاض زاز ٜقٛز.
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زاذُ زؾشٍب ٜاسٛوالٞ ٚط ٞفش ٝیه ٔطسج ٝسٛؾٍ

سؿشٟبی ثیِٛٛغیىی ٔ$ؼٕٛال اظ خٕؼیز ٔیىطٚثی  10ثٝ

سٛاٖ  5اؾشفبزٔ ٜی قٛز ٚ #سؿز ٞبی قیٕیبیی  $سؿز ثٚٛی زیه یب والؼ # 2سؿز قس ٚ ٜخٛاة سؿز
سٛؾٍ ؾطدطؾشبض ثرف ثبیٍب٘ی ٔی قٛز.
دطیٙز ٞط ؾیىُ ٘یع ث ٝػٛٙاٖ یه سؿز  ٚسؼطیف قبٞس اظ زؾشٍب ٜثبیٍب٘ی ٔی قٛز.
اسٕبْ یه ؾیىُ اؾشطیُ اؾشب٘ساضز قبُٔ  :سغییط ضً٘ ا٘سیىبسٛض قیٕیبیی والؼ

 $ 2سؿز ثٚ ٛی زیه #

 ،والؼ  ، 6سؼطیف دطیٙز زؾشٍب ٚ ٜذكه ثٛزٖ ٚؾبیُ ٔی ثبقس.
زؾشٛضاِؼُٕ ا٘شمبَ ٚؾبیُ ثیٗ ثركٟب اسبق ػُٕ ٔ CSSD ٚطوعی
٘حٌ ٜٛطفشٗ ٚؾبیُ :
ٍٙٞ -1بْ سحٛیُ ثبیؿشی ٚؾبئُ سٕیع  ،ذكه  ،ؾبِٓ  ٚثس ٖٚخطْ ثبقس.
ٚ -2ؾبئُ ثسٞ ٖٚط ٌ ٝ٘ٛسطن ذٛضزٌی  ،دٛؾیسٌی  ٚقىؿشٍی ثبقس.
 -3دطؾ ُٙاظ زؾشىف یىجبض ٔهطف  ٚیب السىؽ اؾشفبزٕ٘ ٜبییس.
 -4دطؾٍٙٞ ُٙبْ سحٛیُ ٚؾبئُ سیع  ٚثط٘سٔ ٜطالت ثبقٙس زؾشكبٖ زچبض آؾیت  ٚذطاـ دٛؾشی ٘كٛز.

سحٛیُ زازٖ ٚؾبیُ
-1دؽ اظ حه َٛإَیٙبٖ اظ اسٕبْ وبض ثب زؾشٍب ٜاسٛوال ٚثب سٛخ ٝث ٝسغییط ضً٘ ا٘سیىبسٛضٞب  ٚذكه ثٛزٖ
ٚؾبئُ زض ؾٕز اؾشطیُ اظ زؾشٍب ٜذبضج ٔی قٛز.
 -2ده ٞبی یب ثؿش ٝثٙسی ٞبی اؾشطیُ ثَٛ ٝض ٔدعا زض لفؿٞ ٝبی ٔطث ٌٛچیسٔ ٜی قٛزِٛ :اظْ

 ORثٝ

ٚاحس ٔطث َٝٛفطؾشبز ٜقسٚ َ ٚ ٜاظْ ٔطث ٌٛث ٝثركٟب ٘یع دؽ اظ ٔطاخؼ ٝدطؾ ُٙآ٘بٖ سحٛیُ زازٔ ٜی
قٛز.
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-3زض ٍٟ٘ساضی  ٚسحٛیُ ٚؾبئُ ثبیؿشی ٔطالت ثٛز ثؿش ٝثٙسی ٞبی  ٚده ٞب دبض ، ٜثبظ  ٚؾٛضاخ ٘جبقس ٚ
زض نٛضر ٔكبٞس ٜایٗ ٔٛاضز ٚؾبیُ ٔدسزاً خٟز اؾشطیّیعاؾی ٖٛاضخبع ٔی قٛز.

زؾشٛضاِؼُٕ قؿشكٚ ٚ ٛاقیٚ ًٙؾبیُ زض اسبق ػُٕ
ٚ -1ؾبیُ خطاحی  $زضزاذُ اسبلٟبی ػُٕ  : #زض ٖٚظطٚف اؾشیُ ثعضي و ٝحبٚی ٔحّ َٛيسػف٘ٛی وٙٙسٜ
اثعاض ٌ $یٍبؾذز یب دطفىشبٖ ا٘سٌ # ٚصاقش ٝقس ٚ ٜدؽ اظ  15زلیم ٝخٟز قؿشك ٚ ٛآثىكی ث ٝلؿٕز
ٚاقیٙٔ ًٙشمُ ٔی ٌطزز.
ٚ -2ؾبیّی و ٝسٛؾٍ دطؾ ُٙثیٟٛقی قؿشكٔ ٛی ق٘ٛس ٔب٘ٙس ٌبیس  ِِٝٛ ،سطاق ، ٝفیّشطٞبی زؾشٍبٜ
ثیٟٛقی  … ٚسطخیحبً ثبیس یىجبض ٔهطف ثبقٙس.
سٕبٔی ٚؾبیُ دؽ اظ يس ػف٘ٛی اِٚی ،ٝثب آة ؾبز ٜآثىكی قس ٚ ٜثب اؾشفبز ٜاظ وبغص ثؿش ٝثٙسی اؾشطیُ
$ض َٚاؾشطیُ یب وبغص وطح  ٚیب وبغص  #SMSخٟز دىی ًٙآٔبزٔ ٜی ق٘ٛس$ .فیّٓ آٔٛظقی#
زض ٔٛضز ٚؾبیُ ػف٘ٛی ٘یع ٔطاست ثبال ثب زلز ثیكشط ا٘دبْ ٔی ٌیطز.

زؾشٛضاِؼُٕ ثؿش ٝثٙسی اؾشطیُ زض اسبق ػُٕ
ٚ-1ؾبیُ خطاحی  :دؽ اظ قؿشك ٚ ٛذكه وطزٖ زض وبغصٞبی ده اؾشطیُ $وطحٚ ،ی دهٌ #صاقش ٝقسٜ
 ٚزض زاذُ آٖ ا٘سیىبسٛضٞبی قیٕیبیی والؼ  6لطاض زاز ٚ ٜثؿش ٝثٙسی ٔی قٛز  ٚچؿت اسٛوال ٚو ٝـأُ
ا٘سیىبسٛض والؼ ٔ 1ی ثبقس ضٚی آٖ چؿجب٘یسٔ ٜی قٛز.
ٌ-2بظٞب ثب٘س َجی  … ٚثَٛ ٝض ٔؼٕ َٛزاذُ وبغص ٚی ده ثؿش ٝثٙسی و ٝزاضای سؿز والؼ  1ث ٝػٛٙاٖ
٘كبٍ٘ط ضٚی ذٛز ٞؿشٙس اؾشفبزٔ ٜی ق٘ٛس.
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ٚ-3ؾبیُ وٛچه اظ لجیُ دٙؽ  .… ٚ ،و ٝثُٛض ٔسأ ْٚهطف زاض٘س  ،دؽ اظ ثؿش ٝثٙسی ثب وبغصٞبی ده
اؾشطیُ زاذُ اسٛوال ٚاسبق ػُٕ ٌصاقش ٝقس ٚ ٜزض ٞط ؾیىُ وبض اسٛوال ٚیه ا٘سیىبسٛض قیٕیبیی والؼ 6
ٌصاقشٔ ٝی قٛز سب نحز ػّٕىطز اؾشطیُ زض ٞط ؾیىُ وٙشطَ ٌطزز.

ضٚقٟبی وٙشطَ اؾشطیُ
سؼبضیف:
ٔیىط ٚاضٌب٘یؿٓٛٔ :خٛزار ظ٘س ٜای ٞؿشٙس زض ٔمیبؾٟبی ثؿیبض وٛچه و ٝثب چكٓ غیط ٔؿّح زیسٜ
ٕ٘یك٘ٛس .ثبوشطی ٞب ٚ ٚیطٚؼ ٞب ٛٔ ٚخٛزار سه ؾِّٛی اظ خّٕٔ ٝیىط ٚاضٌب٘یؿٓ ٞب ٞؿشٙس.
اؾشطیُ :فطآیٙسی اؾز و ٝوّیٔ ٝیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب زض آٖ فطآیٙس اظ ثیٗ ثط٘ٚس.
ا٘سیىبسٛضاؾشطیُ٘ :كبٍ٘طٞبی سؿز نحز ػُٕ ؾیىُ اؾشطیُ و ٝث ٝدبضأشط ٞبی ذبنی حؿبؼ ٞؿشٙس.
ٔثالً ثربض ،زٔب  ٚیب ظٔبٖ.
ا٘سیىبسٛض قیٕیبیی ٘ :كبٍ٘طٞبیی ؤ ٝىب٘یؿٓ ػّٕىطز آٟ٘ب ثط دبیٚ ٝاوٙف ٞبی قیٕیبیی زض ٔحیٍ اؾشطیُ
اؾز.
ا٘سیىبسٛض ثیِٛٛغیىی  :ایٗ ٘ٛع ا٘سیىبسٛض ٞب ٔؼٕٛالً ٔبیغ ثٛزٔ ٚ ٜیىط ٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی ظ٘س ٜای زض ٖٚذٛز
زاض٘س .ضٚـ اؾشفبز ٜآٟ٘ب ٔثُ ا٘سیىبسٛض ٞبی قیٕیبیی ثٛزِ ٜیىٗ نحز ػُٕ زؾشٍب ٜدؽ اظاذص ٘شیدٝ
وكز ٔیىط ٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی ٔٛخٛز زضا٘سیىبسٛض اظ آظٔبیكٍب ٜحبنُ ذٛاٞس قس.
٘ :Bowie-dickكبٍ٘ط ٞبی ثٚٛی زیه سؿز ٞبیی ٞؿشٙس و ٝزض اسٛوالٞ ٚبی ثربض دیف ذالء خٟز سؿز
دٕخ ذالء ٔ ٚیعاٖ فكبض زؾشٍب ٚ ٜغّظز ثربض ٔٛخٛز ٔحفظ ٝثىبض ٔیط٘ٚس.
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ثسٛٔ ٖٚاخٟٝ

اؾشطیُ ٘بزضؾز

اؾشطیُ ٔٛفك

اؾشطیّیعاؾیٌ ٖٛطٔبی ذكه #Dry heat$
ٔطاحُ اؾشطیّیعاؾی ٖٛزض ضٚـ ٌطٔبی ذكه
 #-1سٕیع وطزٖ ،قؿشك ٚ ٛذكه وطزٖ سٕبْ اثعاضٞبیی و ٝلطاض اؾز اؾشطیُ ٌطز٘س.
 #2اِفِ:فبف ثٙسی اثعاض ٞب سٛؾٍ فٛیُ ،وشبٖ ٞبی زٚالی ،ٝدبضچٞ ٝبی ؾجه ثبفز ٘ؿٛظ.
ة :لطاضزازٖ زض لفؿٞ ٝبیی ثس ٖٚثؿش ٝثٙسی.
ج:لطاضزازٖ اثعاضٞب زض ظطٚف فّعی زضة زاض.
٘ىش :ٝثسِیُ ایٙى ٝاؾشطیُ زض ایٗ ضٚـ ثهٛضر اػٕبَ ٌطٔبی ظیبز ث ٝاثعاض اؾز٘ ،یبظی ث ٝثبظ وطزٖ اثعاض
ٔثُ لیچی ٘یؿز  ٚاثعاضٞبی ثؿش ٝثٙسی قس ٜزض ظطٚف زضة زاض ٘ ٓٞیبظ ث ٝثبظ وطزٖ زضة ٘ساض٘س.
 #-3اثعاضٞب ضا زض ٔحفظ ٝزؾشٍب ٜلطاض زازٚ ٜزؾشٍب ٜضا ضٚقٗ وٙیس .زؾشٍب ٜثبیؿشی زاضای زٔبؾٙح یب
٘كبٍ٘ط زٔب ثبقس و ٝإَیٙبٖ زاقش ٝثبقیٓ زٔبی ٔٛضز ٘ظط حبنُ قس ٜاؾز.
اظ ِیؿز ظیط ثطای سؼییٗ ظٔبٖ  ٚزٔبی الظْ ثطای اؾشطیّیعاؾی ٖٛاثعاضٞب اؾشفبز ٜوٙیس$.ؾبػز ٔكرم
قسٔ ٜسر ظٔب٘ی اؾز و ٝزؾشٍب ٜدؽ اظ ضؾیسٖ ث ٝزٔبی ٔٛضز ٘ظط ثبیؿشی نطف وٙس #.دؽ اظ قطٚع
ػّٕیبر ثٞ ٝیچ ػٛٙاٖ زضة زؾشٍب ٜضا ثبظ  ٚثؿش ٚ ٝیب اثعاضی ضا وٓ  ٚظیبز ٘ىٙیس .ث ٝیبز زاقش ٝثبقیس
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ظٔبٖ وّی اؾشطیُ ثسِیُ نطف ظٔبٖ ثطای ٌطْ قسٖ  ٚدؽ اظ اؾشطیُ ثطای ؾطز قسٖ اثعاضٞب ٔٚحفظ ٝاظ
ظٔبٖ زضج قس ٜزضخس َٚثیكشط اؾز .
Temperature
170degrees C (340 degrees F) – 1 hour
160degrees C (320 degrees F) – 2 hours
150degrees C (300 degrees F) – 2.5 hours
140degrees C (285 degrees F) – 3 hours
٘ىش :ٝاثعاضٞبی سیع  ٚثط٘س٘ ٚ ٜیع ؾٛظٖ ٞب ثسِیُ ٌطٔبی ظیبز وٙس ٔیك٘ٛس  ٚایٗ اثعاض ٞب ثبیؿشی زض زٔبی
ثبالسط اظ  160زضخ ٝاؾشطیُ ٘ك٘ٛس.
 #-4نجط وٙیس سٕبٔی اثعاضٞب ذٙه ق٘ٛس ؾذؽ سٛؾٍ ٌیطٞ ٜبی اؾشطیُ آٟ٘ب ضا اظ ٔحفظ ٝذبضج وطز ٚ ٜزض
ٔحُ ٞبی اؾشطیُ ٍٟ٘ساضی وٙیس.
 #-5اثعاضٞبی اؾشطیُ ضا ث ٝزضؾشی ٍٟ٘ساضی وٙیسٔ .حُ ٍٟ٘ساضی اثعاض ٞب اظ ذٛز اؾشطیُ وٙٙس ٟٓٔ ٜسط
اؾز!.
اٌط قٕب اظ زؾشٍب ٜفٛض اؾشفبزٔ ٜی وٙیس ٍٟ٘ساضی زؾشٍب ٓٞ ٜلؿٕشی اظ فطایٙس ِصا حشٕبً ٔٛاضز ظیط ضا
ضػبیز وٙیس:
ٕٞیك ٝزاذُ زؾشٍب ٜضا سٕیع ٍٟ٘ساضیس.
اظ اثعاضٞبی ا٘ساظٌ ٜیطی زٔب  $ثدع زٔبؾٙح زؾشٍب #ٜاؾشفبز ٜوٙیسٞ$ .ط ٞفش ٝیىجبض#
اظ ٘كبٍ٘ط ٞبی قیٕیبیی $ا٘سیىبسٛض #خٟز إَیٙبٖ اظ نحز ػُٕ زؾشٍب ٜاؾشفبز ٜوٙیس.
اؾشطیّیعاؾی ٖٛثربض #Steam heat $
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ایٗ ضٚـ لسیٕی سطیٗ  ٚوٓ ٞعی ٝٙسطیٗ ضٚـ اؾشط یّیعاؾی ٖٛثطای اقیبیی و ٝث ٝضَٛثز ٌ ٚطٔب حؿبؼ
٘یؿشٙس ٔی ثبقس .زض ایٗ ضٚـ سرطیت ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞب سٛؾٍ ٌطٔب  ٚثربض آة زض حًٛض فكبض ثبال ا٘دبْ
ٔیٍطزز .حًٛض ثربض ثبػث سؿطیغ ض٘ٚس اؾشطیُ قس٘ ٚ ٜؿجز ثٌ ٝطٔبی ذكه زٔبی وٕشطی ٔی َّجس.
فٛایس اؾشطیّیعاؾی ٖٛثربض :
ؾیىُ وٛسب ٜاؾشطیُ
غیط ؾٕی ثٛزٖ ضٚـ
غیط آالیٙسٌی
ایٕٗ ثٛزٖ ضٚـ ثطای ٔحیٍ ظیؿز
ٔمط ٖٚث ٝنطفٝ
ٔٙبؾت ثطای اثعاضٞبی ٔمب ْٚزض ثطاثط ثربض ٌ ٚطٔب

ٚیػٌی ٞبی اس ٛوالٞٚبی ثربض
ٔحفظ$ ٝچٕجط #آٖ اظ خٙؽ اؾشیُ اظ ٘ٛع  #Aisi 316L $ثبیؿشی ثبقس.
لؿٕز ذبضخی اس ٛوال ٚثبیؿشی اظ ٘ٛع اؾشیُ  #Aisi 304$ثبقس.
سٕبٔی خٛقٟبی زاذُ چٕجط ثبیؿشی نبف ٚنیمُ وبضی قس ٚ ٜاظ نحز آٖ سٛؾٍ اقؼٝ

 Xإَیٙبٖ حبنُ

قٛز.
خٛقىبضی ِٞ ِٝٛب ثكىُ حّمٛی ا٘دبْ ٌطفش ٝثبقس.
قىُ چٕجط ثبیؿشی َٛضی َطاحی قس ٜثبقس و ٝثربض زضزاذُ آٖ ثَٛ ٝض یىٛٙاذز سٛظیغ قٛز.
اظ قیطٞبی ثٟساقشی اؾشفبز ٜقٛز.
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ث٘ ٝكبٍ٘طٞبی فكبض ٔدٟع ثبقس.
ثطای ػبیك ثٙسی اظ ؾطأیه و ٝضٚی آٖ اظ ٚضلٞ ٝبی اؾشیُ  #430 $اؾشفبز ٜقس ٜاؾز ،ثىبض ضٚز.
ثُٛض وّی  3ضٚـ اؾشطیُ زض حبِز ثربض ٚخٛز زاضز و ٝث ٝقطح ظیط اؾز.

Pre-Vacuum
Gravity
Flash
اسٛوالٞٚبی دیف ذالء یب وٕه ذالء
زض ایٗ ٘ٛع اؾشطیّیعاؾی ٖٛػُٕ ایدبز ذالء لجُ اظ حًٛض ثربض ضخ ٔی زٞس و ٝث ٝایٗ ضٚـ دیف ذالء  ٚثٝ
اسٛوالٞ ٚبی آٖ اسٛوال ٚدیف ذالء ٌٛیٙس.ایٗ ضٚـ زاضای قطایٍ ظیط اؾز.
ٛٞا سٛؾٍ دٕخ ذالء سرّی ٝقس ٚ ٜثربض ث ٝؾطػز زاذُ چٕجط سعضیك ٔی قٛز.
ٔسر ظٔبٖ اؾشطیّیعاؾی ٖٛثطای اقیبء ثؿش ٝثٙسی قس 4 ٜزلیم ٝزض  132زضخ ٚ ٝیب  3زلیم ٝزض زٔبی
 135زضخ ٝاؾز.
ظٔبٖ ذكه وطزٖ حسٚز  3اِی  20زلیم$ ٝثؿش ٝثٛ٘ ٝع زؾشٍب ٜاسٛوالٔ #ٚی ثبقس.
ثٕٛ٘ ٝزاض ظیط سٛخ ٝوٙیس $زٔب #134
:Time

Usually 3-4 minutes exposure time

:Temperature

#to 274F (132- 134C 270

:Pressure

PSI Pounds per square inch 30- 28

ثمّی
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زض ایٗ ضٚـ و ٝث ٝضٚـ  Gravityیب ثمّی ٔكٟٛض اؾز ،ثربض زض ٔحفظ ٝای و ٝثؿشٞ ٝب لطاضزاض٘س ٚاضز
قس ٚ ٜثب ٛٞای زاذُ خبیٍعیٗ قس ٚ ٜػُٕ اؾشطیُ ضا ا٘دبْ ٔیسٞس .زض ایٗ ض ٚـ غّظز ثربض اؾز وٝ
ػُٕ اؾشطیُ ضا ا٘دبْ ٔیسٞس .ظٔبٖ اؾشطیُ ثطای اقیبء ثؿش ٝثٙسی قس ٜزض زٔبی

 121زضخ 15 ٚ ٝاِی

 25زلیم ٝاؾز.
٘ىش :ٝزض ایٗ ٘ ٛع اسٛوالٞٚب غبِجبً زٔبی ثربض ث ٝخٟز ٔىب٘یؿٓ ػّٕىطز زؾشٍب ٜاظ  127زضخ ٝثبالسطٕ٘ی ضٚز.
ضٚـ ؾطیغ اؾشطیّیعاؾی$ٖٛحبِز ذبل#
ٕٞبُ٘ٛض ؤ ٝیسا٘یس زض ضٚـ اؾشطیّیعاؾی ٖٛثربض فطآیٙــس اؾشطیــــــُ زض حبِز

 pre-vacuumچ ٝاض

زلیمٔ ٝیجبقسِ .یىٗ ٔسر ظٔبٖ نطف قس ٜثطای ایدبز ذالء  ،سرّی ٝثربض  ،وبٞف فكبض ٘ٚیع افعایف زٔبی
چٕجط ٔسر ظٔبٖ ظیبزی نطف ٔیىٙس .زض ضٚـ

 Flashو ٝث ٝضٚـ اَبق ػُٕ ٘یع ٔٛؾ ْٛاؾز زؾشٍبٜ

اسٛوال ٚوٛچىی اؾز و ٝػُٕ اؾشطیُ سدٟیعار وٛچه  ٚثس ٖٚثؿش ٝثٙسی ضا ا٘دبْ ٔی زٞس.

اسیّٗ اوؿبیس C2H4O
سطویت قیٕیبیی اسیّٗ اوؿبیس ،یىی اظ ٕٟٔشطیٗ ٔٛاز قیٕیبیی ٔٛضز ٔهطف نٙبیغ اؾز و ٝزض سِٛیس
اسیّٗ ٌالیى ٚ َٛؾبیط ٔٛاز قیٕیبیی ثىبض ٔیطٚز٘ ٚ.یع ث ٝػٛٙاٖ یه اؾشطیّیعض فٛق اِؼبز ٜلٛی زض سِٛیس
ٔٛاز غصایی ٔ ٚطاوع اؾشطیُ وٙٙس ٜثىبض ٔیطٚز.ایٗ ٔبز ٜزض حبِز َجیؼی ثهٛضر ٌبظ  ،ثی ضً٘  ٚلبثُ
اقشؼبَ ثٛز ٚ ٜزض زٔبی دبییٗ ث ٝقىُ ٔبیغ ثب ثٛی ُٔجٛع ٔیجبقس .زض زٔبی

 C° 111.3−شٚة قس ٚ ٜزض

زٔبی  C° 10.7ثٌ ٝبظ سجسیُ ٔیٍطززٚ.ظٖ ِٔٛىِٛی آٖ ٌ 44.05256طْ ثطٔٔ َٛیجبقس.
ٔعایبی اسیّٗ اوؿبیس
لبثّیز ٘فٛش ثؿیبض ثبالیی زاضز ثُٛضیى ٝاخؿبْ ٔشرّرُ ٞ ِٗٔٛ ٚب ضا ث ٝضاحشی اؾشطیُ ٔی وٙس.
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ثطای اثعاضٞبیی و٘ ٝؿجز ثٌ ٝطٔب  ٚضَٛثز حؿبؼ ٞؿشٙس ٔٙبؾت اؾز.
ٞیچٍ ٝ٘ٛسغییطاسی زض اخؿبْ ٔٛضز اؾشطیُ اػٕبَ ٕ٘ی وٙسٔ $ثُ ظً٘ ظزٌی#

ٔؼبیت اسیّٗ اوؿبیس
آِطغی ظا
ثس ٖٚث ٛزض غّظز وٕشط اظ  .% PPM 700یؼٙی زضنٛضر ٘كز ٔحیُی ،سٛؾٍ ا٘ؿبٖ لبثُ سكریم ٘یؿز
ؾیىُ ٛٞا زٞی َٛال٘ی ٘یبظ زاضز
ثطذی اثعاضٞب لبثُ ٛٞازٞی ٘یؿشٙس
لجُ اظ اؾشطیُ ثبیؿشی اثعاضٞب وبٔالً ذكه قس ٜثبقٙس
ٔٛاز ؾٕی ثبلی ٔیٕب٘ٙس
لبثُ اقشؼبَ  ٚا٘فدبض
ؾطَبٖ ظا
ٔرطة الی ٝاظٖ
ٔرطة غ٘شیىی ا٘ؿبٖ
ٔكىُ زفغ اسیّٗ اوؿبیس ثبلی ٔب٘س ٜزض ٔحفظ ٝاسٛوالٚ
ٚیػٌیٟبی اسیّٗ اوؿبیس
ظٔبٖ وٓ ؾیىُ اؾشطیُ ٔؿشّعْ فكبض ثبال زض ٔحفظ ٝاؾشطیُ اؾز.
زٔبی وبضوطز آٖ زض حسٚز  44 – 60زضخ ٝاؾز.
٘یبظ ثٌ mg/litre450 ٝبظ اسیّٗ اوؿبیس زاضز.
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ا٘ٛاع ٌبظ اسیّٗ اوؿبیس ٔٛضز اؾشفبز ٜزض اؾشطیّیعضٞب
 "88فطئ "12 & ٖٛاسیّٗ اوؿبیس ثهٛضر وذؿَٛ
 HCFC + 10% "90اسیّٗ اوؿبیس ثهٛضر وذؿَٛ
 CO2 + 10% "90اسیّٗ اوؿبیس ثهٛضر وذؿَٛ
 "100اسیّٗ اوؿبیس ثهٛضر وبضسطیح
لٛا٘یٗ ثیٗ إِّّی اؾشفبز ٜاظ EO
زضؾبَ  1977ا٘ؿشیش ٛثیٗ إِّّی ؾالٔز  ٚایٕٙی وبض

ٌ NIOSHبظ  EOظا یه ػبُٔ ؾطَبٖ ظا اػالْ ٚ

اؾشفبز ٜاظ آٖ ضا ٕٔٛٙع اػالْ وطز.
زض ؾبَ  1978آغا٘ؽ حفبظز اظ ٔحیٍ ظیؿز  #EPA $ثسِیُ  Mutagenثٛزٖ آٖ اؾشفبز ٜاظ آٖ ضا ٔحسٚز

ٕ٘ٛز Mutagen$ .یؼٙی سغییط زٙٞس ٜؾبذشبض  DNAیه ٔٛخٛز ظ٘س.#ٜ
زضؾبَ  45 -1987وكٛض لطاضزاز ٔ٘ٛشطاَ ضا زض ٔٛضز ٔحسٚزیز اؾشفبز ٜاظ آٖ أًبء ٕ٘ٛز٘س.

زض ؾبَ  1998يطٚضر وبٞف ٌ "50بظ ٛٔ CFCضز اؾشفبز ٜاخجبضی قس ٌ$.بظ CFCث ٝػٛٙاٖ ٔبز ٜيس
اقشؼبَ زض اؾشطیّیعضٞبی اسیّٗ اوؿبیس ث ٝوبض ٔی ضٚز زض ػیٗ حبَ ثطای الی ٝاظٖ فٛق اِؼبزٔ ٜرطة
اؾز.#
زض ؾبَ ٔ 2000سیطیز ؾالٔز  ٚایٕٙی وبض ایبالر ٔشحس ٜأطیىب زؾشٛضاِؼُٕ ٔحسٚزیز اؾشفبز ٜاظ  EOضا
ثب ضػبیز قطایٍ ظیط ٔٙشكط وطز:



ٔب٘یشٛضیٔ ًٙطاحُ اؾشطیُ
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اؾشفبز ٜاظ ِجبؾٟبی ٔحبفظ



ثط٘بٔٞ ٝبی اٚضغا٘ؿی



آظٔبیكبر زٚض ٜای ثبِیٙی وبضوٙبٖ



ٍٟ٘ساضی اَالػبر اؾشطیُ



سسٚیٗ َطح  ٚزؾشٛضاِؼُٕ ثحطاٖ



اؾشفبز ٜاظ ٘كبٍ٘طٞبی حؿبؼ ث EO ٝو ٝسٛؾٍ ٌیط ٜث ٝیم ٝوبضوٙبٖ آٚیعاٖ ٌطزز.



اؾشفبز ٜاظ ؾٙؿٛضٞبی حؿبؼ ث EO ٝزض أبوٗ اؾشفبزEO ٜ



سرّیٔ EO ٝهطف قس ٜسٛؾٍ زؾشٍبٟٞبی ؾٛظا٘ٙس EO ٜث ٚ CO2 ٝثربض آة سجسیُ قٛز.



سؿز قیٕیبیی ٔرهٛل اسیّٗ اوؿبیس  ٚسؿز ثیِٛٛغیىی زض ؾجس وبالیی قطوز آضوب ثٟذٛیبٖ ٔٛخٛز ٔی
ثبقس.

فطٔبِسئیس
فطٔ َٛقیٕیبیی آٖ  ٚ H2COؾبز ٜسطیٗ آِسئیس ثب یه وطثٙیُ اؾز .ثطای ٘رؿشیٗ ثبض سٛؾٍ قیٕیساٖ
ضٚؾی اِىؿب٘سض ثبِىطٚف  #1886-1828$سٟی ٝقس.
ایٗ ٌبظ ثی ضً٘ ،ؾٕی ،لبثُ حُ زض آة ،آِطغی ظا ٙٔ ٚكبء ثطذی ؾطَبٟ٘ب زض ا٘ؿبٖ اؾز .زض ٚاحس ٞبیی
٘ظیط ٔطاوع وبِجس قىبفی ،دبسِٛٛغی  ٚضٔٚبسِٛٛغی اؾشفبزٔ ٜیكٛز.

ذهٛنیبر فطٔبِسئیس
فطٔبِسئیس ثب  "70ایعٚدطٚدیُ اِىُ ٔیىطٚاضٌب٘ؿیٓ ٞب ضا ث ٝضٚـ ا٘ؼمبز دطٚسئیٗ ؾِّٛی

٘ #DNA$بثٛز

ٔی وٙس.
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لبثُ اؾشفبز ٜزض زٔبی ٔحیٍ اؾز.
غیط لبثُ اقشؼبَ  ٚا٘فدبض اؾز.
ضٚـ خسیسسطی ٘ؿجز ث EO ٝثب ٔىب٘یؿٓ سطویت ثربض  FO ٚاؾز.
٘یبظ ثٛٞ ٝازٞی ٘ساضز  ٚنطف ٝخٛیی ظٔب٘ی ث ٝز٘جبَ ذٛاٞس زاقز.
ٚیػٌیٟبیی زؾشٍبٞ ٜبی اؾشطیُ وٙٙسFO ٜ
ثؿش ٝثٛ٘ ٝع اؾشطیّیعض لبثُ سطویت ثب ثربض آة ثٛز ٚ ٜؾبیع چٕجطٞبی آٟ٘ب اظ  50سب ِ 400یشط اؾز .ثُٛض
ٔشٛؾٍ اظ ٘ٛع ِ 180یشطی اؾشفبزٔ ٜی قٛز.
سؼساز ؾیىُ آٖ  1اِی  2ؾیىُ زض ضٚظ اؾز.
ظٔبٖ اؾشطیُ ثؿش ٝث ٝحدٓ ٛ٘ ٚع زؾشٍب 3 ٜاِی  6ؾبػز اؾز.
زٔبی اؾشطیُ  50اِی  65زضخ ٝاؾز.
اقیبء لبثُ اؾشطیُ  :قیكٞ ٝبٞ ِِٝٛ ،ب ،اقیبء دالؾشیىی ،اثعاضٞبی سٙفؿی  ٚوبغصٞبی ؾِّٛعی اؾز.
ٔعایبی فطٔبِسئیس:
اثعاضٞبی حؿبؼ ثٌ ٝطٔب  ٚثربض آة ضا ث ٝضاحشی اؾشطیُ ٔی وٙس.
فطٔبِسئیس ٔهطفی آٖ ثهٛضر ثُطی  ٚوبضسطیح ػطئ ٝی قٛز.
ٔؼبیت:
حًٛض  PPM 0.75ثیف اظ  8ؾبػز زض ٔحیٍ ذُط٘بن اؾز.
ثبػث ؾٛذشٍی ٔربٌ سٙفؿی  ٚدٛؾز ٔی ٌطزز.
ػبُٔ ؾطَب٘عایی اؾز.
خٟز ٔب٘یشٛضیٔ ًٙحیٍ ٘یبظ ث ٝاثعاضٞبی ٌطاٖ لیٕز اؾز.
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ؾیؿشٓ سٟٛیٙٔ ٝبؾت ٘یبظ زاضز.

اقؼٌ ٝبٔب
ثسِیُ َٛٔ َٛج ثؿیبض وٛسب ٜاقؼٌ ٝبٔب ،یه ثطذٛضز ؾبز ٜفٛس ٖٛنسٔ ٝلبثُ سٛخٟی ثٛٔ ٝخٛزار ظ٘سٜ
ٚاضز ٔی وٙس .ایٗ ذهیه ٝثٔ ٝؼٙی آٖ اؾز و ٝاقؼٌ ٝبٔب ٔؼٕٛالً ثطای اظ ثیٗ ثطزٖ ٔیىطٚاضٌب٘یؿٓ ٞبی
ظ٘س ٜثىبض ٔیطٚز ٚ .دطس ٛافىٙی ٘بٔیسٔ ٜیكٛز.
سبثیطار ؾالٔشی:
اقؼٌ ٝبٔب یىی اظ ذُط٘بوشطیٗ اقؼٞ ٝبیی اؾز و ٝسٛؾٍ ا٘فدبض ٞؿش ٝای سِٛیس ٔیكٛز .دٛؾز سٛا٘بیی
خٌّٛیطی اظ ٚضٚز اقؼٌ ٝبٔب ضا ثسِیُ

لسضر ثؿیبضثبالی آٖ ٘ساقش ٚ ٝسبثیطار ٔرطثی ثٝ

ٚ DNAاضز

ٔیىٙس DNA .سحطیه قسٙٔ ٜدط ث ٝسبثیطار غ٘شیىی زض ا٘ؿبٖ ٔیكٛز.
اؾشطیُ سٛؾٍ زؾشٍب ٜدالؾٕب



ؾیىُ وٛسبٜ



اؾشطیُ اثعاضٞبی حؿبؼ ث ٝضَٛثز ٌ ٚطٔب



غیط ؾٕی ثٛزٖ



ٔٙبؾت ثطای ٔحیٍ ظیؿز



ٔمط ٖٚث ٝنطفٝ
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