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زا٘كٍبٜ آیت اهلل اِقؾٕی ثطٚرطز فضٛ ٞیأت فّٕی زا٘كىسٜ فٙی ٚ ٟٔٙسؾی،  

  زا٘كزٛی وبضقٙبؾی ٟٔٙسؾی فٕطاٖ زا٘كٍبٜ آیت اهلل اِقؾٕی ثطٚرطزی

 

 

 

 

 چکیدُ

تُٛ٘ ٞب اظ پطٞعیٙٝ تطیٗ ٚ ضاٞجطزی تطیٗ فٙبنط ضاٜ ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س وٝ ٘مف ثٝ ؾعایی زض قجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ ربزٜ ای ایفب  ٔی 

ٌطز٘س ٚ ٞط ٌٛ٘ٝ اذتالَ ٚ ذطاثی زض آٖ ٞب ٔؿیط ضا اظ ؾطٚیؽ زٞی ثبظ ٕ٘بیٙس وٝ ثب ٞسف فجٛض اظ ٔٛا٘ـ عجیقی ٚ ٔهٙٛفی احساث ٔی 

رّٕٝ تهبزف ٚؾبیُ  ظٚاَ تسضیزی ارعای تُٛ٘ ٕٔىٗ اؾت ثٝ زالیُ ٔرتّفی اظ زاقتٝ یب ثط فجٛض ٚ ٔطٚض ؾطیـ ٚ ضٚاٖ تأحیط ٔی ٌصاضز.

طافیه ٚ ٕٞچٙیٗ ذطاثی تزٟیعات اِىتیطیىی ٚ ٔىب٘یىی زاذُ تُٛ٘، آتف ؾٛظی، ظِعِٝ، تطن ذٛضزٌی، آِٛزٌی ٘بقی اظ ت ٘مّیٝ فجٛضی زض

س. ایٗ ٔمبِٝ ثط آ٘ؿت تب ضٕٗ ثطضؾی ٘ٛؿ، ٔیعاٖ ٚ ٔىبٖ ذطاثی زض تُٛ٘ ٞب ٘حٜٛ ٘ؾبضت ٚ ثبظضؾی ٔتٙبٚة اظ نحت فّٕىطز ٔغّٛة ضخ زٞ

 .ٖ ٕ٘بیسٚ ٍٟ٘ساضی پیكٍیطا٘ٝ آٖ ٞب ضا ٔقطفی ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ٟ٘بیت ضٚـ ٞبی ٍٟ٘ساضی ٔٙبؾت آٖ ٞب ضا ثیب

 

  ٍٟ٘ساضی تُٛ٘، ٘ؾبضت ٚ ثبظضؾی، ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٍٟ٘ساضی : ٍاشگاى کلیدی
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 هقدهِ 1-

یىی اظ پبیٝ ٞبی  ربیٍبٜ ٚ ٘مف حُٕ ٚ ٘مُ زض اثقبز ٔرتّف التهبزی، ارتٕبفی زض رٛأـ أطٚظی ثط وؿی پٛقیسٜ ٘یؿت. حُٕ ٚ ٘مُ

انّی تٛؾقٝ پبیساض ٚ ٔتٛاظٖ زض رٛأـ ثكطی ٔحؿٛة قسٜ ٚ زض ٚالـ قجىٝ ٞبی حُٕ ٚ٘مُ ثب ِٔٛفٝ ٞبی ٟٕٔی ٕٞچٖٛ التهبز، أٙیت 

ٚ فساِت ارتٕبفی اضتجبط تٍٙبتًٙ زاض٘س. زض فطآیٙس تٛؾقٝ التهبزی ٚ ارتٕبفی وكٛضٞب، ٕٞجؿتٍی ٔؿتمیٓ ٔیبٖ ٌؿتطـ حُٕ ٚ ٘مُ ٚ 

بثی ثٝ ٘طخ ضقس التهبزی ثیكتطی ٚرٛز زاضز، ثٝ فجبضت زیٍط ٕٞطاٜ ثب افعایف تِٛیس ٘ب ذبِهی زاذّی، ٔیعاٖ اضظـ افعٚزٜ ثرف زؾتی

ٔی یبثس ٚ ثٝ ٕٞیٗ زِیُ اؾت وٝ تٛؾقٝ ٚ ضقس التهبزی ٚاثؿتٝ ثٝ تٛؾقٝ ثرف حُٕ ٚ ٘مُ اؾت ٚ فقبِیت ٞبی حُٕ ٚ ٘مُ ٘یع افعایف 

ٔی آیس. اِٚیٗ تُٛ٘ قٙبذتٝ قسٜ زض ثبثُ  ای ضقس ٚ تحَٛ التهبزی ثٝ حؿبةت ٞبی اؾبؾی ٚ ظیط ثٙبیی ثطحُٕ ٚ ٘مُ اظ رّٕٝ فقبِی

 –ذٛضقیسی، ٘رؿتیٗ فبظ آٖ ثیٗ قٟط ٞبی ؾبضی  8028زض ؾبَ  زض ایطاٖ[، و 1]ؾبَ لجُ اظ ٔیالز ٔؿیح ثٛز٘س  62تب  0882حسٚز 

ویّٛٔتط افتحبح ٌطزیس. زض زٞٝ ی اذیط ضاٜ آٞٗ پیكطفت چكٓ ٌیطی زاقتٝ اؾت، ٚ أطٚظٜ افعایف ؾطفت لغبض  07ثٙسض تطوٕٗ ثٝ عَٛ 

ثٝ ٔقٙبی ؾبذت تُٛ٘ لٛی تط ٚ ٟٔٙسؾی تط ٚ تُٛ٘ ٞبی ؾبذتٝ قسٜ زض ذیبثبٖ ثٝ ٔٙؾٛض افعایف ؾطفت اتٛٔٛثیُ ٚ قىؿتٗ تطافیه 

زاضای اضظـ ؾبذتٕب٘ی ثبالیی ٞؿتٙس، وٝ ایٗ أط تٟٙب ثٝ زِیُ ٞعیٙٝ ٞبی ثبالی ؾبذت ٘یؿت ثّىٝ ثٝ فّت ٞبی ؾٍٙیٗ اؾت. تُٛ٘ ٞب 

تزٟیعات ٌطاٖ لیٕت ٘هت قسٜ زض زاذُ تُٛ٘ اؾت.پؽ ثطای حفؼ ایٗ ؾبظٜ ٞبی پط ٞعیٙٝ ٔقمِٛٝ ی تقٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی ٔٙؾٓ ایٗ ؾبظٜ 

 ٞب ربیٍبٜ ذبنی پیسا ٔی وٙس.

 ری تًَلرٍش ّای ًگْدا -2

فی اظ رّٕٝ اضتجبعبت ظیط ظٔیٙی )وٛتبٜ ٕ٘ٛزٖ ٔؿی ضاٜ آٞٗ ( حُٕ ٚ ٘مُ ٔٛاز نٙقتی ٚ ٔقس٘ی حفط ٔی تُٛ٘ ٞب ثطای ٔمبنس ٔرتّ

 فّی اِرهٛل ف پیف ثیٙی قسٜ ٚ اضتمبء ویفیٌطز٘س. زض ٔطحّٝ ثٟطٜ ثطزاضی تیبظ ثٝ ٔسیطیت نحیح رٟت حفؼ قطایت ٔغّٛة ٚ اٞسا

ثبقس. قبذم ٞبی ٔٛضز تٛرٝ زض ٔسیطیت ٍٟ٘ساضی تُٛ٘ ٞبی ضاٜ قبُٔ ٚرٛز ؾیؿتٓ ٞبی ضٚقٙبیی، تٟٛیٝ،  زض تُٛ٘ ٞبی ضاٜ ٔی

 [.0ظٞىكی، اثٙیٝ، ؾیؿتٓ ٞبی ٞكساض زٞٙسٜ پٛقف زاذّی ٚ ٚضقیت ٔٙبؾت ٚضٚزی ٚ ذطٚری تُٛ٘ ٔی ثبقٙس ]

 ًگْداری پَضص داخلی تًَل  -2-1

حبیُ ٞبیی ٔؿتحىٓ قٛز. عطاحی حبیُ تُٛ٘ ثط ٔجٙبی فكبض ظٔیٗ ٚ ٘ٛؿ ؾًٙ ا٘زبْ ٔی پؽ اظ حفط تُٛ٘ زض نٛضت فسْ پبیساضی، ثب 

قٛز. فكبض ظٔیٗ ثٝ وٕه ضٚاثظ تحّیّی یب تزطثی ثطآٚضزٜ ٔی قٛز. فكبض ظٔیٗ ٔی تٛا٘س اظ ٔمساض ظیبز زض ٔٛضز ضؼ ٞبی ٘طْ یب ؾفت تب 

بی چٛثی،  نفبت چٛثی، نفحبت پٛقكی، ٔیُ ٟٔبض، قجىٝ تٛضی ٚ نفط زض ٔٛضز ؾًٙ ٞبی ؾبِٓ تغییط وٙس. لبة ٞبی فٛالزی، تیطن ٞ

 .[0ٔی ضٚ٘س] قی ثٝ وبض ثتٗ پبقی ضٚـ ٞبیی ا٘س وٝ زض رٟت ٍٟ٘ساضی فضبٞبی حفط قسٜ زض ؾًٙ ٞبی ٔتٛؾظ تٝ ض

                                               

 تًَل جادُ یاسَج اصفْاى                                                                         
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 ًگْداری کف تًَل ّا -2-2   

             عطح ٞبی تُٛ٘ ٔی ثبقس. زض ایٗ ضاثغٝیىی اظ ٟٔٓ تطیٗ لؿٕت ٞبیی وٝ زض یه ٔمغـ ؾبظٜ تُٛ٘ زض احط تٛضْ تغییط قىُ یبفتٝ، وف 

 ثطای رٌّٛیطی اظ ایٗ ٔؿئّٝ پیكٟٙبز قسٜ اؾت. ٔرتّف

 ضٚـ ٞبی ٔتساَٚ ٍٟ٘ساضی وف تُٛ٘ ٞب ثٝ لطاض ظیط اؾت:

 رٌّٛیطی اظ ثبز وطزٌی)آٔبؼ( وف ثب ٌطفتٗ ٚ ثطزاقتٗ فكبض تٛضْ. -8

یبثٙس ٚ ثسیٗ تطتیت اظ فكبض تٛضْ رٌّٛیطی  ثب حفط ثیف اظ ٘یبظ زض وف ثٝ آٖ اربظٜ زٞیٓ وٝ ٔٛاز آٔبؼ ٞط چمسض ٔی ذٛاٞٙس تٛضْ -0

 وٙیٓ.

 اجازه دادن به اینکه قسمت اصلی بادکردگی )آماس( اتفاق بیافتد و فشار تورم محدود شده ای را قبول کنیم. -3
 
 

                          
    

 

 ىجادُ یاسَج اصفْا -رٍسازی کف)تًَل پاتاٍُ خراتی در                جادُ اصفْاى(-هَاج ضدى کف تًَل) تًَل پاتاٍُ        

 

 

 عولیات ًگْداری پیص گیراًِ -0-0

 
ی ایٕٗ ٚ وبضثطزی ثطای وبضٌطاٖ تُٛ٘ ٚ ٔؿبفطاٖ تُٛ٘ ٚ ؾیؿتٓ ٞبی آٖ ایزبز ٔحیغٞسف انّی فقبِیت ٞبی پیف ٌیطا٘ٝ زض ٔٛضز زاذُ 

ؾبظٜ ای زض وزب ؽبٞط ذٛاٞس قس، ا٘زبْ ثبظضؾی ٞبی زلیك ٚ ٔٙؾٓ ٚ ٕٞچٙیٗ افعایف فٕط ٔفیس آٖ اؾت. اظ آٖ رب وٝ ٕ٘ی زا٘یٓ ٘مبیم 

زض ٘مبعی وٝ ذطاثی ٚرٛز زاضز ٚ ثط٘بٔٝ ظٔبٖ ثٙسی ٔٙؾٓ ثطای تقٕیط آٖ ٞب، ثط اؾبؼ ٘ٛؿ ذسٔت آٖ ٔحُ الظْ اؾت. زض وٙبض پیف ثیٙی 

 [.0س ثٝ لطاض ظیط اؾت ]ٞبی ٍٟ٘ساضی پیف ٌیطا٘ٝ وٝ فّٕىطز ایٕٗ ضا تضٕیٗ ٔی وٙ ٘مم ؾبظٜ ای ؾبیط فقبِیت
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 ضست ٍ ضَی تًَل -2-3-1

الیٝ پٛقكی زاذّی ٔب٘ٙس وبقی ٚ یب ؾطأیه ٚ پبُ٘ ٞبی چیٙی ِقبة زاض ٚ... ٞؿتٙس،  ثطای تُٛ٘ ٞبی ربزٜ ای وٝ زاضای یه

اظ آة یب ٔٛاز پیكٟٙبز ٔی قٛ٘س ثط اؾبؼ اٍِٛی ظیط قؿت ٚ قٛ قٛ٘س. ؾغح زیٛاض ٞب اثتسا ثب آة یب زض نٛضت أىبٖ ٔرّٛعی 

قٛیٙسٜ ذیؽ قؿتٝ قسٜ ٚ ؾپؽ ثب ثطؼ ٞبی چطذبٖ ٔبقیٙی ٔبِیسٜ قسٜ ٚ ثقس ثب رت ٞبی پط فكبض آة قؿتٝ قٛز. زِیُ 

انّی قؿتٗ تُٛ٘ ثٝ زؾت آٚضزٖ ؾغح ضٚقٙبیی ٔغّٛة وٝ ثٝ ا٘قىبؼ ؾغح پٛقف ثؿتٍی زاضز ٔی ثبقس. زض تُٛ٘ ٞبی 

ثسٖٚ پٛقف یب ؾًٙ ٞبی اوؿپٛظ ٚ تُٛ٘ ٞبی ذغٛط ضیّی وٝ ا٘قىبؼ ؾغح ربزٜ ای ثب ؾغح ثسٖٚ پٛقف ٘ؾیط ؾغح ثتٙی 

٘مف ٟٕٔی ٘ساضز. قؿتٗ تُٛ٘ ٔقَٕٛ ٘یؿت. تٙبٚة فّٕیبت قؿتكٛ زض ٞط تُٛ٘ ٔتفبٚت ٚ ٚاثؿتٝ ثٝ قطایظ ٔحیغی آٖ 

رٝ ٔی ضؾس ظیط نفط زض تُٛ٘ اؾت. ٔخال پیكٟٙبز ٔی قٛز ز تُٛ٘ ٞبی ٔٙبعك ؾطز ؾیط زض فهُ ظٔؿتبٖ وٝ زٔبی ٞٛا

( آٖ تُٛ٘ اؾت. اظ آ٘زب ADTفّٕیبت قؿتكٛ ٔتٛلف قٛز، فبوتٛض زیٍطی وٝ ثبیس ٔس ٘ؾط لطاض ٌیطز تطافیه ٔتٛؾظ ضٚظا٘ٝ )

وٕتط وٝ   ADTوٝ ثیكتط آِٛزٌی تُٛ٘ ٘بقی اظ زٚز اٌعٚظ اتٛٔجیُ ٞب ٚ پرف ضعٛثت ظیط الؾتیه آٟ٘ب اؾت، تُٛ٘ ٞبی ثب 

 [.8ظٔب٘ی ثعضٌتطی قؿتٝ ٔی قٛ٘س ]آِٛزٌی وٕتطی زاض٘س، زض فٛانُ 
 
 کٌترل زّکص ّا  -2-3-2

ضاٜ یبثس. اظ رّٕٝ آی اظ الیٝ ٞبی آة زاض فٛلب٘ی ٚ ثس٘ٝ تُٛ٘،  ثٝ عطق ٔرتّف زض فضبی زاذُ تُٛ٘ ، آة ٕٔىٗ اؾتزض تُٛ٘ ٞبی ربزٜ ای

آة حبنُ اظ قؿتكٛی تُٛ٘، آة حبنُ اظ ٔٛالـ آتف ٘كب٘ی، آة حبنُ اظ آة ٞبی ؾغحی ٚاضزٜ ثٝ تُٛ٘ زض تُٛ٘ ٞبیی وٝ قیت ثٝ 

ٞبی ظٞىف ٚ تٕٟیسات الظْ آة ضا ثٝ  ؾٕت زاذُ زاض٘س. ٔمساض ایٗ آة ٞب ثبیس ٔحبؾجٝ قسٜ ٚ ثٝ عطق نحیح ثب عطاحی ٚ ؾبذت وب٘بَ

ذبضد تُٛ٘ ٞسایت وطز. زض احط فسْ ٞسایت نحیح آة قبٞس ترطیت ضٚیٝ آؾفبِت ایزبز چبِٝ لٙسیُ ید ٚ ید ظزٌی ؾغح آؾفبِت زض 

ٔغٕئٗ قس فهُ ؾطٔب ٚ احطات ؾٛء ضٚا٘ی ذٛاٞیٓ ثٛز،  ثطای وٙتطَ ظٞىف ٞب ٔزطاٞبی ظٞىكی ثبیس ثب رطیبٖ ؾطیـ آة قؿتٝ قٛ٘س، تب 

وٝ ذطزٜ آقغبَ ٞب ٚ ظثبِٝ ٔؿی ضا ٔؿسٚز ٘ىطزٜ ثبقس ٚ ظٞىف ثٝ زضؾتی فُٕ ٔی وٙس. ایٗ فّٕیبت ثبیس حسالُ زٚ ثبض زض ؾبَ ا٘زبْ 

 ٘یع ا٘زبْ زاز. قٛز. ٔی تٛاٖ قؿتكٛی زیٛاضٞب ٚ وٙتطَ ظٞىف ٞب ضا ٕٞعٔبٖ

 

 ترف ٍ یخ زدایی -2-3-3
زض ٔٙبعمی وٝ زٔب ظیط نفط زضرٝ ٔی ضؾس، زض ٘مبعی اظ تُٛ٘ وٝ تطاٚـ آة ٚرٛز زاضز، ید ثٛرٛز ٔی آیس. تٛزٜ یری ٕٔىٗ اؾت ثبالی 

ُ تُٛ٘ ٚاضز وٙس. زض قطایغی وٝ احتٕبَ ید ذؿبضاتی ضا ثٝ اتٛٔجیُ ٞب یب پطؾٙٔؿیط حطوت اتٛٔٛثیُ ٞب ٚیب فجٛض فبثط پیبزٜ ثٛرٛز آیس ٚ 

تطاٚقبت تُٛ٘ ثب ید ظزٌی ٔمبثّٝ قٛز. ٕٞیٗ عٛض زض ٔٙبعمی وٝ أىبٖ ا٘جبقتٝ قسٖ ثطف  وبٞفٚ  اضز ثبیس ثب ثبظزیس ضٚظا٘ٝظزٌی ٚرٛز ز

ٚ ید زض فبنّٝ ٘عزیه زٞب٘ٝ ٞبی تُٛ٘ ٚرٛز زاضز، ثبیس ثب ثطف ضٚة ٚ فٛأُ ضس ید قطایظ ایٕٗ آٖ ضا فطاٞٓ ٕ٘ٛز. تٙبٚة فّٕیبت ید 

 [.3]زاضز ظزایی ثٝ آّة ٚ ٞٛای ٔٙغمٝ ٚ ثبضـ ثطف ٚ تكىیُ ید ثؿتٍی 

 

 سیستن تَْیِ -2-3-4
تُٛ٘ ٞب تمطیجب ٔحیظ ٞبی ثؿتٝ ای ٞؿتٙس وٝ زٚز ٚ ٌبظ ٔٙتكط قسٜ اظ اٌعٚظ ٚؾبیُ ٘مّیٝ زض آٖ ا٘جبقتٝ قسٜ ٚ فالٜٚ ثط وبٞف ضٚقٙبیی 

ف زض تُٛ٘ قٛ٘س. اظ ایٗ ذغطات ظیبزی ضا ثٝ زِیُ ؾٕی ثٛزٖ ٌبظ ٞب ٔتٛرٝ فبثطیٗ ٔی وٙس. ثٝ ذهٛل ظٔب٘ی وٝ ذٛزضٚ ٞب ٔزجٛض ثٝ تٛل

ضز ضٚ تٟٛیٝ تُٛ٘ ثؿیبض ٟٔٓ اؾت. ِصا ثبیس ٘ؿجت ثٝ ایزبز تأؾیؿبت ٔٛضز ٘یبظ رٟت تٟٛیٝ تُٛ٘ ٞب الساْ ٕ٘ٛز ٚ آٖ ٞب ضا ثٝ عٛض ٔؿتٕط ٔٛ

 .ثبظزیس لطاض زاز

 

 
 ًگْداری سیستن هکاًیک 5-3-2- 

ؾیؿتٓ ٞبی ٍٟ٘ساضی اظ ارعا ٔٙفطز ظیبزی تكىیُ قسٜ ا٘س وٝ ٕٞٝ ثبیس ثطای حفؼ فّٕىطز نحیح ثب ٞٓ وبض وٙٙس . اظ آٖ ربیی وٝ وبض 

ثبیس ٔحبفؾت پیٛؾتٝ ای اظایٗ ٚؾبیُ ثطای اعٕیٙبٖ اظ فّٕىطز وطزایٗ ؾیؿتٓ ثطای حفؼ ؾالٔتی وبضثطاٖ ٚ وبضوٙبٖ تُٛ٘ ضطٚضی اؾت، 
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ٌیطز، ثٟتطیٗ ضٚـ ٍٟ٘ساضی ٔٙبؾت ایٗ اؾت وٝ اظ ذطاثی ٞبی ٘بذٛاؾتٝ ٚ پیف ثیٙی ٘كسٜ رّٛ ٌیطی ثٝ فُٕ نحیح ؾیؿتٓ نٛضت 

 [.4آیس ]

ٚ تزٟیعات ٟٔٓ ثبقس. زض لغقبت  تٕبْ ثطای زؾت یبثی ثٝ ایٗ ٞسف تٛنیٝ ٔی قٛز وٝ یه ثط٘بٔٝ ضیعی پیكٍیطا٘ٝ تسٚیٗ قٛز وٝ قبُٔ

ٛتطی ٕٞبًٞٙ ثب ٘یبظ تُٛ٘ ثٝ ٚرٛز آٔسٜ وٝ ٘كبٖ زٞٙسٜ تبضیرچٝ تقٕیطات ٚ تقٛیض ثٛزٜ وٝ ثطای ایٗ ٍٞٙبْ یه پبیٍبٜ اعالفبت وبٔپی

 پیف ثیٙی ٞعیٙٝ ٞب زض عَٛ فٕط یه لغقٝ ٔفیس ٔی ثبقس.

اظ تُٛ٘ كبٖ ٕٞٝ آیتٓ ٞبی فقبِیت ٞبی ظیط ضا ثٝ وبض ٍ٘یط٘س یب ثقضی ٝ فّت ٔٛلقیت،  قىُ، ا٘ساظٜ ٚ ؾٕٙٔىٗ اؾت ثؿیبضی اظ تُٛ٘ ٞب ث

ٞبی رسیس ؾبذتٝ قسٜ ا٘س قبُٔ لؿٕت ٞبیی ثبقٙس وٝ زض ایٗ ِیؿت ٚرٛز ٘ساضز . ثٝ ٕٞیٗ زِیُ تٛرٝ ثٝ پیكٟٙبز ٞبیی وٝ تىِٙٛٛغی 

فّٕیبت ٍٟ٘ساضی پیكٍیطا٘ٝ  4ٞبی ٍٟ٘ساضی پیكٍیطا٘ٝ ٚ زؾتٛض اِقُٕ ٞبی وبضثطزی لغقبت رسیس ٕٞٛاضٜ ضطٚضی اؾت. زض رسَٚ 

  [.0عات ٚ ؾیؿتٓ ٞبی ٔىب٘یىی ضا زٚضٜ تٙبٚة پیكٟٙبزی ٘كبٖ ٔی زٞس ]ثركی اظ لغقبت تزٟی

 
 [3ًل تا دٍرُ تٌاٍب تازرسی ]اجسای هکاًیکی تَ : عولیات ًگْداری پیطگیراًِ 4جدٍل                                   
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تْیِ هعیاری جْت ًورُ دّی تِ اتٌیِ -2-3-6  

ٙیٗ ٔقیبضی، تجسیُ قىُ ویفی ٘تبیذ ثبظضؾی ثٝ قىُ وٕی ٔی ثبقس. ٔخال یٝ ٞط یه اظ ٚاحس ذطاثی ٞب ) ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙؾٛض اظ تٟییٝ چ

ذطاثی ٞبی یه ؾبظٜ، ٕ٘طٜ ؾالٔت ثٝ زؾت ٔی آیس. پؽ اظ تٟیٝ ایٗ إٞیت ذطاثی ٞب( ٕ٘طٜ ٔٙفی تقّك ٔی ٌیطز ٚ ثب احتؿبة وُ 

ذطاثی ضا زض ؾبظٜ پیف  ٔقیبض، ثب اؾتفبزٜ اظ ٘تبیذ ثبظضؾی ٞبی زٚضٜ لجّی ٚ ثب ثٟطٜ ٌیطی اظ ٔسَ ٞبی پیف ثیٙی ٔی تٛاٖ ضٚ٘س پیكطفت

هبزی قسٖ فّٕیبت ٔی تٛاٖ اظ اٟ٘ساْ آٖ رٌّٛیطی وطز. ثیٙی ٕ٘ٛز. زض ٘تیزٝ ثب ا٘زبْ فّٕیبت تقٕیط ٚ تطٔیٓ زض ظٔبٖ ٔٙبؾت، ضٕٗ الت

                                                 

 

ًگْداری سیستن الکتیریکی -2-3-7  

ٔكبثٝ ارعای ٔىب٘یىی تُٛ٘، ؾیؿتٓ ٞبی اِىتیطیىی اظ ارعای اِىتیطیىی ظیبزی تكىیُ قسٜ اؾت، ثب ایٗ تفبٚت وٝ ارعا ثطلی ثٝ ٞٓ 

یط ظیبزی زاض٘س ٚ اذالَ زض یه رع وُ ؾیؿتٓ ضا ٔرتُ ٔی وٙس. ٕٞچٙیٗ اظ ٘ؾط إٞیت، ارعا ٞؿتٙس ٚ ثط فّٕىطز ؾبیط ارعا تأح ٔتهُ

ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٔٛضٛؿ ٚ اِىتیطیىی زض ربیٍبٜ ثبالتطی لطاض زاض٘س ظیطا ؾیؿتٓ ٞبی ٔىب٘یىی ٚ ؾبیط ؾیؿتٓ ٞبی تُٛ٘ ثب ثطق وبض ٔی وٙٙس، 

ٙی ایٗ ؾیؿتٓ ٞب ضطٚضی ٔی ثبقٙس پیكٟٙبز ٔی ٌطزز ٕٞطاٜ ثب ثطضؾی ؾیؿتٓ ٔىب٘یىی، ؾیؿتٓ اِىتیطیىی ٞٓ ثبیس ایٙىٝ ثطای ایٕ

                                     [0]ثطضؾی قٛ٘س ٚ ٕٞچٙیٗ ثبظضؾبٖ ثبیس آٔٛظـ ٞبی الظْ ضا زض ظٔیٙٝ ٍٟ٘ساضی اظ ٚؾبیُ ثطلی زیسٜ ثبقٙس

                                                         .  

 

                                                                                              

            

                                                                                  اصفْاى(-خراتی سیستن رٍضٌایی)تًَل پاتاٍُ
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تعویر ٍ تازرسی اجسای سازُ ای تًَل -2-4  

٘فٛش آة پط إٞیت تطیٗ زِیُ ذطاثی تُٛ٘ ٔی ثبقس، ثٝ ٞط حبَ ذطاثی ٞب ٔی تٛا٘س ٘تیزٝ عطاحی یب ؾبذت غیط اؾتب٘ساضز ٚ یب ٘تیزٝ 

تغییط ٚضقیت غئٛتىٙیىی ٚ یب ٚضقیت غیط لبثُ پیف ثیٙی قسٜ زض ظٔیٙی وٝ تُٛ٘ ضا زض ثطزاضز، ثبقس. زِیُ ٔقَٕٛ زیٍط ثطای تقٕیطات 

وٝ ثؿیبضی اظ تُٛ٘ ٞب فٕط عطاحی پیف ثیٙی قسٜ ضا تحُٕ ٘ىطزٜ ٚ ثٙبثطایٗ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ی آٖ ٞب اظ ثیٗ ٔی ضٚز، ثب ایٗ ٚالقیت اؾت 

تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ ٘ٛؿ ذطاثی ٞب ٔتفبٚت اؾت ضٚـ ٞبی تقٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی ٘یع ٔتفبٚت زاضز. زض حبِت وّی ؾٝ ا٘تربة ثطای ٔسیطاٖ تُٛ٘ 

ز زاضز، وٝ قبُٔ تقٕیطات وٛتبٜ ٔست ٚ ثّٙس ٔست ٚ یب ؾبذت ٔزسز ٕٞٝ ٚ یب ارعای اظ آؾتط تُٛ٘ وٝ ثطای حُ ٔكىُ ٘فٛش آة زاضز ٚرٛ

تقٕیطات وٛتبٜ ٔست ٚ ثّٙس ٔست ٔقَٕٛ تطیٗ زض ٔمبثُ ٘فٛش آة،ٔمبٚٔت ذٛز ضا اظ زؾت زازٜ اؾت، ٔی ثبقس، ثبیس ثٝ ایٗ ٘ىتٝ تٛرٝ وطز 

ی تطیٗ ٌعیٙٝ تقٕیط ثطای ٔٛ لقیت ذبل یه تحّیُ التهبزی ثطای عَٛ فٕط تُٛ٘ ثبیس ٚ اغّت التهبزی ٔی ثبقٙس. ثطای تقییٗ التهبز

                                                                                                                                                                                          [.  5ا٘زبْ قٛز]

                        اًَاع تعویرات کَتاُ هدت                                                                                   0-4-8               

ٞب ٔی تٛا٘س یه حُ ٔٛلت ثطای ٔكىُ ٘كؿت آة ثبقس. اٌط زض عطاحی ٚ یب ؾبذتبض  زض ثطذی قطایظ تغییط ٔؿیط آة ثٝ ؾٕت ظٞىكی

٘مم ٚرٛز ٘ساقتٝ ثبقس، ٘فٛش آة ثٝ ضاحتی ٕٔىٗ ٘رٛاٞس ثٛز، ٍٔط ایٗ وٝ آؾتط تُٛ٘ ثٝ عٛض وّی ترطیت قٛز وٝ زض ایٗ ٔٛالـ 

                                                                                                           . تقٕیطات ثّٙس ٔست چبضٜ ؾبظ ذٛاٞس ثٛز

ٔؿیط ٞبی ظٞىكی : اٌط زض ٔؿیط اتهبَ زض ثبالی تُٛ٘ زض رٟت فٕٛز ثط تُٛ٘ ٘كؿت ٚرٛز زاقتٝ ثبقس اؾتفبزٜ اظ نفحٝ 

س ثٝ فٙٛاٖ یه ضاٞىبض ثبقس، اِجتٝ نفحٝ ٞب رٛضی ٘هت قٛ٘س وٝ آة وٝ زض ؾمف تُٛ٘ لطاض ٔی ٌیط٘س ٔی تٛا٘ٞبی پالؾتیىی 

                                                                                                          ضا ثٝ ؾٕت ظٞىكی تُٛ٘ ٞسایت وٙس.  

اظ ِِٛٝ ٞبی پالؾتیىی اؾت وٝ یه ؾٕت آٖ زض ٔطوع انّی  ىی : یه ضٚـ اثتسایی زیٍط اؾتفبزٜقجىٝ ٞبی ِِٛٝ ٞبی پالؾتی

٘كؿت آة لطاض زازٜ قسٜ اؾت. ِِٛٝ ٞب ٔی تٛا٘س ثٝ نٛضت قجىٝ ای ثٝ ٞٓ لالة قٛ٘س ٚ آة ضا ثٝ ؾٕت ؾیؿتٓ ظٞىكی 

.                                                                                                                                     [6ٔٙتمُ وٙٙس ]  

اًَاع تعویرات تلٌد هدت 2-4-2  

اثعاض ٚ ضٚـ ٞبی ٌٛ٘بٌٛ٘ی ثطای ثطای ذطٚد آة زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت، یه ضٚـ آ٘زب وٝ ٘فٛش آة زض تُٛ٘ یه ٔكىُ فٕسٜ ٔی ثبقس، 

ظ ثٝ وبض ٌیطی ضٚـ ٞب، تحمیمبت ٘جبقس. ثٙبثطایٗ ضطٚضی اؾت فجُ إٔىٗ اؾت ثطای یه تُٛ٘ ٔفیس ثبقس أب ثطای تُٛ٘ زیٍط چٙیٗ 

                                                                                                           [.6سٜ ای ضارـ ثٝ ٘ٛؿ ٚ ٔحُ تُٛ٘ ا٘زبْ قٛز ]فٕ

صفحات جدا کٌٌدُ 0-4-0-8  

ثٝ آة اربظٜ ٔی زٞٙس تب زض پكت نفحبت رسا  ایٗ نفحبت وٝ اؾتفبزٜ ثؿیبضی زض تُٛ٘ ٞب زاضای ؾًٙ ٞبی ثسٖٚ پٛقف ٔی ٌطز٘س

وٙٙسٜ رطیبٖ یبفتٝ ٚ ثٝ ؾٕت ؾیؿتٓ ظٞىكی ٞسایت قٛز. ایٗ نفحبت اظ ید ظزٖ آة رٌّٛیطی ٔی وٙٙس. ٕ٘ٛ٘ٝ ایٗ نفحبت وٝ زض 

ٚ ثب پیچ ٞبی ثب ایٙچ ٔی ثبقس  0ٔتطی اؾتفبزٜ قسٜ اؾت وٝ ضربٔت نفحبت  0.4زض  9.6تُٛ٘ پٙؿیّٛا٘یب اؾتفبزٜ قسٜ اؾت اظ نفحبت 

                                                                                                          [.6ٔیّیٕتط  ثٝ نرطٜ ٞب ٔحىٓ قسٜ ا٘س. ] 80لغط 
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تسریق در ترک ٍ درزّا 2-4-2-2  

ٔقَٕٛ ثطای ٔجبضظٜ ثب آة تعضیك زٚغبة قیٕیبیی ٚ یب زٚغبة شضٜ ای زض زاذُ تطن اؾت. زٚغبة شضٜ ای یه زٚغبة  الًیه ضٚـ وبٔ

نّت ضا ایزبز ٔی وٙس وٝ اظ ٘فٛش آة زض زضظ ٞب ٚ تطن ٞب رٌّٛیطی ٔی وٙس. زض ٔمبثُ زٚغبة  یع اؾت وٝ یه ؾغحؾیٕب٘ٝ ذیّی ض

، وٝ ٔی تٛا٘ٙس زض ٞط ؾٛضاخ ضیعی ٘فٛش وٙٙس، زٚغبة ٞبی قیٕیبیی ٌطاٖ ٞؿتٙسییٗ زاضز قیٕیبیی ا٘قغبف پصیط ثٛزٜ ٚ چؿجٙسٌی پب

ؾٕی ٚ آتف ٌیط ثٛزٜ ٚثٝ ٟٔبضت ثبالیی ثطای فّٕىطز نحیح احتیبد زاض٘س أب ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ ٕٞٝ ٔضطات زٚغبة قیٕیبیی ثطای 

[.                              6ح زیرین باید کامالً خشک باشد ]. قبل از اجرای دوغاب شیمیایی سطرٌّٛیطی اظ ٘فٛش آة ٔٛحطتط ٞؿتٙس  
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لبة ٚضٚزی تُٛ٘ ٔحُ تًٙ قسٌی ٘بٌٟب٘ی ٔؿیط اؾت. ثسیٗ ٔقٙب وٝ ٚؾبیُ ٘مّیٝ اظ فضبی ثبظ ٔؿیط وٝ قبُٔ قب٘ٝ ضاٜ ٞب ٚ حطیٓ آٖ   

اؾت ٘بٌٟبٖ ٚاضز ٔمغقی تًٙ ٔی قٛز. زض ایٗ تغییط ٔمغـ ثؿیبض ٟٔٓ اؾت وٝ ضا٘ٙسٜ اثقبز ٔمغـ ضا ثٝ زضؾتی تكریم زازٜ ٚ ثب 

٘ىٙس. ِصا لبة ٚضٚزی تُٛ٘ ثبیؿتی ثٝ ٘حٛی اظ ٔحیظ اعطاف ٔتٕبیع قٛز. زض ثحج ٍٟ٘ساضی ثبیؿتی فالیٓ، ٔمبعـ زیٛاضٞبی تُٛ٘ ثطذٛضز 

         ٚ لغقبت ثتٙی تٕیع ٚ ؾبِٓ ٍ٘ٝ زاقتٝ قٛز ٚ لؿٕت ثبالی لبة ٚ ٚضٚزی تُٛ٘ اظ ضیعـ ٞب پبوؿبظی قٛ٘س.فٛالزی، ضً٘ ٚ قجطً٘ 

                                           

                   

                                                                                           
                    

                       انفٟبٖ(          -تُٛ٘)یبؾٛد کثیف تَدى تَدى عالئن ّطدار دٌّدُ، عالئن ّطدار دٌّدُفا قد   
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ضیة ٍرٍدی ٍ خرٍجی تًَل 2-6  

ٔقٕٛال زٞب٘ٝ ٞبی ٚضٚزی زٞب٘ٝ ٞبی ٚضٚزی ٚ ذطٚری تُٛ٘ ٞب ظیط قیت ٞبی تٙس تطا٘كٝ ٞب لطاض زاض٘س وٝ ٕٔىٗ اؾت ٔٛرت 

وطزٖ ٚضٚزی ٚ ذطٚری قٛز، وٝ الظْ اؾت ثب ضٚـ ٞبی ٔٙبؾت ایٗ قیت ٞب حفؼ ٚ ضیعـ ثط ضٚی ٚؾبیُ یب ٔؿسٚز 

یٗ ضٚـ ٞب فجبضتٙس اظ : ٍٟ٘ساضی ٚ تخجیت قٛ٘س، ا  

ضیعـ زازٖ ٔهٙٛفی ؾًٙ ٞب یب اؾتفبزٜ اظ اثعاض زؾتی یب ٔٛاز ٔٙفزطٜ -8  

تعضیك ثتٗ -0  

٘هت تٛضی ٚ ثتٗ پبقی -0  

احساث تٛضی ثب پبیٝ ٞبی ٔحىٓ-4  
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 yes  

 

 NO 

 

 

 No 

 

 Yes  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

حبنُ اظ ثبظضؾی، وٝ قبُٔ وكف ذؿبضات اؾت ثبیؿتی عجمٝ ثٙسی ٚ تىٕیُ ایٗ چطذٝ ٘تیزٝ اؾترطاد زازٜ ٞب اظ یه فٙبنط ثبظضؾی اؾت. ٘تبیذ 

٘تیزٝ ی تزعیٝ ٚ تحّیُ زازٜ ٞب فّت ٚ احطات ٚ تحّیُ زازٜ ٞب ثب اؾتفبزٜ اظ وبٔپیٛتط نٛضت ٔی ٌیطز، وٝ  ٝتزعی قٛز ٚ ؾپؽ ٔٛضز اؾتفبزٜ لطاض ٌیطز.

ٚ ٍٟ٘ساضی ٔی تٛاٖ آحبض، زٚضٜ ٚ اؾتطاتػی ثط عطف وطزٖ ذطاثی ٞب ضا تٙؾیٓ وطز. ٔمبیؿٝ ٚ ٚ فٛالت ذطاثی ٞبی تُٛ٘ ضا ثٝ ٔب ٔی زٞس.زض پبیبٖ تقٕیط 

[.8ثٝ حجبت تُٛ٘ زض آیٙسٜ وٕه وٙس] فُّ ٚ احطات ذؿبضات ٔی تٛا٘س  

مطابقت با مدت زمان 

 چرخه          

 تغییر نگهداری اجزا

 تغییر مدت زمان چرخه   

 

 

 

 

 

 تغییر نگهداری اجزا؟    

 پایان چرخه

انتخاب 

 اطالعات

نگهداری 

 اعدام  

نمایش نتایج 

 بازریسی 

 اسناد نتایج  

تجزیه و 

 تحلیل نتایج 
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ًتیجِ گیری  -3  

بقس. ٚرٛز ٞعیٙٝ ٞبی ٌعاف ٚ ضٚظافعٖٚ تُٛ٘ ٞب رعٜٚ ؾطٔبیٝ ٞبی ّٔی ٚ التهبزی ٞط وكٛض ٔی ثبقٙس، وكٛض فعیع ٔب اظ ایٗ لبفسٜ ٔؿتخٙی ٕ٘ی ث

اظ عطف زیٍط ثب تٛرٝ ثٝ ایٗ وٝ  ضا ثیف اظ پیف ضطٚضی ٔی ٕ٘بیس  ؾبذت، ٘یبظ ثٝ زا٘ف ٔسیطیت ٚ افٕبَ فقبِیت ٞبی ٔطثٛط ثٝ ٍٟ٘ساضی پیف ٌیطا٘ٝ

ٜ ٘ؿجت زاز، ٍٟ٘ساضی تأؾیؿبت ضاٜ اظ رٕبٜ تُٛ٘ ٞب ثرف افؾٕی اظ تهبزفبت ضاٜ ٚ ٔطي ٚٔیط ٞبی ٘بقی اظ آٖ ضا ٔی تٛاٖ ٔؿتمیٕبً ثٝ ٚضقیت قجىٝ ضا

تٛا٘س ٔی تٛا٘س زض وٓ وطزٖ حٛازث ضاٜ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ثٝ حسالُ ضؾب٘سٖ تهبزفبت وٕه ثٟیٙٝ ای ٕ٘بیس. ٘ىبت ظیط اظ رّٕٝ پیف ٟ٘بزاتی اؾت وٝ ٔی 

                                                                                                                                         ٔبضا زض رٟت ثٟجٛز ؾیؿتٓ وٕه ٕ٘بیس

ِعْٚ تٛرٝ ٞط چٝ ثیكتط ثٝ ثرف ٍٟ٘ساضی پیكٍیطا٘ٝ ثٝ ٔٙؾٛض زؾتیبثی ثٝ ٔٙبفـ التهبزی ٚ وبٞف ٞعیٙٝ ٞبی ثی ٔٛضز -8  

التهبزی زض ظٔیٙٝ ی ٍٟ٘ساضی  تُٛ٘ ٞب ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف ٞعیٙٝ ٞبی ؾبذت.عطاحی ٚ تٙؾیٓ ثٛزرٝ ثط اؾبؼ انَٛ نحیح ٟٔٙسؾی ٚ -0  

ّٕی ارطایی ٚ فزاقتٗ یه ؾیؿتٓ ٔسیطیت ٔٙؾٓ ثط ٔتىی ثط اعالفبت -0  

ثبظؾبظی، ٚ ٘ٛ ؾبظی ثٝ ٔٛلـ. اِٚٛیت ثٙسی تُٛ٘ ٞب ثٝ تٛرٝ ثٝ ٘تبیزی وٝ اظ اضظیبثی ٚضقیت آٖ ٞب ثسؾت آٔسٜ اؾت، رٟت تطٔیٓ، -4  

تط ٚ قٙبذت وبفی اظ ٚضقیت آٖ ٞب زض عَٛ فٕط ٔفیسقبٖ . بز یه ثب٘ه ربٔـ اعالفبتی تُٛ٘ ٞبی وكٛض رٟت زؾتطؾی آؾبٖایز -5  

ٔطتت ثٛزٖ ثبظضؾی اظ اثٙیٝ ٚ افعایف ویفیت ثبظضؾی ٞب یىی اظ ٔٛاضز ٟٔٓ زض ضؾیسٖ ثٝ ؾغح ذٛة تقٕیط ٚ ٍٟ٘ساضی اؾت.  -6  

ی ثٝ اثٙیٝ وٝ ایٗ ٔقیبض ثب ٔغبِقبت ربٔـ ثط ذطاثی ٞبی اثٙیٝ ٚ ٕٞچٙیٗ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٛلقیت رغطافیبیی اثٙیٝ ٚ ثب اؾتفبزٜ اظ ٔقیبضی ثطای ٕ٘طٜ زٞ -7

.تٛاٖ تقٕیطات ضا زض ثٟتطیٗ ظٔبٖ اظ ِحبػ التهبزی ا٘زبْ زاز ٔٛاضز زیٍط تٟیٝ ٔی قٛز. ٚٔسَ ٞبی پیف ثیٙی ٔی  
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