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 ًوبیٌذُ : علی ًیلفزٍش سادُ 

ّوىبراى: هحوَد تجزیشچی، هْذی عظیوی ، هحوذ تمی هذرس، علی هحوَدیبى ، لبسوعلی هٌتظزی، 

 وَرٍش ثزّبًی، اهیٌی 

 

  بییگبسّبی شیوی)آشىبر سبس( دتىتَر  عنوان طرح:

در اٍلیي هزحلِ ی ٍجَد دارد یاس آًجب وِ در عولیبت جٌگی احتوبل استفبدُ اس گبسّبی شیویب خالصه طرح:

ئي شذ ٍ سپس ًَع آى را تشخیص داد تب خٌثی وٌٌذُ هٌبست ثِ تذا اس ٍجَد گبس هغوثثبیست ا هی دفبعی

 ٍ سزعت عول در شٌبسبیی گبس در ایي هزحلِ ثسیبر هْن است.  وبر گزفتِ شَد

آى حضَر در هحیظ آلَدُ ٍ خغز ثزای عبهل اجزا  ّبی وبغذی هغزح شذ وِ اشىبل ویتاستفبدُ اس در اثتذا 

یه ًَار ثب  یشٌبسبیٍ  ُ غٌیوتی اس عزاق ثذست آهذ وِ تٌْب ثِ گبس اعصبة حسبس ثَداست. یه دستگب

آى  تزیي ًَع پیشزفتِ عَل هی وشیذ ٍ دستگبُ ًیش حجین ثَد. حذٍد سِ دلیمِدرپبرچِ ای آغشتِ ثِ هعزف 

در دست داشتي ثب فمظ گزٍُ هجزیبى وِ ثَد   CAM (Chemical Agent Monitor) دستگبّی ثِ ًبم 

ٍ  وِ لبدر ثِ اًذاسُ گیزی هَفك ثِ سبخت دستگبّی شذ ،هَضَعوبتبلَي آى ٍ هغبلعِ سِ سبلِ ثز رٍی 

 ثبشذ.  اس هَاد سوی هی 20ppbهمذار  شٌبسبیی ًَع سن ثب 

در ایي عزح ثزای شٌبسبئی گبسّب اس رٍش اسپىتزٍسىَپی تحزن یًَی استفبدُ شذُ است. در ایي رٍش، 

شَد، درصَرتیىِ  ٍ در حبفظِ یه وبهپیَتز ٍارد هی عیف استبًذارد چٌذ گبس تَسظ دستگبُ ثذست آهذُ

 دد.گز حبفظِ همبیسِ شذُ ٍ ًَع آى اعالم هی ثبستگبُ ٍارد شَد عیف آى ثجت ٍ ًوًَِ هجَْل ثِ د

ثبًیِ( ،  5وتز اس وهبوشیون  تبهیلی ثبًیِ  04ثبال است. )ت عول عحسبسیت ٍ سزایي دستگبُ اس اهتیبسات 

تشخیص ًَع گبس ، همذار ٍ تفىیه گبسّبی هخلَط، وبهال اتَهبتیه ٍ ثی ًیبس اس اپزاتَر، اس ًظز ٍسى ٍ لیوت 

 هٌبست ثزای شزایظ فعلی ٍ لبثل تَلیذ در داخل وشَر است.


