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 یش وؾٛس٘ایشاْ ٚ عایسٚصأٗ راْ فذ٘ا واسگش سا دس ا یّٕیً ایِغا یاص ػذَ ارشا یحٛادث ٔاؽ –كانون مدافعان حقوق كارگر 

 ؾٗ ٔالـیّ٘ یض تشایٔ یادیدٕ٘ذ ٚ تؼذاد ص یٓ واسگشاْ راْ خٛد سا اص دعت ِیاص ا یاسیتغ. د٘ذ یرٙاْ دس ِؼشك خطش لشاس ِ

ٗ یت ػٍیٓ ِؾىالت وٗ ِقذاق تاسصرٕایا یچ ٚرٗ پاعخگٛیتخقٛؿ دس وؾٛس ِا تٗ ٘ یتیٓ حّایلٛأ. ؽٛٔذ یاٌؼضٛ ٚ اص واسافتادٖ ِ

 .واس اعت، ٔثٛدٖ اعت یشٚیٔ

ْ ٗ داسایاِا ِتاعفأٗ حشؿ ٚ آص عشِا. اعت وٗ تش دٚػ ِغٛٚالْ لشاس داسد یفٗ ایراْ واسگشاْ ٚظ یّٕیواس ٚ ا یشٚیحفاظت اص ٔ

 یشٚیرض فشٚػ ٔ یشد وٗ رشِیگ یسا ِ یف ٚ صحّتىؾیؽش یٕٗ ٘ش سٚص راْ أغاْ ٘ایٓ صِیداس ِغٛٚالْ دس ا یٚ عىٛت ِؼٕ

 .واسؽاْ ٔذاسٔذ

صحّتىؼ  یٗ داساْ عثة تٗ خطش افتادْ راْ أغاْ ٘ایعشِا یذ عٛدطٍثیوأْٛ ِذافؼاْ حمٛق واسگش تاس٘ا ٘ؾذاس دادٖ اعت وٗ ٔثا

 یٕذٖ یشد  ٚآیگ یِ یتا چٗ أذاصٖ راْ أغاْ ٘ا سا تٗ تاص یٚ عٛدپشعت یتیِغٌٛٚ ید٘ذ وٗ ت یش ٔؾاْ ِیػ صگضاس. گٕاٖ ؽٛد یٚت

وٕذ وٗ  یسا حاتت ِ ُٓ اِش ِٙید٘ذ ٚ تاص ُ٘ ا یسا دس ِؼشك خطش لشاس ِ یأغأ یراِؼٗ  یٗ یٓ عشِایٓ تااسصػ تشیا واس، یشٚیٔ

  كانون مدافعان حقوق كارگر. اعت یأغأ یع اسصػ ٘اضآِ حف یِغتمً واسگش یزاد تؾىً ٘ایتٕٙا ا
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واس تٗ  یشٚیٔ یتشا یشیرثشاْ ٔاپز یسٚأ – یِّتذ، ػٛاسك رغّ یٚ لأْٛ واس، ؽة واس یٚ سٚاْ پضؽى یپضؽىاص ٔظش دأؼ 

ً یا تٗ دٌیٔفت  ی٘اٖ اچ یِإٔذ واسحفاس ذ ِتٛلف گشدد،یاعت وٗ ٔثا یژگیٚ یوٗ واس، داسا یطیس ؽشادٓ سٚ یاص ا. آٚسد یٚرٛد ِ

 3واس دس  یضیتا تشٔاِٗ س یت فٕؼتیشیِذ. اتذیعاػتٗ اداِٗ  22ذ، یتا یذ، ِیً ضشٚست تٌٛیا تٗ دٌیفؾشدٖ عاخت پشٚژٖ  یصِاْ تٕذ

افشاد  یتشا یفت ؽة واسیؽ یضیتشٔاِٗ سٓ یدس ا. ذ٘ذیا ضشٚست پاعخ ِیاص یٓ ٔیػقش واس ٚ ؽة واس تٗ ا ،فت چْٛ سٚصواسیؽ

چٙاسَ دٚتاسٖ ؽة  یٚ دس ٘فتٗ عَٛ ػقشواس  ی تؼذ سٚص واس ٚ ٘فتٗ ی ٓ ٘فتٗ ؽة واس ؽذٖ، ٘فتٗیوٗ ا یواس یشٚیٔ. غتیحاتت ٔ

 یٌٚ!! افت وٕٕذیذ دسیٕه ُ٘ تایٚ ا وشدٔذ یافت ِیدس یدس ٔظاَ لثٍ یؾتشیت یفٛق اٌؼادٖ حمٛل یفتیؽ یٖٛ یتاتت واس تٗ ؽ .ؽٛد یِ واس

واس، آْ ُ٘  یشٚیاد آْ تش تزاٚص تذْٚ حذ ِٚشص تٗ حمٛق ٔیُ تٕیٕیت یوٗ ِ ُیِٛارٗ ٘غت ییاعتخٕا یِا دس تاصاس واس وؾٛسِاْ تا واس٘ا

ت یدسِا٘ یأزاَ ؽٛد، ٔٛع واس ٚخطشات رذ یذ تٗ فٛست ؽة واسیخاؿ وٗ واس تا یی٘ا دس ؽغً. عتا یا تٗ فٛست ددِٕؾأٗ

 یواس٘ا. وٕذ یِ ییٚاعتخٕا یٕیؼ تیشلاتً پیغ یت ٘ایدچاس چاٌؼ تا ٚضؼ یؾگیواس سا تٗ فٛست ّ٘ یشٚیرٛد داسد، وٗ ٕٔىاس٘ا ٚیا

گاِا  یاؽؼٗ  ی،اٚ سا دس ِؼشك پشتٛ٘ا یپشتٛ ٔگاس یشلاتً ارتٕاب آْ تشایِذاَ ٚغ ی٘ا یپشخطش وٗ ػالٖٚ تش ػٛاسك ؽة واس

تاِذاد اداِٗ  5ذ ٚ تا عاػت ٕوٕ یؽة ؽشٚع ِ 8پشٚژٖ اص عاػت  یگاٖ ٘اسوا یدس ّ٘ٗ واسؽاْ سا  یپشتٛٔگاساْ فٕؼت. ذ٘ذیلشاس ِ

 یِ یصِأ تٕٙا آٔٙا. ٓ واس پشِخاطشٖ ّ٘إ٘گ تاؽذیّٗ خاؿ وٗ تا ایه تیٚ تذْٚ داؽتٓ . یٍیدٕ٘ذ، تذْٚ اِىاْ اعتفادٖ اص سٚص تؼط یِ

ٚ  اعت یاس رذیتغ یشیچْٛ اِىاْ پشتٛگ. واسگاٖ حضٛس ٔذاؽتٗ تاؽذ دس یچ فشدیً ؽذٖ تاؽٕذ ٚ٘یواس وٕٕذوٗ واسگاٖ ٘ا تؼط تٛإٔذ

 .اس خطشٔان اعتیػٛاسك اْ تغ
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 یُ تا چٕذ ٌحظٗ ایگشد یظ واسگاٖ دس ؽة تشِیتٗ ٔاَ پشتٛٔگاس تٗ ِح یا یٚ لشتأ یتٗ ٔاَ پشتٛٔگاس یفارؼٗ ا سٚؽٓ ؽذْ اتؼاد یتشا

 .ُیوٕ یُ٘ آٔٙا سا ّ٘شا٘

 یتضسگ ٚ وٛچه وٗ دس وٕاس ُ٘ را یرٛػ ؽذٖ  یاص ٌٌٛٗ ٘ا ییایٍگشد ٚدٔیشآ٘ٓ ٚ ِیٖ ؽذٖ ٌٌٛٗ ٚ تذیت تشِحٛطٗ واسگاٖ پش اص لطؼا

ؼات ٚ لطؼات یاْ ضایوٕذ وٗ ٔٛس آٔٙا دس ِ یلغّت تشق ٔقة ؽذٖ وٗ ِحٛطٗ سا سٚؽٓ ِ یٍٗ یچٕذ پشٚژوتٛس وٗ تٗ ٚع. گشفتٗ أذ

 یعشد یآٔٙا تا تٛرٗ تٗ تاد٘ا یٌٌٛٗ ٘ا ٚ ساٖ سفتٓ سٚ یواس سٚ. تشد یذ سا تاال ِید یوٕذ وٗ خطا یزاد ِیا ییٗ سٚؽٓ ٘ایواس ٔؾذٖ عا

دس دعت  یٛگشاف تا چشاؽ لٖٛ ایساد. أذاصد، پشخطش ٚ دؽٛاس اعت یصد ٌٚشص تٗ تٓ ٚ راْ أغاْ ِٚ یؽٙثاص ِ یتشف یوٗ اص لٍٗ ٘ا

ٗ یٓ عایه گاَ خطا دسای. ه ٔٛاس تغتٗ ؽذٖ اعتیعشرٛػ آْ اعت وٗ دس ِحً   یٕچیا 2 یه ٌٌٛٗ ی یاْ ٌٌٛٗ ٘ا دس رغت ٚ رٛیدس ِ

 یدٖ عأت یوٗ تا فافٍٗ  ییاْ ٌٌٛٗ ٘ایدس ِ یاعت تا پا یغت، وافیآٔٙا عادٖ ٔ یوٗ دس سٚص ُ٘ ساٖ سفتٓ سٚ ییٌٌٛٗ ٘ا یسٚؽٓ ٘ا سٚ

( واس دس ؽة یخطشات رٕث.)اق پا ؽٛد٘غتٕذ، فشٚ سٚد تا تاػج عمٛط ٚؽىغتٓ ِچ ٚ ع یه ِتشیِتش اص ُ٘ لشاس داسٔذ ٚ دس استفاع 

ٕٗ اػ یع یذ سٚیوٗ تاگؾتُ  یِ( پشتٛٔگاس یشیضاْ پشتٛگیٓ ِییٓ ٚ تؼیتخّ یتشا)TLDٚ  ذً تیتٗ دٔثاي ف ،دس ٕ٘گاَ تشگؾت پشتٛٔگاس

 ؟یٍُ تذ سا وزا لشاس دادیذَ فیتا تؼزة پشع. ُٕیتث یضیٔتٛأغتُ چ یٌٚ ؛ٔقة گشدد

 ؟یمتوجه شد یببر ید از من اسمینبا .دگرفته بو یمن برگشت كم یبه سو -

 .آره -

 .است یچون امشب شب كاسب. كنم یلم بج را نصب نمیف -

 چه؟ یعنی -

 .كنند یم ده هزارتومان فردا به ما نقدا پرداخت میكه كار انجام ده یهر سرجوش اضاف یبه ما اعالم كرده اند برا -

 د؟یكن یم یو گرافیمگر شما هر شب چند سرجوش را راد -

 ی، طبق بررسینچیدو ا 2سر  51دم كه با یشن یاتم یمن از استادمان در انرژ یول. نچیا 03معادل  ینچیا 2ش سرجو 03 -

هر پرتونگار فتد یهم ن یرمنتظره ایاتفاق غ چیل كار استاندارد و سالم باشند وهیوسا یقات آنها چنان چه همه یها و تحق

 .دارد یریك است و عوارض جبران ناپذش از آن خطرنایافت كرده و بیرا درپرتو زان مجاز یم

 د؟یكن یم یسرجوش را پرتونگار 03پس چرا  -

 .كند یرد و اخراج میپذ یسرجوش را نم 03كمتر از  یشركت پرتونگار -

 كار را دوبرابر كرده است؟ فشار مانكاریپ یل و طبق چه قانونیبه چه دل -

 یصورت م یقانون یقت طبق قانون بیدرحق. ست تفاوت ا یك شاهد بیهم  یاتم یگر دست خودشان است وانرژین دیا -

 .ردیگ

 شود؟ یاز حد چه مش یب یریپس وضع شما با دوبرابر پرتوگ -

ش از حد مجاز پرتو یمن ب كهمتوجه شود  یاتم یكه انرژ یچون در صورت. لم بچ را درآورده امین فیهم خب به خاطر -

 یپرداخت نم یحقوق یاجبار یها ین مرخصیمانكار بابت ایدهد و پ یم یافت كرده ام تا مدت چند ماه استراحت اجباریدر

 . میم تا كارمان را از دست ندهیلم بج را برداریم فیكند ما مجبور هست

 .مت جانت تمام شودیممكن است به ق. كند ید میتو را تهد یچه خطر یدان ینم مگر -

 . مهیبابا خداكر یا -

شه؟ چند تا پرتونگار را  یم یمه اشعه گاما خنثیمه؟ مگه با خدا كریخدا كر یگ یبعد م. یكن یم یخودكش یدار یمرد حساب -

 .ده اندیگور خواب یا تویم شده اند یا عقیا سرطان خون گرفته اند و یده اند ؟ یرس یكه به بازنشستگ یشناس یم

 ؟ی، قبول داریكن یت ها زندگید با واقعیز باین دوست عزیبب. شود یما بهتر نم یشما زندگ یبا دل سوز -

 خب -



 

هزار تومان و پول  033 یه ین هم شهروره ا یم یش دبستانیبچه ام پ! پول. اج داردیكردن خانواده به پول احت یزندگ یبرا -

 یعنی هزار تومان033 یدان یم. شود یالزم داره و همه اش با پول حل م. گریس رفت و برگشت و هزار زهر مار دیسرو

ل محروم یبشه كه امسال از تحص یون دانش آموزیلین سه میبچه ام مثل ا من هم بگذارم یعنی. نصف حقوق من یعنیچه؟ 

  (03آبان  51رسانه ها در  یطبق آمارها).شده اند

 :ٌزا اص اٚ پٛصػ خٛاعتُ ٚ گفتُ. ؽذ یؼ تٍٕذ ِیؽذ ٚ فذا یِ یداؽت تٗ ؽذت ػقثأ

 ؟ یبزن یتوانیه دار چند تا سرجوش میسرماجوش حد نصاب  03بعد از . مانده یفقط چند سوال باق. رمیگ یاد وقتت رو نمیز -

ست ین است و كار در ارتفاع نیزم یوقت ها كه كار رو یبعض یول. كنم یتا رو تمام م 03همان  یاوقات با بدبخت یگاه -

لم ها دچار حادثه بشوند، یاز ف یكیالبته اگر . یكیفقط  یگاه و. میكن یوگرافیرا هم راد یسرجوش اضاف 4 یال 2م یتوان یم

 . دهند یبه ما نم یزیچ( شوت یر)

 ست؟یشوت چ یعلت ر -

 . ندارند تیفیلم ها كیاكثرا ف یول. مختلف دارد یعلت ها -

 د؟ یكن یدور شدن از چشمه ها چه م یمكان محدود برا جا و ارتفاع با توجه به در -

 چیه -

 چه؟ یعنیچ یه -

و  یكنار چشمه بمان در یتوان یفقط م یعمود یهامتر دارد آن هم با پله  43معادل  یتاور كه ارتفاع كی یرو یوقت یعنی -

 .شیآن هم از نوع گاما یپرتو نوش جان كن

 ست؟ین یزیچ راه گریه -

ن یه چنیكرا یبرا یول. توان از آن محل دور شد یم( حمل نفر به طبقات باال یفلز  یسبدها)چرا با جراثقال و بسكت -

 . د پرداخت كردیچندصد هزار تومان با یساعت یلیجرثق

چؾُ فشٚتغتٓ ٘ا تٗ خاطش ّ٘ٗ ٓ یاص ا یذاد ٚ عتُ طثماتیٓ ّ٘ٗ تیختٗ اص ایضات واس ؽذٖ تٛد ٚ ِٓ دس ُ٘ سیٚ ِؾغٛي آِادٖ وشدْ تزٙا

 . آٔزا تٛد یٍِٛتشیه ویخٛاتگاٖ ِاْ ؽذَ وٗ دس  یسا٘ اص اٚ تؾىش وشدَ ٚ .ٓیافغشدٖ ٚ خؾّگ ،یٗ داساْ تأه رٙأیت عشِایسضا

ؽّاس اص  یتضسگ ت یتضسگ تا دعتگاٖ ٘ا یؽشوت ٘ا یّأىاساْ دعت اٚي ٚ دعت دَٚ وٗ ّ٘ٗ یاسفشِا ٚ پو یِغٛالْ تاال یّ٘ٗ 

 یخٛب ِ یٍیخ ٚ. داسد یتٍٕذ ِإٔذ تاٚس ٘ا چٗ خطشات یتشد ٘ا یسٚ یدإٔذ وٗ واس پشتٛٔگاس یِ یخٛت ً ٘ا ٘غتٕذ تٗیحمرٍّٗ رش

ه یراْ ( اٌثتٗ تا تٗ اعتىاْ) ِٙش خٛسدٖ یؾأیپ یغٗ ٘ایٓ ٔٛویا یتشا یٌٚ. شلاتً ارتٕاب اعتیت غیدس آْ ِٛلؼ یشیدإٔذ وٗ پشتٛگ

خٛدؽاْ سا  یٗ یٓ پشتٛٔگاساْ اتحادیاگش ا. وٕٕذ یغٗ ِیً ِمایٗ رشحمیاسصػ اعت وٗ آْ سا تا وشا یآٔمذس ت یواس پشتٛٔگاس یشٚیٔ

عٛد  یؽذٔذ خٛد سا تشا یوشدٔذ ٚ حاضش ّٔ یِماِٚت ِ ه پاسچٗیِتحذ ٚ  یٗ داسیعشِا یّأىاسیپ یٓ ؽشوت ٘ایداؽتٕذ ٚ دس لثاي ا

تا تٗ  یوغ. ػًّ وٕٕذ یٓ لأٛٔیؽذٔذ تا آٔٙا طثك ِٛاص یٗ داساْ ِزثٛس ِیِشگ تاس گاِا لشاس دٕ٘ذ، عشِا یآٔٙا دس ِؼشك پشتٛ٘ا

خٛد سا تا دفاتش  یفٕف یتضسگ ٚ وٛچه عاصِاْ ٘ا یؽٙش ٘ا ی ٗ داساْ دس ّ٘ٗیعشِا ٓ عٛاي پاعخ ٔذادٖ اعت وٗ چشایحاي تٗ ا

ذ عش یاٚسٔذ تایذ وشدٖ اعت تٛرٛد تییٚرٛدؽاْ سا تا یسا وٗ لأْٛ اعاع یفٕف یواس اگش تخٛا٘ذ عاصِاْ ٘ا یشٚیٔ یِشتٛطٗ داسٔذ ٌٚ

 اص صٔذاْ دس آٚسٔذ؟

 یزیحزف تذس. وٕذ یت ِیاٗ داساْ حّیگش عشِایاص ِٕافغ خٛد ٚ دآْ اعت وٗ  یداسٗ یعاختاس عشِا. ٓ عٛاي واِال سٚؽٓ اعتیپاعخ ا

 .ً اعتیٓ دٌیلأْٛ واس ُ٘ تٗ ّ٘

 یریخطر پرتوگ



 

: یاحشات لطؼ"  101ه یروپشتٛ٘ا  یىیٌٛٛژیاحش ت ،7فقً  ،٘ا ٛگشافیآِٛصػ ساد یشاْ تشایا یاتّ یدس دسعٕاِٗ أتؾاسات أشژ

... ذ ی، آب ِشٚاسیشات خٛٔییٍِتٙة ؽذْ پٛعت،تغ. ؾتش تاؽذیه حذ آعتأٗ تیاص  یشیوٕٕذ وٗ پشتٛگ یتشٚص ِ یٓ احشات ِؼّٛال ٚلتیا"

 . " تاؽٕذ یپشتٛ٘ا ِ یاص احشات لطؼ

ِختٍف ٚ ػٛاسك  یش عشطاْ ٘ایٔظ. ص ٚرٛد ٔذاسدٚد یتشٚص آْ ِؼّٛال آعتأٗ  ی٘غتٕذ وٗ تشا یاحشات: یاحشات احتّاٌ" 101ه یرو

 " ٕذٖیآ یعٛء تش ٔغً ٘ا

ُ یش ِغتمیُ ٚغیپشتٛ٘اتٗ فٛست ِغتم یتطٛس وٍ... ض ِّىٓ اعت تاػج عشطاْ گشددیه فتْٛ اؽغٗ گاِا ٔیحتاتشخٛسد :" ...101ه یرو

 " گزاسٔذ یاحش ِ

، ِخاط دعتگاٖ گٛاسػ ٚ گٍٛ، یٌٕفاٚ ی، تافت ٘ایرٕغ یِغض اعتخٛاْ، عٍٛي ٘ا: حغاط تٗ پشتٛ ػثاستٕذ اص یتافت ٘ا":101ه یرو

 " ىٛي ٘ایذسَ پٛعت ٚ فٌٛیاپ

 ." ؽٛٔذ یدسفذ آٔٙا ٔاتٛد 90ِ شد،یلشاس گ یگش 3ِؼادي  یصٚش دیْٛ عٍٛي تحت تاحیٍیه ِیاگش :"110 یه یرو

خْٛ وٗ دس  یوُ ؽذْ پالوت ٘ا. ؽٛد یتٗ تاال ؽشٚع ِ یفذ گشدس  25حذٚد  یذ اص دص٘ایعف یوا٘ؼ گٍثٛي ٘ا:"112 یه یور

لطغ واًِ آْ گضاسػ ؽذٖ  یگش 6تا  2ِغض اعتخٛاْ ٚ دس  تیوا٘ؼ فؼاٌ یگش 2دس دص . ِّىٓ اعت یدسفذ گش5تاالتش اص  یدص٘ا

 . تٗ صتاْ عادٖ عشطاْ خْٛ." ؽٛد یگفتٗ ِ یٓ حاٌت عٕذسَ خْٛ عاصیاعت وٗ تٗ  ا

 : ؽٛد یش ِؾا٘ذٖ ِیػالئُ ص یگش 2دس حذٚد  یشیپظ اص پشتٛگ:" 111 یه یرو

 پظ اص چٕذ عاػت عشدسد، اعتفشاؽ، اعٙاي، ٚ تة  -اٌف

 ٚصْ  یزیوٛچه دس د٘اْ ٚ گٍٛ وُ ؽذْ تذس یسٚص رٛػ ٘اپظ اص چٕذ  –ب 

 .. ِتفاٚت اداِٗ داسد یوا٘ؼ ٚصْ تا دإِٗ ٘ا یٌٚ... ٓ سفتٓ ػالئُ روش ؽذٖیٚ اص ت یظا٘ش یٓ ٘فتٗ تٙثٛدیدس دِٚ –د 

 یدس طٛي ٘فتٗ . ؽٛدذ ٚصٔؼ وُ یض تٗ تذسیٓ ٘فتٗ ٔیعِٛ دس. اعت یّیؾتش ّ٘شاٖ تا ػمیتا ؽذت ت یٓ ٘فتٗ ػالئُ لثٍیدس عِٛ –د 

 ." خٛا٘ذ ِشد یچٙاسَ تٗ احتّاي لٛ

  یىی، احشات ژٔتیشیاحشات تاخ( ْٛٔذ ِغض اعتخٛاْ پظ اص عشطاْ خٛیدس پ.) غتیٔ یٓ فٛست ُ٘ دسِاْ لطؼیدس ا:" 111 یه یور

( فشصٔذ پشتٛٔگاس)ٖٕذیتٛأذ ِٛرة رٙؼ گشدد وٗ دس آْ فٛست دس ِٛرٛد آ یِ DNA یشٖ یشات دس صٔزییٓ تغیا:"... 111ه یرو

 ."ِختٍف تشٚص وٕذ یشات ِّىٓ اعت تٗ فٛست عشطاْ ٘اییٓ تغیػٛالة ا. وٕذ یِتؼذد تشٚص ِ یىیژٔت ی٘ا ییٔاسعا

ٗ وٗ دس یّأىاساْ ٚ فاحثاْ عشِایتٗ پ یاتّ یِغٛالْ أشژ ؾٕٙادیُ پیٕیپشتٛ ٔگاس، تث یشأگش تشایٚ یاس رذیٓ خطشات تغیدس لثاي ا

 ( 2)غت؟ یوشدٖ أذ، چ یٗ گزاسیٗ عشِإیٓ صِیشاْ دس ایا

ِطاتمت  یٓ ؽذٖ تٛعظ ٚاحذ لأٛٔییؼت یِٛرٛد دس وؾٛس تا اعتأذاسد٘ا یضات پشتٛٔگاسیتزٙ یٔىتٗ وٗ تشخ ٓیتا تٛرٗ تٗ ا: تثقشٖ

ِٛرٛد  یغتُ ٘ایتٗ استما ع یضاتیٓ تزٙیك داسٔذگاْ چٕی٘ذف تؾٛ ٓ ِذسن تایا یا٘لغّت  یدس تشخ" ذیتا"ٔذاسد، اعتفادٖ اص ػثاست

 . اعت

ٗ یعشِا یتٗ پشلثا چشا؟ تا. وٕٕذ یِ یِؼٕ" ك داسٔذگاْی٘ذف تؾٛ"ّاْ ؽذٖ أذ ٌزا آْ سا تا یپؾ" ذیتا" یِغٛٚالْ ِحتشَ اص روش وٍّٗ 

 .دسآِذٖ أذ، تشٔخٛسد سأت خٛاساْف یرضء ط یً عاختاسیوٗ تا تؼذ یداسأ

تٛاْ ٚاداس  یٗ داساْ سا ِی، عشِا ییارشا یٓ رّالت تذْٚ پؾتٛأٗ یا تا ایآ. ِٛرٛد یغتُ ٘ایاستماء ع یك داسٔذگاْ، تشایتا ٘ذف تؾٛ

ٓ سٚ دسِؼشك پشتٛ یذ ٘غتٕذ ٚ اص ایٗ تٌٛیٗ داساْ دس حاؽیفشعٛدٖ سا س٘ا وٕٕذ؟ عشِا یتگزسٔذ ٚاتضاس٘ا یؾاْ وّیوشد تا اص عٛد٘ا

ذ یٓ پشتٛٔگاساْ ٘غتٕذ وٗ تایا. وٕٕذ یسا فادس ِ یاَ تذْٚ پؾتٛأٗ آ احىیٓ طٛس لأْٛ گزاساْ وٗ چٕیّ٘. شٔذیگ یاؽؼٗ گاِا لشاس ّٔ

وٗ تا  اعت یچٗ عاصِأفٗ یٓ ٚظیا. دچاس حٛادث ِشگ تاس ؽٛٔذ" ش اعتأذاسدیغ یتا دعتگاٖ ٘ا" یاتّ یتٗ اػتشاف ِغٛٚالْ أشژ

 ادٖ لشاس ٔذٕ٘ذ؟فشعٛدٖ سا ِٛسد اعتف یٗ داساْ سا ٚاداس وٕذ اتشاص٘ایلاطغ عشِا یتا ٔظاست لذست ٚ



 

ضات ، یتزٙ یاگش خشات -1-3-8-5اص عٛأح  یٔاؽ یشیعٛأح ٚ پشتٛگ 3-8-5:"30ٗ یروش ؽذٖ سٚ یگش اص دسعٕاِٗ ید یه ّٔٛٔٗ ی

اص افشاد  یؾتشیؼذاد تت ایه ی یشیِٕتذ تٗ پشتٛگ... گش وٗ خاسد اصوٕتشي پشتٛٔگاساْ اعتیً دیا دالیٓ واس ٚ یػذَ ٔظاست تش لٛأ

 ..." گشدد

افت چؾّٗ یدس یتشا یٛگشافیساد یٕىٗ ؽشوت ٘ایشاعتأذاسد ؽذٖ ، تا تٛرٗ تٗ ایضات غییذ تش تزٙیٓ دسعٕاِٗ ٘ا ِشتة تاویدس ا

 وٕذ، ٚ یِطاٌثٗ ِ یٕٗ فٕیخٛدسٚ٘ا ِؼا اص یٚ سإٔذگ ییظ سإّ٘ایچشا ّ٘اْ گٛٔٗ وٗ پٍ. ِشارؼٗ وٕٕذ عاصِاْ ِشتٛطِٗزثٛسٔذ تٗ 

تا اص  ؽٛٔذ یّٔ یٕٗ فٕیساِؼا یٛگشافیساد یِؾخـ اتضاس ٚ دعتگاٖ ٘ا یصِاْ ٘ا یوٕذ، تشا یدسِِذاسن عالِت خٛدسٚ سا فا

 ؟ؽٛد یشیؾگیحٛادث ِشگ تاس پ

تٙشٖ ِٕذ  ییّٗ ٘ایاص ت ،تاؽٕذ یؾتشیعاػات واس ِحذٚد ٚ اٚلات فشاغت ت یذ داسایتا یؾگیّ٘ ی٘ا یً ؽة واسیپشتٛٔگاساْ تٕٙا تٗ دٌ

اعتفادٖ  یواسِؼٌّٛ یشٚیٔ وٗ وٕٕذ یاعتفادٖ ِ یّٗ ایّ٘اْ ت صوٗ آٔٙا ا یدسحاٌ. تاؽذ اص واسؽاْ أطثاق داؽتٗ یٗ تا خطشات ٔاؽوؽٛٔذ 

ٗ تا و یِمذاس عاػات واس .عاػت تٛد 2پشتٛٔگاساْ حذاوخش  یِذت صِاْ واس دس ؽة تشا گزؽتٗدس ٔظاَ حىِٛت . وٕذ یِ

ٓ یا ی ّ٘ٗ یٌٚ .ؽذٔذ یعاي تاصٔؾغتٗ ِ 30 یعاي واس تا حمٛق تاصٔؾغتگ 20ص ّ٘إ٘گ تٛد ٚ پشتٛٔگاساْ تؼذ ا یرٙأ یاعتأذاسد٘ا

شػ تشٔاِٗ یتا پز ٚ یً عاختاسیتا تؼذ یٔظاَ فؼٍ دس. گشفتٗ تٛدٔذ یذاد ؽا٘یغتُ تیٛگشاف ٘ا تا لذست اص عیساد ساتٛد  یٓ وٗ حذالٍیلٛأ

 والْ یالتقاد یاص تشٔاِٗ ٘ا یشٚیتٗ پ. اعت اص دعت سفتٗ  یتٗ وٍاصات یٓ اِتیاپٛي  یٓ اٌٍٍّیفٕذٚق ت ییىایاِش یادقالت ی٘ا

ٗ یاس عشِایلأْٛ سا دس اخت یػّال ّ٘ٗ ّأىاساْ، یواس پ یٖٛ یؽ تش اتضاس ٚ یه ٔظاست فٕیتذْٚ  یً عاختاسیاص تؼذ تؼذ یدٌٚت ٘ا

تا  7اص  یؽة ٚگا٘ 8اص عاػت ) ش وشدییتغ تشاتش 2ؼ اص یٗ داساْ تٗ تیعشِا ی ٍٗیعاػات واس ؽثأٗ تٗ ٚع. ؽذٖ اعتداساْ لشاسدادٖ 

 یظ واسیٓ ؽشای، پشتٛٔگاساْ سا دس ا یاسىیذ تٗ تیتٙذاعتخّاس ّ٘شاٖ تا .ش اعتیعاي اِىاْ پز 30تٕٙا پظ اص  یتاصٔؾغتگ ٚ( تاِذاد 5

 .ذٖ اعتیٛتوپشخطش دسُ٘ 

ِٛسد ِٕاعثاتؾاْ تا  دس یة ُ٘ ٘غتٕذ ٌٚیسلٓ ؽشوت ٘ا اگش چٗ یا. تٗ واس اؽتغاي داسٔذ یؽشوت پشتٛٔگاس 320وؾٛس حذٚد  دس

 یِمشسات داخٍ وٕٕذ یٓ ؽشوت ٘ا پشتٛ ٔگاساْ سا ِزثٛس ِیا. ه داسٔذیٔضد یٚ ّ٘ىاس پشتٛٔگاساْ، تا ُ٘ ّ٘إ٘گ ٘غتٕذ واس یشٚیٔ

 یا د٘ذ، ؽشوت ٘افؼه پشتٛٔگاس اعتیوٗ  یدس فٛست .اعت، ارشا وٕٕذ یاتّ یأشژ یٓ واس ٚ ٘ؾذاس٘ایتشخالف لٛأوٗ ؽشوت ٘ا سا 

غت یوٕذ، ٚاسد ٌ تیؽىا ییت تٗ راووٗ پشتٛٔگاس اص ؽش یدس فٛست. اٚسدیت ٔاِٗ تیسضا یاص ؽشوت لثٍ دٕ٘ذ تا یگش تٗ اٚ واس ّٔید

 ،(یپشتٛٔگاس)یٛگشافیساد یؽشوت ٘ا یىاسیذ تٗ تیتٙذ. واسػ سا س٘ا وٕذ ذیؾٗ تایّ٘ یتشا ؽٛد ٚ یِ یٛگشافیساد یاٖ ؽشوت ٘ایع

ّأىاساْ یٓ واس تاػج ؽذٖ پیلٛأ یزیٚ حزف تذس یپشتٛٔگاس یت ٘اوٓ واس دس ؽشیلٛأ یاص ػذَ ٔظاست تش ارشا یٔاؽ ی٘ا ییٔاسعا

 یتذْٚ ِضد ٚ تذْٚ اضافٗ واس یگاسیعاػت واس ت 9تؼذ اص  یٌٚ. ؼ دٕ٘ذیعاػت افضا 9عاػت واس دس ؽة پشتٛٔگاساْ سا تٗ  2

 یٌٚ. ٚ ِزشب اعتخذاَ وٕٕذ یاس فٕو یشٚیه ٔیؽذٖ،  یپشتٛٔگاس یٍُ ٘ایظٙٛس ٚ حثٛت ف یتشا ذیؽشوت ٘ا تا. ؽٛد یپشتٛٔگاس آغاص ِ

ٗ داس یعشِا یتشا. ذیٍُ ٘ا الذاَ ّٔایه خأٗ تشٚد ٚ تٗ ظٙٛس فیتاصٖ تٗ تاس یعاػت ؽة واس 9خٛإ٘ذ وٗ پظ اص  یؾاْ اص پشتٛٔگاس ِیا

 ییوٗ تتٛأذ رادٕ٘ذ  یّٔ یت ٔاِٗ ایٚ تٗ اٚ سضا ؽٛد یٓ ٔذ٘ذ اخشاد ِت یگاسیٓ تیشتٛٔگاس تٗ اپاگش . ٓ تافشفٗ تش اعتیِغٍّا ا

فشعٛدٖ  یٛگشاف ٘ا واس وشدْ تا دعتگاٖ ٘ای٘ا تٗ حمٛق ساد ؽشوت یسحّأٗ  یگش اص تزاٚصات تید یىی. گش واس تٗ دعت آٚسدید

ظ یٓ ؽشایدس ا. وٕذ ٚ ِتٛلف ؽٛدش یتٗ عشرٛػ گ ْذیسع یش خٛد تشایؽٛد تا چؾّٗ دس ِغ یضات تاػج ِیتزٙ یفشعٛدگ .اعت

زاد ؽذٖ یسا رذا وٕذ ٚ تا وّه أثش تٍٕذ ِؾىً ا یٛگشافیساد یچؾّٗ  یأتماٌ یا ّ٘اْ ٌٌٛٗ ٘ایٛپ یذ تیذ گایاداِٗ واس تا یپشتٛٔگاس تشا

 یشیىاالت ٚ پشتٛگؽا ٓیا یٛپ ٘ا ػاًِ افٍیذ تیٔثٛدْ گا اعتأذاسد. شلاتً ارتٕاب اعتیغ یتیٓ ٚضؼیدس چٕ یشیپشتٛگ. ذیسا حً ّٔا

اس و یشٚیا ٔیآ. د٘ذ یس ِؼشك ػٛاسك ِشگ تاس لشاس ِداٚ سا  یِزاص تٗ فٛست خطشٔاو ؼ اصحذیت یشیپشتٛگ. پشتٛٔگاساْ اعت

ٗ ت واسؽاْ یشٚیٔ یٔٗ ٘ا وٗ تا فشٚػ ؽشافتّٕذا اْغٓ أیا ای؟؟ آیه تاس ِقشف ٚ دٚس أذاختٕی یٍٗ ایا ٚعیاعت؟  راْ یه اتضاس تی

وٕٕذ  یلشتأ یأٗ داسیؾتش عشِایعٛد ت یٕذٖ ؽاْ سا تشایآ ی، رأؾاْ ٚ ٔغً ٘ا یذ صٔذگیتا ،وٕٕذ یغ وؾٛس وّه ِیذ فٕایتٌٛ ٚتٛعؼٗ 

ٗ یعشِا یدس حغاب تأى یؾتشیا پٛي تیأذاصٔذ؟ آیضاس فشعٛدٖ ؽاْ سا دٚس تتا ای اعتأذاسد تخشٔذ ٚ یگشأتش ٌٚ یخٛإ٘ذ اتضاس یوٗ ّٔ

 یواس فٕ یشٚیه ٔیِّٙتش اص راْ  ،افتٗیٗ دعت یتا سأت ٚ سٚاتظ خاؿ تٗ اِىأات ٚعشِا اعت ٚ یٗ ایذ حاؽیتٌٛ ؾؼ دسموٗ ٔ ،داس



 

ؼ ّ٘شاٖ تا ی٘ا یگاسیت یٚلت. ٘ضاس تِٛاْ اعت600 یٓ واس پشچاٌؼ حذاوخش ِا٘یوٗ حذاوخش حمٛلؼ تا ا یوؾ أغاْ صحّت ؟اعت

دس تاصاس  یلأٛٔ یا تیآ. ؾتشیت یضیٔٗ چ ه حذالً حمٛق اعت ٚیافت اٚ یحمٛق دسُ یاػ سا ِحاعثٗ وٕ یؾگیّٚ٘ یدائّ ی٘ا یؽة واس

 ٚ یس سا تٗ تٛعؼٗ فٕؼتٛتٛأذ وؾ یواس ِ یشٚیش ٔیٚ تحم یّت ٔاتٛدیٓ تٗ لیلٛأ یٚ ػذَ ٔظاست واسآِذ تش ارشا یواس فٕؼت

ٔخٛا٘ذ  گش،ید یعاختاس راِؼٗ دعتاٚسد یشأیض ٚر یٓ سٚٔذیفّٙذ وٗ چٕ یِ یؾشفتٗ تشعأذ؟ ٘ش خشد حتا ٔالقیتا رٙاْ پ یگاِّ٘

 یواف ییٓ تٗ تٕٙایا یٌٚ. ذٖ ٚ تٗ راعتیاػالَ خطش٘ا واِال عٕز ُ وٗ ٘ؾذاس٘ا ٚیؽٛ یِتٛرٗ ِ یػٍّ ی٘ا یتشسع مات ٚیتحم تا. داؽت

 !ٚرٛد ٔذاسد؟ یؾٕٙادات ػٍّیپٓ یاوشدْ  یواستشد یتشا ییارشا یاعت؟ چشا پؾتٛأٗ 

ٗ، یعشِا یض وٗ دس عاختاس ِاٌیٔاچ یتٗ دعت آٚسدْ حذالٍ یتشا( پشتٛٔگاس)یواس فٕ یشٚیه ٔیذٖ اعت وٗ یغٕذت پیٓ ٚالؼیا ایآ

رغُ ٚرأؼ سا تٗ پشتٛ ( ٘ضاس تِٛاْ دٖ)شٔذ، یپز یؽاْ ّٔ یثیوٛدوأؾاْ آْ سا حتا تٗ ػٕٛاْ پٛي تٛر چٕذسغاص اعت، ٚ آلاصادٖ ٘ا ٚ

 ِشگثاس گاِا تغپاسد؟ ی٘ا
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ترین روش ها ، جهت تشخیص عیب های نواحی قدیمی و پرکاربردترین 

روش های تست غیرمخرب . جوش خطوط انتقال نفت و گاز می باشد

دیگری نیز وجود دارد که از روش های مافوق صوت، جریان گردابی یا 

له ید به وسیپرتونگار با. مغناطیسی، تشخیص ترک یا نفوذ استفاده می کنند

زان عمق جوش ین فلزات را كنترل كند تا میاشعه گاما مركز جوش ب

 .ن جوش ها مشخص شودیر بد یخال یوفضا
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