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سته خپرنده هاي نند و گل ها لبخند مي ز ،برگ ها به رنگ در مي آيند .زمين نفسي دوباره مي كشد .سال نومي شود

حفاظت از در  نقش ما سهم ما چيست؟ كجا ايستاده ايم؟ ما، تو، من ،سبز دراين رويشاكنون  .ميگردندبه آشيانه بر

  ؟اين طبيعت رنگارنگ چيست
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  : آشنايي با ما

با هدف ارائه خدمات تخصصي، آزمايشگاهي و نيز مشاوره فني و مهندسي در  شركت دانش پژوهان پايش امين

معتمد سازمان حفاظت  ، به عنوان آزمايشگاههاي محيط زيست و بهداشت حرفه ايزمينه اندازه گيري هاي آالينده 

راه با اين شركت با پشتوانه تجربه علمي و عملي كارشناسان مجرب هم. يط زيست پا به عرصه فعاليت گذاشتمح

بكارگيري جديدترين تكنولوژي دستگاهي و روشهاي نوين و استانداردهاي معتبر جهاني افتخار دارد خدمات آناليز 

نمونه هاي ژئوشيمي، ،باقيمانده سموم،آناليز تركيبات آلي و تركيبات نفتي در آب آشاميدني، خاك، مواد خوراكي 

خدمات هدف ما ارائه  .ي و پتروشيميايي را ارائه نمايدنمونه هاي بهداشت حرفه اي و ساير نمونه هاي صنعت

در اين راستا با . رعايت اصل صحت و دقت و در كوتاهترين زمان ممكن به مشتريان محترم است آزمايشگاهي با 

  .پذيراي نقطه نظرات و رهنمودهاي شما  سروران محترم مي باشيم  ،كمال ميل

  معرفي  توانمنديها 

 كلره و فسفرهاندازه گيري سموم  •

 PCBsاندازه گيري  •

 PAHsاندازه گيري تركيبات نفتي و  •

 اندازه گيري تركيبات آلي فرار •

 شناسايي تركيبات مؤثره اسانسها •

 اندازه گيري فلزات سنگين •

  اندازه گيري هالومتانها •

  

  

  

  

  



  :تازه ترين دستاوردها

به خواسته مشتريان، روش آناليز تركيبات ذيل  با توجه به طيف وسيع تركيبات آالينده موجود در محيط و  نظر

ت توانمندي در اين شركت تدوين و به ليس 1393، در سال و استانداردهاي مصوب بين المللي مطابق با آخرين متد

  .هاي ما افزوده گرديد

 ندازه گيري تركيبات فتاالتها در نمونه هاي آب شرب و نوشيدنيهاا �

گروهي از موادشيميايي آلي بهم مرتبط هستند كه ) كه دي استرهاي اسيد فتاليك نيز ناميده مي شوند(فتاالت ها 

) پالستيسايزر(مواد نرم كننده . معموال در صنعت پالستيك سازي بعنوان مواد نرم كننده مورد استفاده قرار مي گيرند

پليمرهاي ديگر نظير الستيك و استيرن، اضافه مي شوند تا  و )PVC( واد ديگر، بويژه پلي وينيل كلريدبه ماغلب 

پنج فتاالتي كه بيشترين كاربرد را در اين صنعت دارند عبارتند از .كنند) االستيك(آنها را انعطاف پذير و كشسان 

، دي بنزيل بوتيل )DBP(  ، دي بوتيل فتاالت)DEP(دي اتيل فتاالت  ،)DMP(دي متيل فتاالت 

كه كروماتگرام آنها به ). DOP( اكتيل فتاالت ، و دي)DEHP(فتاالت) ـ اتيل هگزيل2(ي ـ د) DBBP( فتاالت

اين گروه از تركيبات به عنوان آالينده ها دسته  EPAمطابق با استاندارد    .آورده شده استذيل ترتيب در شكل 

به عنوان يكي از   )DEHP(فتاالت) ـ اتيل هگزيل2(تركيب  1053در ايران مطابق با استاندارد ملي . بندي مي شوند

با استفاده از  تركيبات يادشده در آزمايشگاه اين شركت .اعالم شده است 8ppbآالينده هاي آلي با حد مجاز 

  .آناليز مي گردند 5ppb با حد تشخيص GC-Msوماتوگرافي گازي با دتكتور جرمي دستگاه كر

  

  

  

  

  

  

  



  اندازه گيري ژئوسمين  �

و مزه  طعم عامل ايجاد ژئوسمين، . ژئوسمين يك تركيب آلي است كه طعم و بوي متمايز خاك را ايجاد مي كند

كه در اثر بارش باران روي خاك، پس از يك دوره  تندي همچنين در ايجاد عطر . نيز هست) لبو(ي خاكي چغندر 

توليد   [Actinobacteria]ي  نوع ژئوسمين توسط. هواي گرم و خشك، به وجود مي آيد، تاثير به سزايي دارد

  .مي شود

يكي از مهمترين عوامل تشكيل دهنده بوي باران مربوط به دسته خاصي از باكتري هاي ساكن خاك بنام 

وسمين ئآنها ژ. را توليد مي كنند (geosmin) "ژئوسمين"است كه تركيب  )(actinomycetes اكتينومايستات

را در خاكهاي اطراف خود ترشح مي كنند كه سپس توسط باران بر همزده شده و در هوا پخش مي شوند و به ما 

يب با دستگاه كمي اين تركمقادير كيفي و شناسايي در حال حاضر .اجازه مي دهند تا آنها را تشخيص دهيم

GC/MS اندازه گيري مي باشد توسط اين شركت قابل.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ژئوسمين در آب 10ppmگراف استاندارد 



 

  (PAH-OH)اندازه گيري مشتقات هيدروكسي پلي آروماتيك هيدروكربن  �

  :اين شركت توانمندي اندازه گيري مشتقات هيدروكسي پلي آروماتيك مانند

1-Hydroxypyrene, 2-Naphtol, 1-naphtol, 9-Phenanthrol, 9-Hydroxy flourene,   

2- hydroxyl flurene اين تركيبات توسط عامل مشتق ساز مشتق سازي شده . در نمونه هاي محلول را دارد

  .مورد آناليز كيفي و كمي قرار مي گيرد  GC/MSو توسط دستگاه 

  

  


