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 ) دها ٍرطَتت ( تاضذ.

      ایوي در صَرت ًیاز دارای ضرایط هحیطی وٌترل ضذُ ترای اًثارش هَاد دارای هحلی هٌاسة ٍآزهایطگاُ تایذ  -11

 هیس تاضذ. جْت ًگْذاری هَاد ضیویایی هی تَاى از واتیٌت ّا یا لفسِ ّای خاظ استفادُ ورد.هخاطرُ آ

 یر در ًظر گرفتِ ضَد:ضرایط ز هتٌاسة  تا داهٌِ فعایت آزهایطگاُ ساختِ ضذُ ٍ فضای آزهایطگاُ تایذ از هَاد هماٍم ٍ

 هماٍم تِ پان وٌٌذُ ّا ٍ ٍسًذُ یر لغف تایذ غتِ سَْلت لاتل تویس وردى تاضذ، و دیَارّا ، سمف ٍ وف صاف تَدُ ٍ-

 هَرد استفادُ در آزهایطگاُ تاضذ. یضذعفًَی وٌٌذُ ّا

َلت ًیس تویس ضًَذ. تَصیِ هی ضَد ْتِ س غثار پیطگیری وردُ ٍ طراحی پٌجرُ ّا تایذ تِ گًَِ ای تاضذ وِ از ٍرٍد گرد ٍ-

تجْیسات تٌظین ضَد . تْتر است ترای تِ حذالل رساًذى  اًجام آزهَى ّا ٍهطاتك تا ٍ...(  ویفیت َّا) دها، رطَتت، ررات هعلك

فیلتر دار تا هىص تن تَْیِ . تِ ایي هٌظَر استفادُ از یه سیسجریاى َّا ٌّگام آزهَى، پٌجرُ ّا ٍ درّا واهال تستِ ضًَذ

 پیطٌْاد هی ضَد. خرٍج َّا د ٍهٌاسة ترای ٍرٍ

ستفادُ از ورورُ تیرًٍی پٌجرُ  یا صفحات ضیطِ ای هٌاسة از اثرات هضر اضعِ خَرضیذ در صَرت لسٍم ، هحیط آزهایطگاُ تا ا

 حفظ ضَد.

 در ًظر گرفتِ ضَد. ی دستدر ّر اتاق  آزهَى تایذ هحلی ترای ضستطَ -



تت یط هحیطی ضاهل هٌایع اًرش ی، آب تا ویفیت هٌاسة ترای هصارف هَرد ًظر، رٍضٌایی هٌاسة ، تَْیِ هٌاسة، رطَاضر  -

 آزهایطگاُ تاًهیي ضَد. ّای  فطار َّا تایذ هتٌاسة تا فعالیت ٍ

تِ سَْلت  هٌاسة ٍ ٍّای آزهایطگاُ تایذ دارای سطَح صاف ٍغیر لاتل ًفَر، از جٌس هماٍم صٌذلی  هیسّای وار ٍ -

 ضذعفًَی وردى تاضٌذ. لاتل تویس ٍ

ضًَذ. تِ ایي هٌظَر هی تَاى از تسْیالت  ْذاریگهذارن غیرضرٍری ترای آزهَى ًثایذ در هحل آزهَى ً ٍسایل ٍ -

 ًگْذاری هذارن) هاًٌذ پایِ ٍگیرُ ٍ......( ٌّگام وار تا ًوًَِ ّا، هحیط ّای وطت ٍ ٍاوٌطگرّا استفادُ ورد.

 الزم است توْیذات الزم ترای وٌترل ٍرٍد حطرات ٍجًَذگاى هَری تِ آزهایطگاُ در ًظر گرفتِ ضَد. -
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