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 اندازه شـناسي و اسـتاندارد هاي انـدازه گيري  مـفاهيم
 

 پيشگفتار
.ييانددزا گيريددحيي دديياي مددريا يسددكا تييارددسيقدد يرددد يحيسندداقيميت ي تي ددديانردددد يسي ددك يرك يددزييتا تيييي

چگددكنگريقيتيددسيسي ددكيديرك يددزيينيددايركرددييانددزا گيريددحيي ددييايسخدد  يسيخددكت.ي ددا  يرخدد ي ييييي
زا گيريدحيي يسامدريبدكتنيا د ي دميبد يستددييميد خدريبدحتانا يبد يا د ييييييييييييسياانيقيتيسيسي ك يبد ي ردي  ياندييي

سكضددكري ايضددح  ييردددنا يارددسي.ركانددد ري ددمي ا،ددزيت ي حا،ددرييياتددحاي يقواددح يقيتيددسي حا وددزي يسي ددك يي
بندداگريبدد يچگددكنگرياردداتدتگيا ي رددد ييانددزا گيريددحييت يتوددسينكارددا ينددكتي يبدد ي ددك دي ددييايتا تي.يييي

د ريري يديينادد )يديت يسح، د ي حا،دري يسح، د يقوادح يبينيدايبد يا د ياسدحيبنداگرييييييييييييرذشا يا يسكا تي وريييركاندي
يتا تي.

آرددديري يرندد ييبددحيستدددييميانددزا گيشودرددريييدخ يدددديانددزا گيريددحيي ايت ي اردداد رييددزا سيسيموددزيقدد يناددد )يي
يبزرسيآسزگيا يدخ محتي رد ييانزا گيريحييييسناقيخدًيرد يحينكتي ايبحاييقد بحانينخدنيسيزيز.

ت يا  يتا گيابازايبحنريا يستددييميدخدكسري يا  يد ياندزا گيشودردريرشح دويشدزگي يردتحينيدكگيريقد ياداددد ييييييييييييي
يانزا گيريح وديي ك ديرح ا ي يت ينود سينال  ياييا يارادنزا تييدييقخيسييدييا  ريبيدنيسيخكتي.

ي

 برخي تعاريف پايه اندازه شناسي
يقدبييانزا گيريحييبييدِيدقخيسيي-ي1

يردري دميبز دزگيييتندمي دديسددتگيقد يبادكانيبد ي دك يقيتدريرخد ي يتاتي يبد ي دك يقخدريرشيدي ييييييييييييييييين ي  يذا
يقحتي.

يقخيسيبد  ي-ي2
يييييييقخياددريا ي ددميتردداگدگيقخيددسييددديقدد يبوددديبدد يقددحا يتاتيدخددالًيسندداقييا يبقيدد يقخيددسييددديبذ ح ادد يسيخددكتي.ي

يدي ك يييتح ي ي سدنيب
يقخيسي حدريي-ي3

يك ديردبشريا يقخيسييدييبد  يآنيتراگدگيرشح ويسيخكتي.قخياريا ي ميتراگدگيق يب ي 
يبشزي ميقخيسيي-ي4

ددد رريق يقخياريا ي ميترداگدگيقخيدسييدديبد ي دك ديضدح ييردكانريددكاس ريقد ينخد ودزگيقخيدسييددييبد د يييييييييييييي
يتح ي،جخريبيML –3 رحدسي؛ييLT –1  سدني؛ييTتح ي؛ييM ك ي؛ييLتراگديوزيبيدنيسيموزي.ييدي

يقخيسيبز نيبشزيي-ي5
يييييقخياريق يت يدددد ديبشدزييانييخد يردكانييددييبودزييددييقخيدسييددييبد د يبد ي دتحيقددي ي د اد ياردسي.يييييييييييييييي

يديقحن ينرريييضح ييا رمدكي؛يضح ييشمنسيبي
يييانزا گيريحييبي- مديديي-ي6

قخياددري  ددهگيقدد يبدد ي ددك يقددحا يتاتييرشح ددوي يبذ ح ادد يسيخددكتي يبا رددريرددد حيقخيددسييددديييخجددوحي اييييي
ي ن يبديآنيبيدنيقحتي.يديساحيييت ت ير نيكسييي دني يبسياكانيت يسقد
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يييييييييييييي مدددييانددزا گيريددحييبيدالساددريقددحا يتاتييقدد ي مدددييانددزا گيريددحيي ايسخدد  يسيموددزي.يييييييييدِنخدددتيددديي-ي7
ينخدتيآستحيارسي.يبيAنخدتيساحي يي mدي
يانزا گيريحييي-ي8

يسجخكد يدخ يدرريب يسوظك يرشيي يسقزا ي ميقخيس
ينزا گيريحييا ك ياي-ي9

يبد  يد خرييحيانزا گيريحيي
يسثد ي:يا حيرحسكا ماح ميق يبحاييانزا گيريحييتسديب يقد يسيح تي.

ي  شيانزا گيريحييي-ي11
يدخ يدرريبيدبريبديرحريييسورقريبحاييانجد يانزا گيريحيييديق يب ي ك رريق ريشححيتاتگيسيخكتي.

يقخيسيرد يحيرذا يي-ي11
نددزا گيريددحييقدد يت ينايجدد يانددزا گيريددحييرددد يحيتا تي.يديتسدددييسيمح ساددحييقدد يقخياددريريددحيا يقخيددسيسددك تيا

ي ك ي ايانزا گيريحييسيموزي.ب
ينايج يانزا گيريحييي-ي12

يسقزا ينندسيتاتگيشزگيب يسدتگيريسيانزا گيريحييق يا ي اگيانزا گيريحييبزرسيسيد زي.
ينايج ير يياينخزگيي-ي13

يآنيبحايينردييريناخدريمنايج ي ميانزا گيريحييبي يا ير يياي
ينايج ير ييايشزگيي-ي14

ينايج يانزا گيريحييبحيا ير ييايآنيبحايينردييريناخدريم
يت راريانزا گيريحييي-ي15

ينات مريركا قريسيدنينايج يانزا گيريحيي يسقزا ي اقشريسدتگيريسيانزا گيريحيي
يت راريستوكسريقيتريارسي.

يتي. اژگيتقسيندد زيب يتدييت راريب يقد ي  
يناد )يانزا گيريحييبيدِرمحا يبذ حييدي-ي16

ييييينات مددريرددكا قريسيدددنيانددزا گيريددحيييدددييبيدددبريقدد يريددسي ا دديي مندددنيانددزا گيريددحيي  ييسدددتگيريددسييييي
يانزا گيريحييانجد يسيخكتي.

شددحا ييرمددحا يبددذ حيي شوددري:ييخدددني  شيانددزا گيريددحيييييخدددنيندددنحييييخدددنيتردداگدگيانددزا گيريددحييريددسييي
يا ييب يقد يريحيييييخدنيسيييييرمحا يت ي د   ي سدنريقكردگييخدنيشح

يناد )يانزا گيريحييبييدِرجز زيبذ حييدي-ي17
يييييينات مددريرددكا قريسيدددنيناددد )يانددزا گيريددحيييددد ريقدد يريددسيشددحا ييررييددحي د ادد يانددزا گيريددحيي  يييخدددنييي

يحيبدشزي:انزا گيتگيانجد يسيخكتي.شحا ييررييحي د ا يسخم يارسيشدسييسكا تي  
ا ك يانزا گيريحيييي  شياندزا گيريدحيييينددنحيييترداگدگياندزا گيريدحيييياردادنزا تيسحتد،يييسيدييييشدحا ييبد يييييييييييي

يقد يريحيييي سدني
ي
ي
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يدز يقرشيسيانزا گيريحييي-ي18
بددد اساحييسحبددك يبدد ينايجدد يانددزا گيريددحييقدد يبحاقوددزرريسقدددت حيي ايسخدد  يسيموددزيقدد يسياددكانيبدد ي ددك يي

يسيانزا گيريحيينندسيتاتي.سورقريب يسدتگيري
ينرديديييانزا گيريحييبيي-ي19

ينايج يانزا گيريحييسوودييسقزا ي اقشريانزا گيسدتگيريسيانزا گيريحي
يچكنيسقزا ي اقشري اينخياكانيرشيي يقحتيييت يدخييا يسقزا ي اقشريقحا يتاتيياراتدتگيسيخكتي.

يانيحافيي-ي21
يسدتگيريسيانزا گيريحييسقزا يبزرسيآسزگيسوودييسقزا يسحت،يانزا گ

ينردييريناخدريمي-ي21
شددحا يييسيدددنگي يناددد )ي،د ددييا يانجددد يرشددزاتينددديسيددز تييانددزا گيريددحيِي ددميسدددتگيريددسيانددزا گيريددحييت ي

يرمحا يبذ حيسوودييسقزا ي اقشريآن
ير ييايي-ي22

اضدد  يييسقزا ييق يبحاييتدحانينردييرينداخدريميبد ي دك ديتددحييبد ينايجد ير ديياينخدزگياندزا گيريدحييييييييييي
يشكتي.

يقدب يسي ت دبري–ي23
يييند دديسينايجدد ي ددميانددزا گيريددحييقدد يبدد يسكتددييآنيا دد ينايجدد يا ي ح دد ي ددمي نجيددحگيبدد ييددميبيكرددا ييييي

يسقد ن ييديسياكانزيب يارادنزا تييدييانزا گيريحييسودردريييسشخكيًيس ري ديتودنريسحبك يشكتي.
يدحاريكنييقد ي–ي24

 ابرد ياييبدي يسقددت حيقخيدسييدديينخددنيتاتگيشدزگيبد ي ردي  يييييييييييسجخكد يدخ يددرريقد يريدسيشدحا ييندد ييييييي
ييييي ددميابدداا يانددزا گيريددحيي ددديتردداگدگيانددزا گيريددحيييي ددديسقدددت حيدحضدد يشددزگيبدد ي رددي  ي ددميرددوج يسدددتيي ددديي

ي ميسحت،ي يسقدت حيساودنحيريق ي د ا يركرييارادنزا تييديبحقحا يسيموزي.
ير ك انحيي-ي25

يسقزا يانزا گيريحييشزگيبد گيديرناحگيبيسجد يررييحاد

 

 نمودار قابليت رديابي يك كميت اندازه گيري
.يا د ياسدحيييي مينايج يانزا گيريحيييوگدسريسشادحيارسيقد يقدبديي ت ددبريبد ياردادنزا تيقخيدسيسدك تينظدحيبدشدزييييييييي

بددديسقد ندد ي رددد ييانددزا گيريددحييبدددي رددد ييبددديتقددسيبددديرحي يسيدرددد يدددز يقرشيددسيانددزا گيريددحيي ددك ديييي
يدحيقددزا يا يرجويدااديت ييددحي تگيتقادريقدد يبدشدوزيييركرددييسقد ند يبددديترداگديريبددديردرايتقددسيييييييييسيتدذ حتي.ي

بديرحي ير خي يددز يقرشيدسياندزا گيريدحييبد ياردادنزا تيبدديرحيا يندكتي ينود ادًديبد يبدديرح  يردراياردادنزا تيييييييييييييي
يس ري ديبي يا خ  ريسحردييسحردييشزگي يناد )يآنيادادد يسيآبوزي.
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 كميت هاي فيزيكي ، استاندارد ها و يكا ها
 ميقخيدسي يا مدري ايسدكقشريرشح دويشدزگيسيدزانيميقد ي  شييددي دديترداك ا شخيييدد ريبدحايياندزا گيريدحيييييييييييييييي

يزا تيبددحاييآنيرشح ددويسيمودديمي.آنيبيدددنيقددحتگي ي مددد ريبدد يآنينندددسيتاتگيبدشدديمي. شوددريت ي اقدد،ي ددميارددادن
ييييييينمادد يسوددميرشح ددوي ددميقخيددسيبدددي  شيستيددزي يد خددري يبذ ح ادد يشددزنيآنيت يرددرايبددي يا خ  ددريارددسي.ييي

ا يسيدنيرخد يقخيدسييدديي يا مدريسخمد يييچودزيقخيدسيسخد  ي ايانا دد يسيموديمي يآنوددي ايقخيدسيا د رييييييييييييي
.آنگددگيبدحايييدحي دميا يا د يقخيدسييددييا د رييييييييييسيودسيميي يبقي يقخيسييدي ايا يقخيدسيا د ريبزردسيسيدآ   ميييي

ييييارددادنزا تيي ايت ينظددحيسيگيددح ميبدد يدوددكانيسثددد يارددحي ددك ي ايبدد يدوددكانيقخيددسيا دد ريرشح ددويقودديميساددحي ايي
يييييييييبددد يدودددكانياردددادنزا تيآنيت ينظدددحيسيگيدددح مي يآني ايبدددديدخ يددددديتقيددد يآ سد خدددگديريرشح دددويسيموددديمي.

سحقددايا دد ريانجددد يي(BIPM)ردردديحيشددزگيارددسيييي1875يددديقدد يت يرددد يبددي يا خ  ددريا  اني يسقيدددسياتا گي

يبي… رد ييانزا گيريحييديقك يحيييسيمح ساحييي

يارادنزا تيقد ي

يارادنزا تيسحت،

يارادنزا تي دنك  

ي  ي ارادنزا تيا

يرشح وي مدييقخيسيانزا گيريحي

BIPM 

ب ككيروج ي
يسودري

يK ديي0ب ككيروج ي

يKب ككيروج ي

ييسپي يا ي
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ا وگكن ياسك يارسي.يا د ياتا گيبدديآ سد خدگدگييددييرشيدي ياردادنزا تيت يرخدد يتنيدديت يرخددسياردسي.يا د يسجخد،ييييييييييييي
 ميسجخ،يبي يا خ  درياردسيقد يت ي كا ديي سددنريسشدي يرخدميييت ند يسيزيدزي ير دخيخددي يرك دي ييدديييييييييييييي

يموزي.ي  ي ايادال يسي
بحيا يانا د ياردادنزا تيا د ريييديسدثاًليبدحايي دك يبيبد دزي  شييدد رينيدايبيخدوودتيقوديميقد يبادكانيمي دك يييييييييييييي

ا د ينماد يبدز  يسشوددياردسيقد ياردادنزا تيبد دزيييييييييييحيشرءي ايا ي ح  يسقد ن يبدي ك ياردادنزا تياندزا گيبگيدح مي.ييي
،د ديييي)شيودريسقد ند يسيموديميييبد دزينادد يييييتراحسيبذ حيبدشزي.ييخچودي ييدحيبدد يقد ياردادنزا تي ايبدديشدرءيسييييييي

ييييقددك ري منددنيبدشدزي.يبوددبحا  ياردادنزا تيبد دزيررييدحيندبدذ حيبدشدزي.يا د يت يشدح يرد ددًديييييييييييييقا يسقد ن يرددي،دزايي
ييييييسددثالًيارددحي ددك ي ايقخيددسيا دد ريانا ددد يقويددزي يارددادنزا تيآني ايبدد ي ددك ديييييييبدددييددميرددد رد ينيندداوزي.يي

انگخدسيتردا يت ي،دد اريقد يبدد    يقددساًليقخديزگياردسيرشح دويقويدزي يييييييييييي د   يبيوري ميش  يردديندككيي
آني اي ميذ ريبودسيزيييارادنزا تيينكاييدزيتاشدسيقد يسند خًديترداحسيبدذ حياردسياسدديررييدحيندبدذ حينيندسي.يييييييييييي

يارادنزا تيا  ريرد ددًيبدي  شييدييريحيسناقيميانجد يسيخكتي.ييسقد ن يبد
ي

 دستگاه بين المللي يكا ها
 ايبد يدودكاني مددييددييا د ريانا دد يييييييي1خي يسجخد،يدخدكسريا  اني يسقيددسييددييتدسيقخيدسيتدز  ييييييييچود تي

ا دد يتردداگدگيبددديدالسددسيييقددحتي.يا دد يقخيددسييدددياردددسيتردداگدگيبددي يا خ  ددري مدددييدددي ايرخددميييسيزيوددزي.ييي
ينكشا يسيخكتي.يSIانا د يي

سدنوددزيرددحدسييينيددح يييسقد سددسيا ماح مددري ينظددد حيآنودددي ايقدد يا ييSIسثددد ييدددييساشددزتييا ي مدددييددديي حدددري
نايجد يسيخدكنزييي تدكتيتا ندزي.ييدحيرددگيبشمدريا يسقددت حي يا مدريسدنودزيشدشدريقدحگي سدي ي دديبدد گييييييييييييييييي1تدز  يي

بيددنيقوديميييبد ياددزاتييبنديد يبدا  ي دديييييييييSI سدنريسيدنيت ي   زاتيينا يايي ايبددي مددييددييا د ري ددي حددرييييييي
بحيسدريندك  مي.يچودد تيخي يسجخد،يدخدكسريا  اني يسقيددسييدديييبدد ييدميبدحيارددسيقدد ييددييييييييييييييييبنيد يقكچم

ييييي ايرك ددي يقددحتي.يا يا دد ي  يسياددكانيشددشدريقددحگي سددي يي2قد ددريبددحاييرددوك سيت يقددد يييبيخددوودتييدددييتددز  ي
ييييييييي يبددد گي سدددنريسشخددك يت ي يا ددميينددا يايييييMm 6.37بي ايبدد ي ددك دييي m 66.37 × 10ديسنددد يي

بوك ندديمي.يبيخددكنزييدددييسحبددك يبدد يضددحا ييبا راددحيا ي ا،ددزييييns 2.5بي ايبدد ي ددك ديي 10 × 2.35–9 دي
  خ ي كندنري يبيخكنزييدييسحبك يب يضدحا ييقدكچماحيا ي ا،دزييي  خد ييردي يتا ندزيديبد يتداي خادكي يآردكيقد يييييييييييي

ي  خ يتانخد قريتا نزيبي.يييي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
ي
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يSI مدييدييا  ريي–ي1تز  ي

ينخدتيند يقخيس

يmيساحي ك 
يkgيقي كيرح يتح 
يsي دني ي سدن

يAيآستحيتح دنيا ماح مر
يKيق ك  يتسدييرحسكت ودسيمر

يmolيسك يسقزا يسدتگ
يcdيقدنزييشزدي  شود ر

 

 SIبيخكنزييدييي–ي2تز  ي

ينخدتيبيخكنزيضح يينخدتيبيخكنزيضح ي
يdيترري 10 -1يdaيتقدي 10 1
يcيرردناي 10 -2يhييماكي 10 2
يmيسي ري 10 -3يKيقي كي 10 3
يμيسيمح ي 10 -6يMيسگدي 10 6
يnيندنكي 10 -9يGيريگدي 10 9

يpيبيمكي 10 -12يTيرحاي 10 12
يfي خاكي 10 -15يPيبادي 10 15
يaيآركي 10 -18يEيارااي 10 18

 

 استاندارد طول
ك يبد يندد يسادحياردادنزا تيقد ياقودكنيييييييا  ي يارادنزا تيبي يا خ  دري دك يييسي د ياييبدكتيا يتدوحيبالردي يا ح دز ييييييي

يييييييبددكتگي ييC° 0ت ياتا گيبددي يا خ  ددريا  اني يسقيدددسييدددينگوددزا ييسيخددكتي.ييوگدددسريقدد يسي دد يت يتسددديييييييي
ا ي يدظيسمددنيمريبد ي ح قد يسخ  درينگودزا ييسيخدزييي د د  يسيددنيت ينديينح دويقد يبدحي  ييت يبندسيييييييييييييي

يا ينظدحيردد   ريسادحيبحابدحي دمييييييي دميسادحيرشح دويسيخدزي.يييي ال رينات ميب يت ياناوددييسي د ي،دميشدزگيبدكتيييييييي
تگيسي يكنيدك ي د د  يقرددييشدخد يرددياردداكايت ياسادزاتين دويا ووددد ييقد يا يبدد  حيسيگددذ تيييت ينظدحيرح ادد يييييييييي

اسديانزا گيريدحيييددييتقيقدريقد يبشدزيا يرددنا يشدزنيسادحياردادنزا تيبد يدخدييآسدزينخددنيتاتيقد ييييييييييييييييشزگيبكتي.
بديسقدزا يسدك تينظدحيرتدد ديتا تي.يچودز  يا دحاتيبد يا د يسي د يبد يدودكانييييييييييييي( % 0.023 ) ك يا  يساحيييانزقري

يارددادنزا تيا دد ري ددك ي ا تيبددكتي:يسددثالًيا دد يسي دد يسخمدد يارددسيت يا ددحيآردد يرددك يي ددديتودد يا يبددي يبددح تي.ي
سوميرح  يا حاتيسي د يسادحيا د ياردسيقد يت يآنيتقدسيسقد ند يضدح  يي دك ييدديبددي مدز گحيا ي ح د يسقد ند ييييييييييييييي

ردداتدتگيا يسيمح رددمكگيت گددحيتكابگددكيينيددد ييدددييد ددك ي ي وددكنينينددسي.ير دديييدديانددحاشييددديي  ددايييبدددي
يبنيد يتائريق ييوگد يسند حديرتيو ييديي مد ريي  يسيآ زيركاگي يسيا  يسزدديارسي.
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بدبيودد يبددحايين ندداي يبددد يبيخددوودتيقددحتيقدد يا ي ددك يسددكاينددك يبدد يدوددكانيارددادنزا تي ددك ييييي1828ت يرددد ي
ي 910 اتدتگيشدكتي.يبدديارداتدتگيا ياسدكاايندك ييت ياندزا گيريدحيي دك يييسيادكانيبد يتقادريبحابدحيبددي دميت ييييييييييييييياردي

يترسي د سي.
 دد تيخي يسجخد،يدخدكسريا  اني يسقيددسييدديبددياردادنزا تيارخدريبدحاييسادحيسكا قدسيقدحتي.يت يييييييييييييي1961ت يرد ي

ييييا يا ا رددكگيسخدد  قدد ييرددحخيند ددري–ا دد يسجخدد،ي ددك يسددكايردددب ينددد نجري ددك يسددكايردددب ينددد نجريي
 86Kr ي1650763.73ت ير  يد يا ماح مدريرنديييسيخدكتيييبدحاييا د يسوظدك يانا دد يشدزگيقد يسادحيتقيقدًديييييييييييييي

بحابحيا  ي ك يسكايارسي.ا  ي قميبديانزا گيريدحييتقيد يسي د ياردادنزا تيبدحي،ندييا د ي دك يسدكاييدديبزردسيييييييييييي
داودريبدحي دك يسدكايندك يرددي،دزياسمددنيبددياردادنزا تيييييييييييآسزگيارسي.يسقد ن ي ك ييانجد يشزگيق يا  ياردادنزا تيسي

يبي يا يآنيسداوريبحيسي  يساحيرد رد يبدشزي.يتقسيانزا گيريحييتگيبحابحيبواحيا يتقسيسي  يساحيارسي.
ييي مدددييساددحي ايبددحاييقخيددسيقدبدديييييBIPM سي ي يآنددح  يرشح ددويسي دد يبددي يا خ  ددريساددحيرددد سدنييييدت يچودد

 دميسادحيبد ي دك دي  دحيرشح دويسيخدكتي:ي دميسادحيددد رندسيا يسندد ارييييييييييييانزا گيريحيي دك يبذ ح اد ياردسي.يييي
ييييييي1983 دنيدد يسيتيخد ددزي.يا دد يرشح ددويت يبينددسياقادددحيييي1/299792458قدد ينددك يت ينددالءيت يسددزدي سدددنييي

بيت ييتدزيخي يسجخد،يدخدكسريا  اني يسقيددسييدديبذ ح اد يشدزگياردس.يريقد يا د يرشح دوييييييييييييي1362ديسوحيسددگيي
سيددشددزي.يا دد ي رددي  يانددزا گييي10-9انجددد يسيخددكتي يدددز يقرشيددسيانددزا گيريددحييآنيركردديي ددمييسددپي يددا ي

ريحيي ايق ي قييبحاييريق يرشح ويسادحيدياناقدد يا يرشح دويبد يرجحبد يبيبد يقدد يبدحتگيسيخدكتياردادنزا تيا  يد يييييييييييي
تد ي دميييساحيرك وزي يآ سد خگديريقد يا د يترداگدگيت يآنجدديسدك تيارداتدتگي اقد،يسيخدكتيييآ سد خدگدگييددييت يييييييييي

 ددديآ سد خددگدگييدددييد خددريانددزا گيشودرددريسيگك وددزي.يچددكنيبيخدداحياردداتدتگيقووددزردني ددديقخددك ييددديبدد يا دد ييي
ارددادنزا تيتراحرددرينزا نددزييينخكندد ياييا يساددحيركرددييآنيردددنا يشددزگي يت يانايددد يت گددحانيقددحا يسيگيددحتي.يييي

ردادنزا تييدديي دنك د يرتاد يييييا  ينخكند ييدديت يردرايآ سد خدگدگييددييس دريقخدك ييددي تدكتيتا ندزي يبد يآنودديايييييييييييي
اردسي.يت ييدحيقخدك يبدحايير دخيميريدحييت ييييييي10-6 سيخكتي.ت يا  يآ سد خدگدگييدديددز يقرشيدسياندزا گيريدحيييييييي

بد گياناقد ياندزا گييدديبد ياشديدءيييقدديييددي يريدحگي دديبد يدددد ديت گدحيقدد بحيي ردد يياندزا گيريدحييت يردراييييييييييييييييي
ادنزا تييددييت گدحيياردسيقد يبد يآنوددياردادنزا تييددييييييييييسحاقاي وشاري يبه يخدري يريدحگيييسندا ا ي تدكتياردييييي

قددد ييسيگك وددزي.ارددادنزا تييدددييقددد ييددد روددزيا ي رددد ييانددزا گيريح مدد يا ينظددحيت تدد يايخيددسينندددسيبدد يييي
يييييارادنزا تييددييا  يد يت يردرايبدد ي يردحييقدحا يرح اد ياندزي.يت ييدحيقخدك يييسورند ييدد ري تدكتيتا ندزيقد يييييييييييييييي

سيگك ودزي.يت يا د يييي3ادنزا تييددييسحتد،ي يآ سد خدگدگييددييسحبدك يبد يآنوددي ايت تد يييييييييت يدحفيبي يا خ  دريييارديي
 ك ديارادنزا تييدييقد ييبدديار دد يبد يا د يآ سد خدگدگييدديسياكانودزيدخ يدددياندزا گيريدحييندكتي اي ردخيسييييييييييييي

تي.يانجددد يسيگيددحي10-5تيوددزي.يت يآ سد خددگدگييدددييسحتدد،يييدخ يدددديانددزا گيريددحييبددديدددز يقرشياددريقخاددحيا ييي
يارسي.يي10-4 دز يقرشيسيدخ يدديانزا گيريحييت يآ سد خگدگييدييقد ييسشخكيًيقخاحيا ي

ي

 استاندارد جرم 
تددح ييياردداكان ياييا يبالرددي يا ح ددز مييارددسيقدد يت ياتا گيبددي يا خ  ددريا  اني يسقيدددسييددديييييييييSIارددادنزا تي

يتاتگيسيخكتي.نگوزا ييسيخكتي ي د يركا  يبي يا خ  ريتح ي ميقي كرح يب يآنينندسي
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ييييينينددسي.ييSIت يسقيدددسيارخددريارددادنزا تيت گددحييبددحاييتددح ي تددكتيتا تيقدد يساش دد يبدد يتردداگدگي مديدددييييييي
بحابدحي مددييتدح ييييي12اردسيقد يبودديبد يركا د يبدي يا خ  دري يبدحي،ندييرشح دويييييييييييييي12Cا  يارادنزا تيتدح ياردمييي

يبيارسي:يuبدينخدتيييديارخري
يي kg  27–1u = 1.660 × 10يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 

 استاندارد زمان
 يت گدحييبدحاييسقد دزيد خدري.يسدديسي دكاييميييييييانزا گيريحيي سددنيت يتودد يتا تي:ي مدريبدحاييقد يدديي   سدحگييييييي

ييي قددسي ايبددزانيميرددديباددكانيميرحريدديي سدددنري   ددزاتييدددي ايسخدد  يقودديمي ددديسددزدي سدددني نددزاتي،دت دد يايي اييي
يويمي.انزا گيريحييق

يحيبز زگيرمحا يشكنزگي ايسياكانيبد يدودكانيسشيدد ي سددنيبد يقدد يبدحتي.يت يا و دك دياندزا گيريدحيي سددنييخددنييييييييييييي
 دنيد ياييقد يبدحيارددسيردددسيردا ميرشح دويشدزگيييييييييي1967شخد شيرشزاتيت شددديرمدحا يشدزگياردسي.يت يردد يييييي

بحابدحيت  گيرودد  يييي9192631770بكتيييب يدوكانياردادنزا تيبدي يا خ  دريبذ ح اد يشدزي.يا د ي دنيد يبد ي دك ديييييييييي
يييييييييرشح ددويشددزي.يبددديانا ددد يا دد يارددادنزا تيييتقددسيانددزا گيريددحيييددديي سدددنيبدد يييييييي133CS رددذا يند ددريا يي

يبد يبي يا يتقسيسحبك يب ي  شييديينجكسريارسي.ي310 ا اا  ي د سيق يت ي،ز تيي1210  ميت ي
ييييارددادنزا تييدددييا  يدد يرددديابدداا يقددد يياناقددد يسيآبددزي.يرشح ددويبددد اساحييددديي ددك ي يسقدددت حيآنوددديبدددياردداتدتگيا ي

ا  ياناقد يب يت ي  هرري ك ديسيتدذ حتي:يا  ييي تدكتي دميردد سدني دديسحقدايسشاددحيديس دري دديبدي يا خ  دريبي.يييييييييييي
ييييييت  يسخدد  يشددزنيدددز يقرشيددسيانددزا گيريددحيي.يا دد يقددد ييييخدددنرك يقدد يبيخدداحينيدداياشددد گيشددزييقدب يددسيييي

ريددحيينددد يتا تي.يقدب يددسي تي دددبريبددديدخ يدددرريبدد ينددد يقد دحاردديكنيبيگيددحييسيخددكتيبودددبحا  ييي تي دددبريانددزا گي
قد يدحارددكنيرددد  يقددد ييارددسيقدد يبددديآنيييانددزا گييددديبددديدددز يقرشيددسيسخ  ددرياناقددد يسييآبوددزي يضدددس يييي

يبد زا ييقدب يسي ت دبريارسي.
ي

 خذ آم
ييد يزيييIقاد ي يا ميبد  ي

يي4723ارادنزا تيس ريشخد گي


