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موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمانی اسـت در ایـران کـه بـر طبـق قـانون میتوانـد                       

ـ  استاندارد رسمی فرآورده   سب موافقـت شـورایعالی اسـتاندارد    ها را تعیین و تدوین و اجراي آنها را با ک

  :وظایف و هدفهاي موسسه عبارتست از. اجباري اعالم نماید

 انجام تحقیقات بمنظور تدوین اسـتاندارد بـاال بـردن کیفیـت     óتعیین، تدوین و نشر استانداردهاي ملی       (

 -ور  کاالهاي داخلی، کمک به بهبود روشهاي تولید و افزایش کارائی صنایع در جهـت خودکفـائی کـش                 

 کنترل کیفی کاالهـاي صـادراتی       ó نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري       óترویج استانداردهاي ملی    

مشمول استاندارد اجباري و جلوگیري از صدور کاالهاي نـامرغوب بمنظـور فـراهم نمـودن امکانـات                   

اتـی مـشمول   رقابت با کاالهاي مشابه خارجی و حفظ بازارهاي بین المللی کنترل کیفـی کاالهـاي وارد         

استاندارد اجباري بمنظور حمایت از مـصرف کننـدگان و تولیدکننـدگان داخلـی و جلـوگیري از ورود                   

 óکاالهاي نامرغوب خارجی راهنمائی علمی و فنی تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مـصرف کننـدگان                

 ترویج سیستم   óتلف  مطالعه و تحقیق درباره روشهاي تولید، نگهداري، بسته بندي و ترابري کاالهاي مخ            

 آزمایش و تطبیق نمونه کاالها با استانداردهاي مربـوط، اعـالم            óمتریک و کالیبراسیون وسایل سنجش      

  ).مشخصات و اظهارنظر مقایسه اي و صدور گواهینامه هاي الزم

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بین المللی استاندارد میباشد و لذا در اجراي وظـایف خـود هـم از                    

خرین پیشرفتهاي علمی و فنی و صنعتی جهان استفاده مینماید و هم شرایط کلی و نیازمندیهاي خـاص      آ

  .کشور را مورد توجه قرار میدهد

اجراي استانداردهاي ملی ایران بنفع تمام مردم و اقتصاد کشور است و باعث افزایش صادرات و فروش                 

ها و در نتیجه موجـب    جوئی در وقت و هزینهداخلی و تأمین ایمنی و بهداشت مصرف کنندگان و صرفه      

  .افزایش درآمد ملی و رفاه عمومی و کاهش قیمتها میشود
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  بسمه تعالی

  پیشگفتار

گیري آب که به وسیله کمیسیون فنی آب آشامیدنی تهیه و تدوین شده و در کمیته                 استاندارد روش نمونه  

وسومین جلسه کمیته ملی صنایع شیمیائی مورخ  نهایی ما در صنایع فوق مورد تائید قرار گرفته و در سی          

  . تصویب گردید 61/3/23

قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس موسسه       (  تائید شوراي عالی استاندارد و به استناد ماده یک            پس از 

بـه عنـوان اسـتاندارد رسـمی ایـران منتـشر            ) 1349استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه        

  .گردد  می

داردهاي ایـران در    هاي ملی و جهانی صنایع و علوم اسـتان          براي حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت      

مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدید نظر قرار خواهند گرفت و هرگونـه پیـشنهادي کـه بـراي                      

اصالح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقـع                  

  .خواهد شد 

همواره از آخرین چاپ و تجدیـد نظـر آنهـا اسـتفاده              بنابراین براي مراجعه به استانداردهاي ایران باید        

  .نمود 

هاي خـاص ایـران حتـی المقـدور       در تهیه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندي        

هاي متـداول در کـشورهاي دیگـر همـاهنگی           هاي معمول در این کشور و استاندارد و روش         میان روش 

  .ایجاد شود 

هاي الزم استاندارد حاضر با اسـتفاده از         هاي موجود و اجراي آزمایش     انات و مهارت   لذا با بررسی امک   

  .منبع زیر تهیه گردید 

 ASTEM – Part 31 (1978) – D 3370: 76
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  گیري آب   استاندارد روش نمونه

   ـ هدف و دامنه کاربرد1  

ـ   هـاي نمونـه    ـ این استاندارد دربـر دارنـده روش   1 ـ  1  فیزیکـی  , راي تجزیـه شـیمیائی   گیـري آب ب

  :باشد  میکروبیولوژیکی و رادیولوژیکی به ترتیب زیر می

اي گیري لحظه ـ نمونه)) الف ((  روش 
1

  )ناپیوسته  ( 

  گیري مرکب ـ نمونه)) ب ((  روش 

گیري مدارم ـ نمونه)) ج ((  روش 
2

  )پیوسته  ( 

گیري تعیین شده اسـت   هاي نمونه ن روش ـ در این استاندارد اصول مشخص براي یکنواخت کرد 2 ـ  1 

  .و این دستو کار در مقیاس عمومی قابل اجراء بوده و احتماال در موارد خاص نیز کاربرد خواهد داشت 

  .هرگونه تغییري در چگونگی دستور کار باید با توافق طرفین ذینفع انجام پذیرد ,  در صورت نیاز 

   ـ تعاریف2  

  :باشد  که در این استاندارد به کار رفته به قرار زیر میگیري   ـ واژه نمونه1 ـ 2 

  .گر کل ماده مورد نظر باشد  گیري عبارت است از به دست آوردن قسمتی از ماده که نمایان  نمونه

   ـ خالصه دستور کار3  

  :آوري نمونه است   این استاندارد شامل سه دستور کار براي جمع

باشـد کـه فقـط     اي از یک محل به خصوص مـی  آوري نمونه لحظه براي جمع)) الف ((  ـ روش  1 ـ  3 

هـاي بـاکتریولوژي و برخـی        گیري است و این روش براي آزمون       معرف خصوصیات آب در زمان نمونه     

  .باشد  هاي رادیولوژي مناسب می آزمون

هـاي   باشد که قسمت براي جمع آوري نونه مرکب از یک محل به خصوص می)) ب ((  ـ روش  2 ـ  3 

  .شود  ونه در فواصل زمانی مختلف گردآوري مینم

اي از آب  هاي مختلف یک منبع و یـا مجموعـه    تواند از جمع آوري مقادیر آب از مکان         نمونه مرکب می  

  .هاي مختلف تشکیل گردد  هاي مختلف در زمان گردآوري شده از محل
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گیـري    یا چنـد ایـستگاه نمونـه   از یک و) پیوسته ( مداوم , گیري  یک نمونه)) ج ((  ـ در روش  3 ـ  3 

  .باشد  هاي تجزیه مداوم آب مناسب می گردد که براي دستگاه ایجاد می

   ـ نکات مهم4  

گر خصوصیات واقعی منبـع      گیري به دست آوردن قسمت کوچکی از آب است که نمایان            هدف از نمونه  

  :ست عبارتند از اصلی باشد و مهمترین عوامل اساسی که براي رسیدن به این مقصود الزم ا

و حفظ ترکیب نمونه تا زمان اجراي آزمایش        , گیري   تناوب نمونه , گیري   زمان نمونه , گیري    نقاط نمونه 

.  

گیري از چنـد نقطـه ایجـاب     لزوم نمونه,  ـ در اغلب موارد به علت عدم یکنواختی در منبع آب  2 ـ  4 

ر بیـشترین خـصوصیات آب مقـدور نباشـد          که استفاده از محلی به عنوان نمایـانگ        شود و در صورتی    می

گیري از نتایج به دست آمده به کمـک حـداقل            توان با شناخت و پی بردن به روابط فی مابین یا بهره            می

  .گیري این کار را عملی کرد  نقاط نمونه

بلکـه تغییـر   , توان برداشـت    ـ یک نمونه نمایانگر واقعی را الزامأ از یک محل انتخاب شده نمی 3 ـ  4 

توان اطالعات با ارزشـی در مـورد رونـد تغییـرات بـه       کافی بر روي نتایج یک نمونه غیر معرف نیز می    

هائی که اطالعات حاصله بیشتر با حقیقت نزدیک باشـد    گیر را در جهت انتخاب محل      دست داده و نمونه   

  .راهنمائی و هدایت نماید , 

شـود تـا حـدودي        یک سیستم گردآوري می     باید توجه داشت اغلب نمونه هایی که از یک نقطه مجرد          

بنابراین موضوع قابل اهمیت این است که حدود معرف بودن          , توان به عنوان نمودار واقعی تلقی کرد         نمی

  .نمونه را تشخیص داده و از نتایج به دست آمده آن براي ثبت مداوم کیفیت آب منبع استفاده نمود 

 الزم است یک ضریب تصحیح فرضـی یـا ضـریب دقـت      در غیر این صورت در هنگام تشکیل پرونده   

  .گیري تعیین و در نظر گرفته شود  مناسب براي نمونه

  .گیري قواعد عمومی زیر باید به کار رود   ـ در هر روش نمونه4-4 

اي باشد که از آن محـل عمـل برداشـت     ها باید نشاندهنده وضعیت موجود در نقطه  ـ نمونه 1 ـ  4 ـ  4 

   .انجام گرفته است
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ها باید داراي حجم مناسب به نحوي باشد که امکان تجدید پذیري آزمون به تعـداد    ـ نمونه 2 ـ  4 ـ  4 

  .مورد نظر در روش آزمون مربوطه فراهم گردد 

هـاي الزم   ونقل گردد کـه مراقبـت   بندي و حمل بسته, آوري  ها باید طبق روش جمع  ـ نمونه 3 ـ 4 ـ 4 

بات و خصوصیات ویژه نمونه تا مرحله تجزیه در آزمایشگاه در مورد آن             براي تأمین عدم تغییر در ترکی     

  .اعمال شده باشد 

   ـ مواد شیمیائی5  

ها باید از مواد شیمیائی خالص براي تجزیه اسـتفاده شـود و در    در تمام آزمون:  ـ خلوص مواد  1 ـ  5 

ن از مواد شیمیائی بـا      توا که نوع به خصوصی در روش آزمون مشخص نشده است در حالتی می             صورتی

درجه خلوص دیگر استفاده کرد که در ابتدا معلوم شود خلوص این مواد به انـدازه کـافی بـاال اسـت و                       

  .گیري نخواهد شد  هاي موجود در آن موجب کاهش صحت اندازه ناخالص

در (Na2Cr2O7)کرومات سـدیم   یک محلول اشباع از دي:  ـ محلول تمیزکننده اسید کرومیک  2 ـ  5 

) 1/84چگـالی   (  میلی لیتر از این محلول مقدار یک لیتـر اسـید سـولفوریک غلـیظ                 32آب تهیه و به     

  .بیافزائید 

این محلول یک اکسیدکننده قوي است و در تماس با سایر مواد ممکن است موجـب اشـتعال                  :  احتیاط  

ین در ظـرف    بنـابرا , هـاي جلـدي شـود        و زخـم  ) دیرآشکار  ( هاي تاخیري    شده و یا باعث سوختگی    

لباس و پوست بدن اجتناب و از تـنفس         , محتوي محلول را همیشه ببندید و از برخورد محلول با چشم            

کردن غبار و ذرات متصاعد شده از آن خودداري کنید و در صورت تماس با بدن باید به فوریت چـشم                     

 از شستـشو بـه    دقیقه در زیر ریزش آب شستشو و در مورد چشم حتمأ پس15و یا پوست را به مدت  

  .پزشک مراجعه کنید 

 را بـا چهـار حجـم آب    0/42یک حجم اسید نیتریک غلیظ با چگالی :) 1+4( ـ اسید نیتریک  3 ـ  5 

  .مخلوط کنید 
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این محلول نیز به شدت اکسیدکننده است و در تماس با سـایر مـواد احتمـال ایجـاد اشـتعال                     :  احتیاط  

هاي جلدي شود در ظرف محتـوي آن را          کار و یا زخم   هاي دیرآش  داشته و ممکن است باعث سوختگی     

  .بسته و از تماس اسید با چشم و پوست بدن و لباس اجتناب کنید 

به کار ) هود (  بخارات اسید به شدت خطرناك بوده و از تنفس آن خودداري و اسید را در زیر هواکش                  

یقه در زیـر آب شستـشو و در    دق15برید و در صورت تماس با بدن فورا چشم و یا پوست را به مدت         

  .مورد چشم بالفاصله پس از شستشو به پزشک مراجعه کنید 

  (Na2S2O3) ـ گرد تیوسولفات سدیم 4 ـ 5 

  گیري هاي نمونه  ـ روش6  

  اي گیري لحظه ـ نمونه)) الف ((  ـ روش 1 ـ 6 

  : ـ دامنه کاربرد 1 ـ 1 ـ 6 

هـا و   هـا چـشمه   رودخانـه , ها  چاه(( آب منابعی مانند گیري از   الف ـ کاربرد این روش در مورد نمونه 

ظـروف و   , رسانی و مجـاري آب       خطوط شبکه آب  , مخازن  , ها   اقیانوس, ها   دریاچه, نهرهاي کوچک   

بـراي  )) هاي تحت فشار زیاد و یا زیر فشار جـو            برجها و صافی  , مولدهاي بخار   , مخازن تهیه و تولید     

  .باشد  باکتریولوژیکی و یا دادیولوژیکی می, فیزیکی , هاي شیمیائی  آزمون

  .برداري است  اي تنها نمایانگر شرایط و وضعیت موجود در محل وزمان نمونه  ب ـ یک نمونه لحظه

  :گیري   ـ تناوب و مدت نمونه2 ـ 1 ـ 6 

کشی  الف ـ به منظور برآورد صحیح و منطقی از ترکیب آب خام جاري در یک شبکه لوله 
3

 شده از یک 

بـراي  . باشـد    اي که به قدر کافی از سـاحل دریاچـه دور مـی             در نقطه ) مانند دریاچه   ( نبع بزرگ آب    م

هاي فرعی آب    اي و یا تغییراتی که به دلیل نفوذ فاضالب به داخل شبکه            پیشگیري از تغییرات درون لوله    

گیـري   نمونـه , ب  ممکن است ایجاد شود و باالخره به منظور کسب طالع از تغییرات فصلی در کیفیت آ               

  .باشد  انفرادي بازمان تناوب طوالنی مانند هر دو هفته و یا ماهیانه کافی می
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بایـد داراي   , ها از نزدیک خط ساحلی چنین منبع آبی و یا رودخانه برداشته شـود                که نمونه   در صورتی 

ل در ترکیب آب را که تري از تغییرات حاص    تر مثال هر روزه باشد تا بتوان اطالع دقیق         زمان تناوب کوتاه  

  .در وصرف آن بسیار مهم است به دست آورد 

  هاي آلودگی  چنانچه تغییرات فاحش و یا چرخش

هاي ورودي آب به کارخانه مورد نیـاز اسـت           افتد و یانظارت بیشتري در مورد لوله        در آب اتفاق می    4 

  .د جمع آوري شود هاي مکرر بیشتري مثال با زمان تناوب یک ساعت بای در این صورت نمونه

گیـري   گیرد باید با چنان زمان تناوبی نمونـه   ب ـ آبی که به طور مداوم و یا منقطع مورد تصفیه قرار می 

  .شود که کنترل الزم تامین گردد 

ها بستگی مستقیم به سرعتی دارد که خصوصیات بحرانی آب به سرحد غیر قابل                زمان تناوب بین نمونه   

  .تحمل خواهد رسید 

  : ـ تنظیم درجه حرارت 3 ـ 1  ـ6 

شـود بـا اسـتفاده از     هاي در درجه حرارت باالتر از دماي محـیط برداشـته مـی    که نمونه  الف ـ هنگامی 

  .مارپیچ سرد کننده درجه حرارت آن را به درجه حرارت محیط برسانید 

ارت محیطـی  هاي آزمون نیاز به تنظیم درجه حرارت دیگري غیر از درجه حـر   ب ـ در بعضی از روش 

  .چنین تنظیمی را باید در صورت مشخص بودن آن انجام داد , است 

  : ـ ذرات معلق 4 ـ 1 ـ 6 

که آب موجود در منبـع   شود و در صورتی ها معموالبدون جدا کردن ذرات معلق برداشته می  الف ـ نمونه 

 را باید طـوري برداشـت       اصلی داراي موادي به صورت کلوئید و یا مواد معلق به هم پیوسته باشد نمونه              

  .گر این مواد نیز باشد  که به طور نسبی نمایان

  : ـ حجم نمونه 5 ـ 1 ـ 6 

  . الف ـ حجمی حداقل برابر دو لیتر نمونه بردارید ولی برداشتن چهار لیتر نمونه از ارجعیت دارد 

ـ  کننده مقادیر تخمینی حجم نمونـه مناسـب بـراي انـدازه      ب ـ جدول شماره یک بیان  ري معمـولی و  گی

  .باشد  اختصاصی ماده مورد نظر جهت انجام بار آزمون می
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براي کاهش خطر تشعشع الزم است , گیري از آبی که رادیواکتیویته آن شدید است   ج ـ در هنگام نمونه 

  .حجم نمونه کمتري انتخاب شود 

ها در آب دارد  کم باکتري د ـ حجم نمونه مورد نیاز براي تجزیه باکتریولوژیکی آب بستگی زیادي با ترا 

  .باشد  رقیق کردن متوالی نمونه الزامی می, و در مورد نمونه هائی که تراکم باکتري در آن زیاد است 

  گیري  ـ محل نمونه6 ـ 1 ـ 6 

  : الف ـ منابع روباز 

ف گیري انتخاب کنید که نمونه به دست آمده براي آزمـون معـر    ـ با نهایت دقت محلی را براي نمونه 1 

  .واقعی توده آب باشد 

  .هاي سطحی آب برداشته شود   این نمونه نباید از کف

تشریح , هاي آب  مخازن و سایر توده, ها  دریاچه,  ـ به دلیل وجود تغییرات وسیع در وضعیت نهرها  2 

یک نهر طوري مخلوط شود که به صـورت         , که آب    گیري امکان ندارد و هنگامی     محل دقیق براي نمونه   

اي که از هر نقطه از مقطع عرضی آب برداشته شود مناسـب بـوده ولـی در              بأ یکنواخت درآید نمونه   تقری

هاي بزرگ که احتمال مخلوط شدن آب وجود نـدارد بـه تعـداد نمونـه بیـشتري           مورد نهرها و رودخانه   

ها در عرض و عمق مختلف یک سطح مقطع رودخانـه در هـر محلـی                 اجتیاج است و معموال این نمونه     

  .شود  رداشته میب

شود از نقاطی که وضعیت آب به علت حرکت پروانـه          گیري استفاده می   که از قایق براي نمونه      به هنگامی 

گیـري نکنیـد و چنانچـه        و یا پاروي قایق به هم ریخته و خـصوصیات آن پراکنـده شـده اسـت نمونـه                  

اي مشابه بـا ترکیبـات آب در         ونههاي از این نقاط برداشته شده است با یکدیگر مخلوط کنید تا نم             نمونه

گیـري محلـی کـه       مـثال در انـدازه    . جریان به دست آید و سپس به عنوان نمونه انفرادي آزمون نمائیـد              

  باالترین تراکم باکتري را داراست این کار الزامی است

  اي نقطه,  ـ با در نظر گرفتن اطالعات مورد نیاز و تطبیق شرایط محلی 3 

تر از انـشعاب رودخانـه و یـا محـل دخـول آلـودگی بـا                  ي انتخاب کنید که در پائین     گیر  را براي نمونه  

بهتـر اسـت    , اي قرار داشته باشد که اختالط کامل صورت گیرد و چنانچه این عمل مقدور نباشد                 فاصله
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گیري از باالي انشعاب رود و یا سرچشمه آلودگی و همچنین از محل انشعاب رود و یا سرچـشمه                    نمونه

  . صورت پذیرد آلودگی

  .تر از محل انشعاب و یا آلودگی کافی است   کیلومتر پائین4/5 تا 1/5اي در حدود   به طور کلی فاصله

ها را باید در فاصله حداقل دو کیلومتر دورتر از زیر سد و یا آبشار جمع آوري کرد تا هواي   ـ نمونه 4 

دریاچه و یا   , گیري از مخازن     ر هنگام نمونه  د. وارد شده در آب زمان کافی براي خروج را داشته باشد            

باشـد ماننـد منـاطق     هائی که معرف منبع اصلی نمی گیري از ناحیه الزم است از نمونه, سایر منابع مشابه   

مناطق راکد آب و یا مناطق ساحلی که داراي تغییـرات شـدید اسـت               , هاي کوچک آب     ورودي جریان 

جزئـی از برنامـه   , ثر وضعیت و شرایط محلـی چنـین نقـاط    خود داري کرد مگر در صورتی که تعیین ا      

  .گیري باشد  نمونه

تر است از هر منیع آب تعدادي نمونه برداشته شود تا تغییـرات احتمـالی در ترکیبـات آب      ـ مطلوب 5 

  .گیري تعیین گردد  قبل از نقطه نهائی نمونه

هاي سرپوشیده  ب ـ جریان
5  

هـاي تحـت فـشار و     صـافی , مخازن , مجاري , کشی  هاي لوله بکهگیري در ش  ـ انتخاب نقاط نمونه 1 

کندانـسورهاي  , هـاي تهیـه آب عـاري از مـواد معـدنی              دستگاه, کننده شیمیائی آب     هاي سبک  دستگاه

موقعیـت قـرار    , کـشی    هاي کندانسور بستگی به رعایت چگونگی لولـه        ها و یا لوله    تبخیرکننده, سطحی  

دهـد   خصوصیت و تغییراتی که مابین ورود و خروج آب رخ می          , ل آن   گرفتن هر یک از واحدها و شک      

آید که عمل  و سرعت عبور جریان آب از واحد داشته و باید دقت کرد نمونه معرف هنگامی به دست می            

  .مخلوط کردن در محل به خوبی انجام پذیرفته باشد 

 که به فوریـت آب را در دسـترس   کشی با باز کردن شیر و یا یکی از اتصاالت  ـ در یک  شبکه لوله  2 

  .برداري مناسب تلقی کرد  توان به عنوان یک محل نمونه شود را می قرار داده و جریان شدید ایجاد می

گیري را مسافتی در داخل لوله آب فرو برد           در صورتی که شدت جریان آب کافی نباشد باید لوله نمونه          

  )متر   میلی100طر لوله حداکثر تا  درصد ق25در حدود ( تا شدت جریان افزوده شود 

   ج ـ مولد بخار
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محل استقرار خطوط تغذیه , گیري بستگی به طرح مولد بخار  محل دقیق نمونه,  ـ در مولدهاي بخار  1 

گیـري اسـتفاده از یـک        ترین روش براي نمونه    آب و مواد شیمیائی و سایر شرایط محلی دارد و مطلوب          

گیري است ولی خط لوله تخلیه مداوم مولد بخـار را چنانچـه در               هلوله شیپوري متخلخل مخصوص نمون    

  .به راحتی میتوان جانشین آن کرد , محل مناسبی قرار گرفته باشد 

اي دور از جدار مولد در زیر سطح آب مستقر کنید و در انتخـاب محـل بـراي               لوله متخلخل را در نقطه    

  :استقرار آن از نقاط زیر اجتناب نمائید 

ه بخار آب کامال جدا نشده و اب محتوي بخار است و یا نقاطی که مقادیر زیادي ذرات معلـق                     نقاطی ک 

در آن جمع شده و یا نقاطی که احتمال تغییرات قابل مالحظه در ترکیب آب در داخل مولد بخار وجـود       

  .دارد 

ها  ه و سپس نمونه   زمان از چند محل ممکن است مورد لزوم بود         گیري چندگانه به طور هم      بنابراین نمونه 

  .آوري کنید  را پس از عبور از مارپیچ سردکننده جمع

گیـري از محـل خـروج سـتون آب و یـا سـایر         ـ در صورت عدم وجود انشعابات مخصوص نمونه 2 

  .ها را برداشت کرد  توان نمونه می, تر از سطح آب قرار دارد  هاي مناسب که پائین خروجی

  .باشد   خصوصیات آب نموده و قابل استناد در موارد اختالف میهائی معرف میانگین  چنین نمونه

  : ـ ظروف حامل نمونه 7 ـ 1 ـ 6 

فیزیکـی و  ,  الف ـ براي مشخصات ظروف حامل نمونه و چگونگی نگاهداري آن براي تجزیه شیمیائی  

  .گیري آب مراجعه کنید  رادیولوژیکی به استاندارد روش روزمره نمونه

گـشاد بـا در    هـاي بـاکتریولوژیکی چهـار بطـري دهـان      اي مورد مصرف در آزمـون ه  ب ـ براي نمونه 

  .لیتر آماده کنید   میلی300اي به ظرفیت حداقل  سمباده

ها ممکن است از شیشه بور و سیلیکات و یا سایر مواد مقاوم در برابر حاللیت آب باشد و از                این بطري 

  .تفاده کرد توان اس درپوش فلزي و یا پالستیکی پیچی نیز می
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ها باید قـادر بـه تحمـل درجـه حـرارت استریلیزاسـیون بـوده و                  ها و آستر درپوش    درپوش, ها    بطري

هیچگونه ترکیب فراري در هنگام عمل استیلیزاسیون از خود تولید نکرده و یا مواد سمی و یا ترکیبـات                   

  .متوقف کننده رشد باکتري نیز وارد نمونه آب نکند 

ري را ابتدا با مواد تمیز کننده شسته و سـپس بـا محلـول داغ سـولفوکرومیک تمیـز      گی  ـ بطري نمونه 1 

کشی و سـپس بـراي       نمائید و آثار محلول تمیز کننده در ظرف را توسط آب مقطر دوبار تقطیر شده آب               

برطرف کردن اثر فلزات سنگین احتمالی موجود در باقیمانده کرومات با محلـول رقیـق اسـید نیتریـک                   

  .ید شستشور ده

  .کشی کرده و بگذارید خشک شود  ها را با آب مقطر دوبار تقطیر شده آب  در خاتمه بطري

مقداري تیوسولفات سدیم , که آب آب در نمونه برداشته شده حاوي باقیمانده کلر باشد   ـ در صورتی 2 

 که تیو سولفات با     ولی در حالتی  . گرم در لیتر به هر نمونه اضافه کنید           میلی 100تا ایجاد غلظت تقریبی     

  .توان این مرحله را حذف کرد  مواد مصرفی بعدي احتماال ایجاد اختالل و مزاحمت کند می

بـراي جلـوگیري از آلـوده    ) آلومینیـومی  (  ـ در بطري را بسته و سر و کردن بطري را با ورق فلزي  3 

یا اتـووکالو بـا دمـاي       گراد و     درجه سانتی  170شدن بپوشانید و در هواي داغ خشک با دماي حداقل           

  . دقیقه استرلیزه کنید 15گراد به مدت   درجه سانتی121حداقل 

 در طی این مدت باید در پوش بطري را براي جلوگیري از ترکیدن احتمالی آن کمی شل کرد و سـپس                     

  .اي و جداره دهانه بطري قرار دهید  یک نوار از ورق آلومینیم بین در شسشه

  آوري نمونه  ـ جمع8 ـ 1 ـ 6 

   الف ـ نمونه براي تجزیه فیزیکی و شیمیائی

) آبـده  ( گیـري   سرعت عبور جریان در لوله نمونه, فشار  هاي تحت گیري از جریان  ـ در هنگام نمونه 1 

لیتر در دقیقه نباشد و این عمل پس از اولین شستشوي ظرف          میلی 500را طوري تنظیم کنید که کمتر از        

نشین شده و یا گازهاي حبس شده انجام         گیري به آبده زیاد براي خارج کردن مواد ته          نمونه و تخلیه لوله  

  .شود  می
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شود موضوع را در برچـسب        در موارد خاص که گازهاي محلول در اثر افت فشار از محلول خارج می             

  .نمونه ذکر کنید 

آوري  ر از مارپیچ سردکننده جمـع     شود را باید پس از عبو       نمونه هائی که درجه حرارت باال برداشت می       

  .کرد 

گیري و یا یـک   با قرار دادن لوله نمونه, شود  گیري می که آب از انواع مختلف شیرها نمونه  ـ هنگامی 2 

گیري را طوري طویل کنید      خط نمونه , اي کامال شیته شده و بایک لوله الستیکی فاقد گوگرد            لوله شیشه 

 برابـر حجـم     10اس پیدا کند و اجازه دهید مقدار آبی تقریبأ معادل           آوري نمونه تم   که با کف بطري جمع    

  .گیري پس از پر شدن ظرف از آن سرریز شده  و سپس نمونه را بردارید  ظرف نمونه

هـاي ترکیـب مـورد     گیري شده بـا هـوا در غلظـت و یـا ویژگـی       ـ در صورتی که تماس آب نمونه 3 

ها  را دور از تماس بـا هـواي خـارج برداشـته و ظـرف                   نمونه باید, نماید   گیري تغییري ایجاد می    اندازه

) ج ( در مورد ترتیباتی که رعایت احتیاطات باال الزم است بـه زیرنـوس     . گیري را کامال پر نمود       نمونه

  .از جدول شماره یک مراجعه کنید 

زن و غیـره کـه   ها مخـا  مرداب, ها  هاي روباز در عمق مشخص مانند برکه گیري از آب  ـ براي نمونه  4 

گیـري   تماي با هوا و یا به هم خوردن آب باعث تغییر در غلظت و یا خصوصیات ترکیب مـورد انـدازه                    

گیري استفاده کرد که ساختمان آن به صورتی تهیه شده اسـت کـه               اي براي نمونه   باید از وسیله  , شود   می

گیري جریان دهد و پـس از        نهآب موجود در عمق مورد نظر را مستقیمأ از طریق لوله به کف بطري نمو              

  .گیري انجام پذیرد  جزیان مقدار آبی معادل چهار تا ده برابر حجم ظرف نمونه

تـري بـراي     توان از دستگاه سـاده     گیري گازهاي محلول در آب مورد نظر نیست می          ولی چنانچه اندازه  

ي شده در مقطع عمـودي      گیر گیري از عمق مشخص شده و یا یک نمونه تلفیقی از چند نقطه نمونه              نمونه

  .استفاده نمود 

ونقل نمونه تمام حجم بطري را از آب پر نکنید بلکه الزم است بطري داراي فضایی   ـ در هنگام حمل 5 

لیتر معموال براي     میلی 25 تا   10خالی جهت انبساط در هنگام تغییر درجه حرارت باشد و فضاي خالی             
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ي خالی از ترکیدن بطـري در هنگـام انجمـاد جلـوگیري             این مقصود کافی است هر چند این مقدار فضا        

  .کند  نمی

  .جهت تجزیه ضروري است ) الف  ( 7 ـ 1 ـ 6ها بند  ونقل نمونه گیري احتیاطی براي حمل  این پیش

گیري از مولد بخار براي اجتناب از رقیق شدن نمونه توسط بخار متراکم شـده در اثـر     ـ هنگام نمونه 6 

 آن به علت تبخیر ناگهانی نمونه خـارج شـده در فـضاي بـاز بایـد احتیـاط الزم            سرد شدن و یا تغلیظ    

  .آوري شود  صورت گرفته و نمونه از طریق مارپیچ سردکننده جمع

 میلی لیتر در دقیقه اسـت برقـرار و   500 قبل از برداشتن نمونه باید جریانی که دبی آن حداقل          - -1 6 

گـراد برسـد و در صـورتی کـه نمونـه بـراي آزمـون                 ه سانتی  درج 37دماي نمونه سرد شده به کمتر از        

گیري که در متن دستور کـار مربـوط بـه آزمـون           شود باید از روش نمونه     آوري می  ترکیبات خاص جمع  

  :مشخص شده است استفاده کرد 

گیري جهت عبور حجم آب توصیه شده بر حـسب            حداقل مدت زمان تخلیه براي پاك کردن لوله نمونه        

  .شود  گیري از رابطه زیر محاسبه می له نمونهاندازه لو
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گیري را با پر کردن یک چهارم حجم آن از آب مورد نظـر   ظرف نمونه,  ـ قبل از برداشتن نمونه  2 ـ  6 

  .کش کنید  و تکان دادن و خالی کردن محتویات حداقل براي سه بار آب

هـاي مختلـف و یـا     ختلف و یا ارتفاعهاي م که غلظت ترکیبات موجود در آب در دبی  ـ هنگامی 3 ـ  6 

که ارتفاع آب در کارکرد معمولی مولـد         ها را در هنگامی    تحت تاثیر مقدار آب متغیر است باید کلیه نمونه        

  .گیري تحت شرایط دیگر موجود باشد  مگر اینکه  دلیل مشخصی براي نمونه, بخار است برداشت کرد 

شود به منظور جلـوگیري از رقیـق و یـا       ر عادي انجام می   هاي تطبیقی که در شرایط غی       در مورد آزمون  

هـا و ارتفـاع عـادي        ها را باید در دبـی      غلیظ شدن مواد به علت تغییرات مقدار آب در مولد بخار نمونه           

  .مشابه برداشت کرد 

   ب ـ نمونه براي آزمون میکروبیولوژي

شود الزم اسـت آب حـداقل     انجام میگیري که برداشت نمونه از طریق شیر و یا لوله نمونه  ـ هنگامی 1 

به مدت پنج دقیقه و یا بیشتر براي شستشوي کامل سیستمی که به مدت دو ساعت و یا بیشتر راکد بوده                     

  .است به میزان شش تا ده برابر حجم آن جریان یابد 

سب سپس با شعله منا.  ـ خروجی نمونه را بسته و بدون لمس کردن قسمت درونی آن را خالی کنید  2 

و یا هر وسیله دیگري که دوده وارد لوله نکند محـل خروجـی نمونـه را شـعله بگیریـد و در صـورتی                         

توان روش استفاده از شعله را حذف نمود که خروجی نمونه با استفاده از پنبه و پارچه اشباع شده بـا       می

  .پاك شود )  درصد 70(الکل اتیلیک تقلیب شده 

گیري کلرینه شده و داراي باقیمانده کلر باشد و یا عامل اکسید کننده   ـ در صورتی که آب مورد نمونه 3 

یـک بطـري    , دیگري به صورت آزاد و یا ترکیبی باشد که به عنوان گندزدائی آب به کـار رفتـه اسـت                     

در غیر این صورت استفاده از تیوسولفات       , برداري محتوي مقداري تیوسولفات سدیم انتخاب کنید         نمونه

  .گردد  سدیم حذف می

هاي احیأ کننـده سـولفات و        هاي بعدي مانند بررسی باکتري      در حالتی که افزودن تیوسولفات در آزمون      

گیري هـر چنـد کـه عوامـل          کند باید از به کار بردن تیوسولفات در بطري نمونه          غیره ایجاد مزاحمت می   

  .م داد گندزدا در آب نیر موجود باشد خودداري کرد و باید آزمون را به سرعت انجا
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ترتیب برداشتن آن بدین صورت است که براي جلوگیري از آلوده شـدن آن  ,  ـ در بطري را بردارید  4 

آن را با پوششی مانند کاغذ آلومینیم بردارید و بـراي اجتنـاب از لمـس                , در اثر تماس مستقیم با دست       

گیـري آن را بـه سـرعت در          کشی با آب مورد نمونه     کردن دهانه بطري پائین بطري را گرفته و بدون آب         

چهارم بطري را پر کنید تا عمل مخلوط کردن نمونـه قبـل از آزمـون بـه                زیر جریان آب قرار داده و سه      

  .سهولت قابل انجام باشد 

 بدون تأمل در بطري را گذارده و ورق فلزي گردگیر را دور گردن بطري بپیچید و دقت کنید از تمـاس                     

االمکان هیچگونه غباري در اثر وزش دخـل بطـري           دداري و حتی  با در گردن بطري در حین  عمل خو        

  .نشود 

گیري باالتر و یا پایین تر از فشار جو باشد بایـد از وسـایل مخـصوص     که آب مورد نمونه  ـ هنگامی 5 

استفاده , ترین وسایل    ساده, براي برداشتن نمونه استفاده شود که در صورت اجازه دادن شرایط فیزیکی             

جاز فشار سن
6

  .باشد   می

 وسیله برداشت نمونه از یک خط لوله و یا سیستمی که تحت خالء قرار دارد عبارت است از یک پمپ                    

  پیستونی

 7
کند و این پمـپ بایـد از         گیري که در فشار جو است منتقل می         کوچک که نمونه را به یک ظرف نمونه        

بـین  )) گیرنده نمونـه    (( شود و ظرف    مواردي بوده و ساختمان آن طوري باشد که باعث آلودگی نمونه ن           

با چنین ترتیبی نمونه موجود در ظرف گیرنده نمونه پـس از بـستن   . گیري جاي گیرد     پمپ و نقطه نمونه   

  .گیري خالی خواهد شد  به داخل ظرف نمونه, شیر آن و رسانیدن به فشار جو 

  گیري از آب رادیواکتیو  ج ـ نمونه

باشـد بایـد    در کار با آبهائی که داراي نوکلوئیـدهاي رادیواکتیـو مـی    ـ به دلیل خطرات شدید مرتبط  1 

  .اي انجام شود  هاي رادیواکتیو به طور ویژه ونقل نمونه حمل

هـاي حفاظـت در برابـر تشعـشع توسـط کمیتـه         اطالعات مربوط به مخاطرات رادیولوژیکی و توصـیه  

  .تشریع گردیده است ... حفاظت از تشعشع و 
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رود و میـزان مـواد    گیري از آبهائی کـه در فراینـد مـواد رادیواکتیـو بـه کـار مـی        مونه ـ در هنگام ن 2 

هـاي حفاظـت و    اي بایـد آئـین نامـه    رادیواکتیویته آن باال است مانند آب سردکننده داکتورهـاي هـسته      

هـاي محـافظ     بهداشت در برابر پرتوهاي مواد رادیواکتیو رعایت شود و در چنین مواردي باید از لبـاس               

کـه امکـان میـزان تشعـشع      ناسب استفاده کرد و وسیله تعیین کننده میزان دریافت فردي پوتو هنگـامی          م

  .باشد  مورد نیاز می, خارجی در حد خطرناك وجود دارد 

گیري به اندازه کافی زیاد است تا ایجاد خطر تشعشع نماید           در موردي که سطح رادیواکتیویته ناحیه نمونه      

قرار گرفتن در معـرض     , آوري براي تقلیل     ها و وسایل جمع    ط نمونه سردکننده  جدار حفاظتی برا خطو   , 

  .پرتو الزم است 

ها و یـا   اقدامات احتیاطی را براي جلوگیري از آلودگی و انتشار مواد رادیواکتیویته به علت ریختن نمونه         

  .و نقل به کار برید  ظروف حمل, شیرها , تراوش از خط نمونه و شکستگی خط 

وه احتیاطهاي الزم را نیز باید مرعی داشت تا از رها شدن گازها و ترکیباتی که از طریق هوا مواد              به عال 

, کنـد    آوري و برداشـت نمونـه تولیـد مـی          نماید و به این وسیله خطراتی در جمـع         رادیواکتیو منتشر می  

  .جلوگیري شود 

ونقـل مـواد    نامـه حمـل   ي با آئـین بند ونقل ظروف محتوي نمونه باید حفاظ و بسته  ـ در هنگام حمل 3 

رادیواکتیو مطابقت
8

  . نماید 

انجـام  ) الف  ( 7 ـ  1 ـ  6آوري نمونه باید طبق موارد تشریح شده در بند  هاي عمومی جمع  ـ روش 4 

  .پذیرد 

ظـروف  , گیري تحت فشار و داراي ترکیبـات گـازي رادیواکتیـو باشـد      که آب مورد نمونه  ـ هنگامی 5 

تناسـب گازهـا در هنگـام عمـل          ته باید طوري طراحی شده باشد که از هر نقـصان بـی            نمونه به کار رف   

  .گیري جلوگیري شود  نمونه

گیري دقت کافی مبذول نشده است اقدامات الزم براي به حداقل   ـ چنانکه قبال در تهیه ظروف نمونه 6 

  .رسانیدن میزان جذب مواد رادیواکتیویته به عمل آورد 
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الجـذب بـر روي سـطوح        هاي طبیعی امکان دارد مواد سهل      ري از نهرها و یا سایر آب      گی  در موقع نمونه  

ذرات وجود داشته در چنین مواردي هر عملی در جهت  جلوگیري از جذب ممکن است بـه انتقـال نـا                      

  .مطلوب رادیونوکلئیدها از فاز معلق به فاز محلول منجر گردد 

  ها  ـ نگاهداري نمونه9 ـ 1 ـ 6 

طـور   شـیمیائی و یـا رادیولـوژیکی کـه بـه     , هاي فیزیکـی   د شیمیائی محافظ را براي آزمون الف ـ موا 

  .ها اضافه کنید  اختصاصی در هر ورش آزمون مشخص شده است به نمونه

 انجماد سریع نمونه نیز براي حفاظت بعضی از ترکیبات آلی نتیجه مناسب داده است و باید افـزودن هـر           

  . بر روي برچسب نمونه بیان کرد نوع ماده محافظت کننده را

آوري مورد آزمایش قرار  هاي آزمون باکتریولوژي در صورتیکه ظرف یکساعت پس از جمع  ب ـ نمونه 

  .احتیاج به سردکردن دارد , نگیرد 

توان بدون یخ  گیرد را می آوري مورد آزمون قرار می هائی که در یک ساعت اول پس از جمع  ـ نمونه 1 

  .د نگاه داشت زدن در محل سر

شود باید در یخچال  گیري امکان آزمایش آن فراهم می هائی که بیشتر از یک ساعت از نمونه  ـ نمونه 2 

  .گراد نباشد نگاهداري نمود  و یا یخدان در درجه حرارتی که بیشتر از چهار درجه سانتی

ت در مـوارد عـادي و یـا          ساع 12آوري و آزمون نباید بیشتر از         در هیچ حالتی فاصله زمانی بین جمع      

  .هاي مشکوك به داشتن مقادیر زیاد از ارگانیزم باشد  شش ساعت در مورد نمونه

تري در نظر  باید مدت زمان طوالنی  ) آزمایشات صحرائی   (  براي دستور کارهاي بررسی نمونه در محل        

  .گرفته شود 

ه محتوي یخ است منتقـل کـرد تـا    ها را باید در ظرفی با جدار عایق ک ونقل نمونه  ـ در صورت حمل 3 

 سـاعت   12ظرف  , گراد باقیمانده و امکان استفاده براي آزمون         دماي آن بین صفر تا چهار درجه سانتی       

  .آوري فراهم گردد  پس از جمع

 این قسمت تطبیق نکند شـرایط واقعـی را در   3 و 2 ـ اگر شرایط حفظ و نگهداري نمونه با بندهاي  4 

  .د گزارش آزمون بیان کنی



٢١

  ها آوري و تجزیه نمونه  ـ فاصله زمانی مابین جمع10 ـ 1 ـ 6 

االمکان کوتاه باشـد ولـی در    ها باید حتی آوري و تجزیه نمونه طور کلی فاصله زمانی بین جمع  الف ـ به 

گیـري انجـام     تر الزم است تجزیه نمونه در محل نمونـه         بعضی شرایط براي به دست آوردن نتایج مطمئن       

  .شود 

خصوصیات نمونه و فاصله    , آوري و تجزیه نمونه به نوع آزمایش مورد نظر           ن مجاز واقعی بین جمع     زما

  .زمانی جایز براي به کار بردن واکنش صحیح بستگی دارد 

  .آوري و تجزیه نمونه را مشخص کنید  طول انقضاي زمان بین جمع,  ب ـ در بیان یک تجزیه 

گیـري   اکـسید کـربن را در محـل نمونـه          وژن سـولفوره و دي    ئیـد ,  گازها محلول ماننـد اکـسیژن        - ج  

گیـري بعـدا طبـق روش        گیري کنید مگر در مواردي که امکان تثبیـت آن وجـود داشـته و انـدازه                 اندازه

  .اختصاصی مشخص شده صورت پذیرد 

ه فعالیت  گیري را یادداشت و چنانچ     زمان نمونه , هاي رادیواکتیویته    گیري گیري براي اندازه    در نمونه  - د  

تجزیه باید با نهایت سرعت به طریقی انجام پذیرد که افـت فعالیـت              , مواد با عمر کوتاه مورد نظر است        

  .ماده به علت تضعیف رادیواکتیو به حداقل برسد 

گیري رادیواکتیویتـه   که فقط فعالیت مواد با عمر طوالنی مورد نظر ایت در بعضی موارد اندازه       در صورتی 

گیري براي ضعیف شدن فعالیت رادیونوکلیئدها با عمر        ونه به مدت زمان کافی پس از نمونه       با گذراندن نم  

  .باشد  کوتاه به سهولت قابل انجام می

  گذاري و انتقال نمونه  ـ برچسب11 ـ 1 ـ 6 

 الف ـ اطالعات مشروحه زیر را بر روي قسمتی از شیشه که قبال جهت نوشتن سمباده زده و مات شده  

اي و یا کاغذي متصل به ظروف بنویسید         دار و یا برچسب پارچه     بر روي  یک برچسب چسب     است و یا    

:  

   ـ شماره نمونه

  گیري  ـ تاریخ و زمان نمونه

   ـ منبع نمونه
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که فرد دیگري به کمـک آن از همـان نقطـه کـه نمونـه                 طوري به, با جزئیات کامل    ( گیري    ـ نقطه نمونه  

  .)ومی را بردارد برداشته شده است بتواند نمونه د

  گیري  ـ درجه حرارت و سرعت جریان سیال در وسیله نمونه

   ـ درجه حرارت نمونه

   ـ نوع و مقدار مواد محافظ افزوده شده

  )هاي صحرائی  آزمون( گیري  هاي انجام شده در محل نمونه  ـ نتایج آزمون

  گیر  ـ امضاي نمونه

و بـراي جلـوگیري از تـراوش نمونـه در حـین       ب ـ در ظروف نمونه را در محل خـود محکـم کـرده     

  .نوار و یا ریسمان ببندید , ونقل آن را با سیم  حمل

اي باشد که پس از پر کردن آن با حجم مورد نظر از نمونه حجمی معـادل                   نمونه باید به اندازه    6 ظروف  

  .یک درصد از ظرفیت آن جهت انبساط مایع خالی باشد 

  .مراجعه شود ) ج ( ل شماره یک زیرنویس  در مورد سایر ترکیبات به جدو

هاي  انجام شود که این جعبه داراي محفظه) ترجیحأ چوبی ( ونقل ظروف نمونه باید در جعبه   ج ـ حمل 

, جداگانه براي هر یک از ظروف نمونه بوده و بقیه فضاي آن در اطراف ظرف نمونه با کاغذ مچاله شده                     

خـاك اره  , هاي فنري   یا ظرف نمونه در محل خود به وسیله گیرهنمد و یا مواد مشابه دیگري پر شده و     

  .و یا فوم پالستیکی و یا موادي مشابه آن مستقر شود 

هایی که به سرعت منجمد شده است باید براي باقی ماندن به حالت یخ زده همـراه بـا انیـدریک                        نمونه

  .و نقل شود  حمل) یخ خشک ( کربنیک جامد 

طور واضح در دو ظرف جعبه نوشته و یا توسط کارت و یا برچسب   و گیرنده را به هـ ـ نشانی فرستنده 

  :هاي تشریحی و اخطاري مانند  به آن متصل کنید و در صورت لزوم برچسب

و در هـواي    )) ,این قسمت رو به باال      )) (( ,بادقت حمل شود    )) (( ,شیشه  )) (( ,مایع  )) (( ,شکستنی   (( 

هایی که عمدا به صـورت منجمـد در          را نیز به استثنأ نمونه    )) , جلوگیري شود    از یخ زدن  (( سرد عبارت   

  .آید بر روي آن بچسبانید  می
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  گیري مرکب نمونه)) ب ((  ـ روش 2 ـ 6 

   ـ دامنه کاربرد1 ـ 2 ـ 6 

اي هاي دنباله گیري مرکب از آب در مورد تجزیه  الف ـ روش نمونه 
9

 فیزیکی و شیمیائی به کار رفته امـا  

هاي دادیولوژیکی بـه خـصوص رادیـو نوکلئوئیـدهاي عمـر کوتـاه               آوري نمونه جهت آزمون    براي جمع 

هاي آزمون انفرادي به منظور تعیین تاثیر زمان تناوب قبل از            توان براي روش   ولی می . باشد   مناسب نمی 

  .تجزیه به آن مراجعه کرد 

از جـدول  ) ج (  ترکیباتی که در زیرنـویس  هاي باکتریولوژیکی و یا هاي مرکب براي آزمون  ب ـ نمونه 

  .باشد  شماره یک بیان شده است مناسب نمی

آوري نمونه از هر منبع و یا ذخیره آب جاري تحت فشار جـو   گیري مرکب براي جمع  ج ـ روش نمونه 

  .و یا باالتر از آن قابل استفاده است 

  آوري نمونه  ـ جمع2 ـ 2 ـ 6 

) گـراب  ( اي  هاي لحظه هاي ذینفع با ترکیب کردن نمونه وافقت متقابل گروهگیري مرکب با م  الف ـ نمونه 

  .شود  گیري خودکار انجام می هاي مکرر و یا به کمک وسایل نمونه در برداشت

اسـت یـا خیـر و در    ) آبـدهی  (  ب ـ در هر صورت مشخص کنید آبا حجم نمونه متناسب با سـرعت   

گیري بر روي    طور کامل به نحوي صورت گیرد که اندازه         باید به  اختالط نمونه مرکب  , انتهاي دوره معین    

  .یک قسمت از نمونه مرکب معرف میانگین ترکیبات پایدار آن باشد 

 تغییر در ترکیبات ناپایدار که در جدول شماره یک نمونه انفرادي براي آن مـشخص شـده اسـت بایـد                     

  .هاي انفرادي تعیین شود  توسط تجزیه بر روي نمونه

  گیري  ـ تناوب و مدت نمونه3 ـ 2ـ  6 

رود گیري از آبهایی که در فرایند به کار می  الف ـ در نمونه 
10

هاي مرکب را براي حداقل یک  باید نمونه, 

آوري نمونه بایـد حـداقل       آوري و چنانچه فرآیند ماهیت گردشی داشته باشد جمع          ساعته جمع  24دوره  

  .تعیین شود ) الف  ( 1 ـ 1 ـ 6 آن طبق بند در یک گردش کامل صورت پذیرفته و مشخصات
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 15 حجم تعیین شده آب براي نمونه مرکب را بسته به تناسب آبدهی منبع با زمان تناوب تنظیم شده از                    

لیتر در دقیقه و     اي بر حسب میلی    آوري کنید و این عمل با گرفتن مضرب ساده         دقیقه تا یک ساعت جمع    

لت قابل انجام بوده و بدین طریـق فـاکتور مناسـبی بـراي حجـم                یا سایر واحدهاي جریان آب به سهو      

  .آید  به دست می) در حدود چهار لیتر ( مناسب نمونه مرکب 

هاي مرکب براي تجزیه معموال در بردارنده معـادلی   نمونه, ها از نهر برداشته شود  که نمونه  ب ـ هنگامی 

  .باشد  هاي متوالی مثال یک هفته میها براي تعداد مناسبی از روز از مقادیر روزانه نمونه

  گیري  ـ نقطه نمونه4 ـ 2 ـ 6 

  . مراجعه کنید 6 ـ 1 ـ 6 به بند 

   ـ انتقال نمونه5 ـ 2 ـ 6 

  :ها به بندهاي مندرج در زیر مراجعه کنید  ونقل نمونه  الف ـ براي اطالع از چگونگی حمل

  5 ـ 1 ـ 6 حجم نمونه به بند 

   ـ7 ـ 1 ـ 6 ظروف حمل نمونه به بند 

  9 ـ 1 ـ 6 حفاظت از نمونه به بند 

  10 ـ 1 ـ 6ها به بند  آوري و تجزیه نمونه  فاصله زمانی بین جمع

  11 ـ 1 ـ 6ونقل به بند  گذاري و حمل  برچسب

  گیري پیوسته ـ نمونه)) ج ((  ـ روش 3 ـ 6 

   ـ دامنه کاربرد1 ـ 3 ـ 6 

  .با یکدیگر مخلوط کنید 

   ـ ذرات معلق5 ـ 3-6

کمییت و در برخی موارد نوع ذرات معلق در شماره یک یا چند متغیر هائی است که باید ,  الف ـ اندازه  

زیرا به دالیلی چند به هم خوردن و مغشوش بودن ذرات معلق باعث ایجاد خطاهائی               , گیري شود    اندازه

  .در آزمون خواهد شد 
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تـر را بـه حالـت تعلیـق           ذرات سـنگین    سیستم توزیع آب باید داراي چنان سرعت زیـادي باشـد کـه            

مـورد ذرات    نگاهداشته و از طرفی حجم سیستم به اندازه کافی بزرگ باشد تا از عمل صاف شـدن بـی                  

  .معلق هنگام عبور از موانع جلوگیري شود 

  . به جدول شماره دو مراجعه کنید 

  گیري  ـ نقطه نمونه6 ـ 3 ـ 6 

  . ـ انجام پذیرد 6 ـ 1 ـ 6 بند گیري باید طبق  الف ـ انتخاب نقاط نمونه

  گیري  ـ نمونه7 ـ 3 ـ 6 

گیـري   بنـابراین در انـدازه  , شـود   گاز مـی , هاي مکشی باعث به هم زدن تعادل مایع   الف ـ چون پمپ 

هاي مستقر  اکسید کربن باید از پمپ     گازهاي محلول مانند اکسیژن و دي     
11

براي پمپاژ نمونه   ) ور   غوطه ( 

ها باید از نوع مـواد مقـاوم         ها و لوله   توري, ها شیرها    تفاده کرد و کلیه لوازم مانند پمپ      از منابع روباز اس   

به خوردگی باشد تا از آلودگی نمونه با مواد حاصل از خوردگی جلوگیري و از تعمیرات غیر ضـروري                   

  .خودداري شود 

راي چـشمه هـائی بـه    گیر که در اطراف محل ورودي آب به پمپ قرار دارد بایـد دا   ب ـ توري آشغال 

هـاي آن    اندازه مناسب باشد تا با جلوگیري از افـت فـشار درسـطح صـافی از مـسدود شـدن قـسمت                     

  .جلوگیري شود 

  آوري و تجزیه نمونه  ـ زمان تناوب جمع8 ـ 3 ـ 6 

زمان تأخیر بـین ورود بـه سیـستم تـا     , شود  طور مداوم عمل می گیري که به  الف ـ در یک روش نمونه 

  .باشد  ونه تابع سرعت جریان آب و ابعاد لوله رابط میدریافت نم

شود که با به حداقل رساندن زمان تأخیر تاثیر آن بر روي صـحت                معموال ابعاد سیستم طوري طرح می     

ایـن نکـات بایـد بـه طـور      , گیري ناچیز باشد و در صورت احتیاج به رعایت احتیاطهـاي ویـژه        اندازه

  .ه بیان شده باشد مشروح در روش مخصوص به آن تجزی

 ب ـ زمان پاسخ 
12

هـاي انتقـالی منبـع آب     العمل نسبت به وضـعیت   سیستم تشریح کننده قابلیت عکس

 63/2شود که مورد نیاز سیـستم بـراي رسـیدن بـه              باشد و زمان پاسخ به صورت زمانی تعریف می         می
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مل در برابـر مرحلـه ورود بـه         درصد کل تغییر بین تعادل اولیه و تعادل انتهائی خود به عنوان عکس  الع              

  .باشد  سیستم می
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1-Grab Sampling  

2-Continuale Sampling  

گیــري بــه ازاء جمعیــت مــصرف کننــده آب از  بــراي تعــداد نمونــه-3

توان به اسـتاندارد     رسانی جهت آزمون باکتریولوژیکی می     هاي آب  شبکه

  . مراجعه کرد 1011شماره 

4-Cycles of pollution   

5-Confined Flows  

6-Barometrical Leg  

7-Type Pump-displacement-Positive   

هـاي سـازمان     نامـه  ونقل مواد رادیواکتیویته بایـد طبـق آئـین          حمل -8

  .المللی انرژي اتمی انجام گردد  بین

9-Sequensial  

10-Process water  

  .باشند  ها به نام شناور معروف می گونه پمپ این-11

12-Time Response  
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