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 خدا نامبه

 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة با آشنايي

 و اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و انينقـو  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 اسـتانداردهاي  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي( ملي

 مؤسسـات  و مراكز راننظ صاحب *مؤسسه كارشناسان از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين

 توليـدي،  شرايط به توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،

 كننـدگان، مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

 نويس پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان

 از پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

 ايران )رسمي( ملي استاندارد عنوان به يبتصو صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت

  .شود مي منتشر و چاپ

 كننـد  مـي  تهيـه  شده تعيين ضوابط رعايت با نيز ذيصالح و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ـ  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة  ترتيـب،  دينب

 ملـي  كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط استاندارد

ـ  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة (ISO)اسـتاندارد   يالملل
 المللـي  بـين  كميسـيون  1

2الكتروتكنيك 
(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و

(OIML) 4رابط تنها عنوان به و است
 كـدكس  كميسـيون  

 غذايي 
5
(CAC) هـاي  نيازمندي و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

 .شودمي گيريبهره بينالمللي استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از ور،كش خاص

 مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پيش موازين رعايت با تواند مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة

 و محيطـي  زيسـت  مالحظـات  و محصـوالت  كيفيـت  از اطمينـان  حصـول  عمـومي،  و فردي ايمني و سالمت حفظ كنندگان،

ـ  وارداتـي،  اقـالم  يا / و ر كشو داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از بعضي اجراي اقتصادي،  تصـويب  اب

 اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد اجباري استاندارد، عالي شوراي

 از كننـدگان  اسـتفاده  بـه  بخشـيدن  اطمينـان  بـراي  همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه و صادراتي كاالهاي اندارداست

 و كيفيـت  مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، زمينة در فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

 و ها سازمان گونه اين استاندارد مؤسسة ، سنجش وسايل )واسنجي( اسيونكاليبر مراكز و ها آزمايشگاه محيطي،زيست مديريت

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، شـرايط  احـراز  صـورت  در و كنـد  مي ارزيابي ايران صالحيت تأييد نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات

 وسـايل  )واسـنجي ( اليبراسـيون ك يكاهـا،  المللي بين دستگاه ترويج .كند مي نظارت آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 ايـن  وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي كاربردي تحقيقات انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

 .است مؤسسه

                                                
 ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد موسسة *

1- International organization for Standardization 

2 - International Electro technical Commission 

3-  International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  »نمونه برداري هاي راهنماي طراحي برنامه –نمونه برداري  –كيفيت آب  «

  

  

  نمايندگييا / مت وس  : رئيس

                               مختاري، فهيمدخت

  )                             فوق ليسانس بيولوژي(

  

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                                                 ةموسس

    :دبير

                                دوچشمه ، مهدي

  )فوق ليسانس مهندسي محيط زيست ( 

  

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                                                 ةموسس

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء

     اطهري نيا، معصومه                                      

  )    ولوژيفوق ليسانس بي (

           

                             پناهي ، فرهاد

  )فوق ليسانس مهندسي محيط زيست ( 

  

                                   داورزني ، ساره

  )تغذيهعلوم ليسانس ( 

  

                                     دوچشمه، زهرا

                        )ليسانس صنايع غذايي (

  

                                           بادي ، عبدالهرشيدي مهرآ

  )دكتراي مهندسي عمران محيط زيست ( 

  

                  شكرالهي ، فتانه

  )فوق ليسانس صنايع غذايي ( 

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران    ةموسس

  

  

  شركت آب و فاضالب استان گيالن

  

  

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                             ةموسس

  

  

  شركت مهندسي مطالعاتي ايمن آب

  

  

  دانشكدة صنعت آب و برق شهيد عباسپور

  

  

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                                                 ةموسس

  



د  

  

  

                                       ضرغامپور ، زهره

  )فوق ليسانس ميكروبيولوژي ( 

  

                                       كاظمي ، محمد

  )يستزفوق ليسانس مهندسي عمران محيط ( 

  

                                        قرباني، داود

  )ليسانس بهداشت (

  

                                     غالمي ، ميترا

                           )دكتراي بهداشت محيط ( 

  

                                     مارونسي ، نازدار

  )ليسانس ميكروبيولوژي ( 

  

                      مستوري ، رضا

  )دكتراي مهندسي محيط زيست ( 

  

  

  

  تهران استان شركت آب و فاضالب

  

  

  شركت آب و فاضالب استان گيالن

  

  

  شركت مهندسي مطالعاتي ايمن آب

  

  

  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات  بهداشتي

  دانشكدة بهداشت -درماني ايران

  

استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران                                                                 ةموسس

  

  

  واحد اراك –دانشگاه آزاد اسالمي 
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  هرست مندرجاتف

 صفحه عنوان

 ج آشنايي با موسسه استاندارد

  د  كميسيون فني تدوين استاندارد

  ح  پيش گفتار

  ط    مقدمه

  1  هدف و دامنه كاربرد    1

  1  مراجع الزامي     2

  2  تعريف اهداف      3

  3  الزامات     2- 3

  4  توجهات ويژه مورد نياز در رابطه با تغييرپذيري    3- 3

  5 تعيين مناطق نمونه برداري     4

  5  احتياط هاي ايمني كلي   2- 4

  7    اقدامات خاص در نمونه برداري   3- 4

  9  آبهاي طبيعي –محل هاي نمونه برداري  تفكيك   4- 4

  13  محل نمونه برداري در صنايع    5- 4

  16    هاي صنعتيپساب    6- 4

  17  فاضالب و پساب فاضالب    7- 4

  18 روان آب سطحي و سيالب   8- 4

  18 برداري نمونه تناوب و زمان     5

  19  يبردار نمونه يها برنامه انواع   2- 5



و  

  20  يآمار الزامات    3- 5

  23  نرمال يريپذ رييتغ    4- 5

  23 مركب يها نهنمو وبرداشت يتصادف برداري نمونه زمان مدت     5- 5

  23  آب يفيك مقاصد يراب انيجر يريگ اندازه طيشرا نييتع و انيجر يها يريگ اندازه      6

  23  مقدمه   1- 6

  25    آب يفيك كنترل برنامه در يدب سنجش نييتع    2- 6

  27 روش هاي موجود جهت سنجش دبي    3- 6

  



ز  

  

  پيش گفتار

  

 آن نـويس  پـيش  كه " نمونه برداريهاي راهنماي طراحي برنامه –نمونه برداري  –كيفيت آب  " استاندارد

 اسـتاندارد  ملـي  كميتـة  يهاجالسـ  پانصد و نود و ششمين در و شده تدوين و تهيه مربوط هاي دركميسيون

 قانون 3 مادة يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 11/12/1387 مورخ و پليمر اييشيمي

 عنـوان  بـه  ، 1371 مـاه  بهمـن  مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح

   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد

خـدمات،   و علوم صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

اين  تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و دش خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي استانداردهاي

بنـابراين،   . گرفت خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد

  

  :است زير شرح به گرفته رارق استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه منبع و ماخذي

 
1- ISO 5667-1:1980, Water quality – Sampling- Part 1: Guidance on the design of sampling 

programmes 

 

  



ح  

  

  

  مقدمه

  

قسمت هاي دوم و سوم . اين استاندارد يكي از سه استانداردي است كه در رابطه با همديگر استفاده مي شوند

اصطالحات كلي . حت عنوان روشهاي نمونه برداري، حفاظت و انتقال نمونه ها مي باشدت ،سري استاندارداين 

كيفيت آب و به ويژه با  ISO/TC 147 كه در اين استانداردها استفاده مي شود مطابق با استاندارد 

  .مطابقت دارد ISO 6107/2اصطالحات نمونه برداري ارائه شده در استاندارد  



  1

  

  نمونه برداري هاي راهنماي طراحي برنامه –رداري نمونه ب –كيفيت آب 

  

  

  هدف و دامنه كاربرد    1

برداري براي مقاصد كنترل  هدف از تدوين اين استاندارد بيان اصول كلي مربوط به نحوة طراحي برنامه نمونه 

  . استكيفي آب، تشخيص كيفي، و تعيين منابع آلودگي آب شامل رسوبات و لجن كف 

  

 مراجع الزامي 2

بـدين ترتيـب   . مراجع الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است

نظـر،    يـا تجديـد  /در مورد مراجع داراي تـاريخ چـاپ و  . شود  آن مقررات جزئي از اين استاندارد محسوب مي

اسـت كـاربران ذينفـع ايـن      ها و تجديد نظرهاي بعدي اين مدارك مورد نظر نيسـت، معهـذا بهتـر     اصالحيه

. ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسـي قـرار دهنـد     استاندارد امكان كاربرد آخرين اصالحيه

  .ا تجديد نظر، آن مدارك الزامي ارجاع داده شده، مورد نظر استي/درمورد مراجع بدون تاريخ چاپ و

  .الزامي است استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد

  فهرست الفبايي و موضوعي -ژه نامه  وا –آب  ، 5711-1استاندارد ملي ايران   2-1

  آب در طبيعت، نمونه برداري -بخش دو -ژه نامه  وا –آب  ، 5711-2استاندارد ملي ايران   2-2

  اضالبآب آشاميدني، آب صنعتي، ف - بخش سوم -ژه نامه  وا –آب  ، 5711-3استاندارد ملي ايران   2-3

  بيولوژي و ميكروبيولوژي -بخش چهارم -ژه نامه  وا –آب  ، 5711-4استاندارد ملي ايران   2-4

  آيين كار –حفاظت و جابجايي نمونه هاي آب  –، آب  9886 استاندارد ملي ايران  2-5

 –نمونه برداري از آب براي آزمون هاي ميكروبيولوژي  –، كيفيت آب  4208 استاندارد ملي ايران  2-6

  آيين كار

2-7 ISO 2602, Statistical interpretation of test results – Estimation of the mean – confidence 

interval.                                                                   
2-8  ISO 3534, Statistics -Vocabulary and symbols                                               

2-9 ISO 5667/2, Water quality – Sampling – Part 2- General guidelines to sampling 

techniques.                                                                                
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  تعريف اهداف   3

  

  مقدمه    1- 3

لجن و رسوبات  از آب، يبردار تعريف مهمترين فاكتورهايي است كه در برنامه ريزي براي نمونه ،بند هدف اين

بيولوژيكي  نمونه هاي جمع آوري شده ابتدا مورد آزمون هاي فيزيكي، شيميايي،. كف بايد مد نظر قرار گيرند

رسوبات كف و يا  ت نمونه آب،تعيين خصوصيا زمانيكه هدف،. قرار مي گيرند) پرتوشناختي(و راديولوژيكي 

امكان پذير نبوده و لذا بايد نمونه هايي از آنها را مورد سنجش  معموالً آزمايش كل مواد مذكور، لجن باشد،

هاي  تا حد امكان بايد بيانگر كاملي از نمونه هاي برداشت شده بوده و روش نمونه هاي اخذ شده،. قرار داد

و آناليز آن تا حد امكان لحاظ  يبردار جاد تغييرات حدفاصل بين نمونهاحتياطي الزم براي جلوگيري از اي

در نمونه برداري هايي كه نمونه داراي چند فاز مي باشد، نظير آب حاوي ذرات معلق و يا مواد آلي  .شود

  .محلول مشكالت عديده اي در آزمايش بوجود مي آيد

، چون عامل اصلي براي تعيين موقعيت محل ها، قبل از شروع نمونه برداري تعيين اهداف بسيار مهم است

همچنين  .باشد برداري و محاسبات الزم مي آوري الزم بعد از نمونه برداري، عمل هاي نمونه تناوب، مدت و روش

مقادير  ،2يا بارگذاري ها 1برخي مسائل مربوط به ميزان دقت مناسب و نيز نحوة ارائه نتايج نظير غلظت ها

  .و غيره بايد در نظر گرفته شود 4مقادير ميانه ،3يانگين حسابيحداقل و حداكثر، م

هاي  آناليز مربوطه نيز بايد ارائه شود، چون اين موارد معموالً خط مشي  فهرست پارامترهاي مورد نظر و روش

خط مشي هاي ( الزم اقدامات احتياطي حين نمونه برداري و آماده سازي هاي بعدي را مشخص مي كنند

  ).اين استاندارد ارائه مي شوند 3و  2هاي  شكلي در بخ

درنظر گرفتن  .سري نمونه برداري و آزمايشات اوليه قبل از نمونه برداري نهايي مي باشد گاهي نياز به يك

تجارب كاركنان  .باشد هاي محلي مهم مي هاي مشابه و ساير اطالعات موقعيت اطالعات قبلي برنامه هاي محل

برداري  تعيين بودجه و زمان مورد نياز براي طراحي يك برنامه نمونه .ا ارزش استقبلي پروژه ها بسيار ب

محقق  ،اسب و اقتصادي جمع آوري شده باشدمناسب با اطمينان يافتن از اينكه اطالعات مورد نياز بطور من

  .مي شود

  ):عه كنيدمراج 2-5براي اطالعات بيشتر به بند ( اهداف اصلي را مي توان بصورت زير ارائه كرد 

تصميم گيري در اين مورد كه چه موقع اصالحات فرآيند  برايكنترل كيفي توسط مديريت محلي  - الف

 ؛كوتاه مدت مورد نياز است

براي اهداف كنترل بلند مدت يا ) عنوان قسمتي از پروژه تحقيقاتي هب(كيفيت  برايتشخيص كيفي  -ب

 ؛تعيين گرايشات بلند مدت

 .تعيين منابع آلودگي -پ

                                                
1- Concentrations 

2- Loads 
3- Arithmetic means 

4- Median 
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به كنترل كيفي و بالعكس تغيير  1اهداف برنامه ريزي براي نمونه برداري ممكن است از تشخيص كيفي

براي مثال برنامه بلند مدت براي تشخيص نيترات ممكن است به يك برنامه كوتاه مدت كنترل كيفي . نمايد

ه افزايش دوره نمونه برداري نياز ب علت اينكه غلظت نيترات به مقدار بحراني رسيده است، هل شود كه بيتبد

  .داشته باشد

  

  الزامات    3-2

الزامات، بدون در نظر گرفتن تمام داليل تخصصي نمونه برداري و آزمايش را مي توان به طريقي كه در اين 

  : بند بيان شده ، طبقه بندي كرد

  

  الزامات كلي 1- 2- 3

براي مثال در سطح يا در (مناطق مشخص شده تعيين غلظت ها يا ميزان بارگذاري هاي پارامترهاي ويژه در 

  .يا در مورد رسوبات كف و تعيين پارامترهاي ماهيتي آنها مي باشد) داخل جريان آب

  

  الزامات ويژه 2- 2- 3

هاي  ها يا توزيع ميزان بارگذاري پارامترهاي فيزيكي يا شيميايي و گونه براي تعيين جزئيات غلظت

رات يياين الزامات معموالً مرتبط با مطالعات تغ. باشد خشي از جريان آب ميبيولوژيكي مورد نظر در تمام يا ب

  .زماني، ميزان جريان ، شرايط بهره برداري تأسيسات، شرايط جوي و ساير عوامل مي باشد

تري را دنبال مي كند تقسيم  داليل نمونه برداري ممكن است به زير شاخه هاي ديگري كه اهداف جزئي

  :زيرشود، نظير موارد 

تعيين قابليت استفاده آب براي هدف  مورد نظر و در صورت لزوم تعيين ملزومات تصفيه يا كنترل  - الف

تغذيه بويلرها و يا استفاده در فرآيندها يا در مورد  ،اف خنك سازيآزمايش آب چاه براي اهد براي مثال

 ؛عنوان منبع آب شرب هچشمه هاي طبيعي ب

جداي از  .هاي پذيرنده شامل موارد اتفاقي نشت فاضالب به درون آب بررسي اثرات تخليه فاضالب -ب

هايي نظير ترسيب شيميايي يا توليد  بارآلودگي فاضالب ها، اين قبيل جريانات ممكن است سبب  واكنش

 ؛گاز گردند

 راتييتغتعيين : فاضالب و پساب هاي صنعتي براي مثال  ،كارايي و كنترل تأسيسات تصفيه آبتعيين  -پ

فراهم نمودن  تعيين راندمان هرمرحله از فرآيندها، ،خانه ن آن در بار ورودي به تصفيهبلند مدت و گوناگو

شواهد كيفي آب تصفيه شده ،كنترل غلظت مواد تصفيه شده شامل آنهايي كه مرتبط با اثرات بهداشتي 

سبب آسيب به تأسيسات و  كنترل موادي كه بوده يا آنهايي كه فرآيند هاي باكتريايي را مختل مي كنند،

 ؛تجهيزات تصفيه خانه مي شوند

                                                
1- Quality  characterization 
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 و آب اختالط يالگو اطالعات يآورگرد جهت مصب طيشرا بر شور و نيريش آب اثرات مطالعه -  ت

 ؛نيريش آب انيجر و يمد و جزر راتييتغ با همراه يحرارت يبند هيال

 مورد يزمان اطالعات نيا.روند يم نيب از يصنعت يندهايآ فر يط كه يمحصوالت يابيارز و نييتع -  ث

 ؛باشد شده يريگ اندازه يخروج پساب زين و باشد شده انجام خانه هيتصف در محصوالت موازنه كه است ازين

 يبرا آب بودن مناسب مسئله نيا. بازگشت قابل يها آب ريسا و اشباع بخار ، لريبو آب تيفيك نييتع - ج

 ؛كند يم مشخص را نظر مورد مقاصد

اين مسئله باعث مي شود تا استفاده از آب . خنك كننده آب صنعتياز سيستم هاي  ريكنترل بهره بردا -چ

 ؛ بهينه شده و مشكالت مرتبط با تشكيل رسوبات و كاهش خوردگي را به حداقل برساند

 و هوا تيفيك از يمناسب اطالعات مسئله نيا. باران آب تيفيك بر يجو يها ندهيآال اثرات يبررس - ح

 ؛ كند يم فراهم راي كيالكتر يها تماس با مواجهه رينظ مشكالت يحتمالا شيافزا صيتشخ زين

 مواد به مربوط است ممكن مسئله نيا. آب تيفيك يرو بر نيزم از يورود عوامل اثرات يبررس - خ

 ؛باشد شوند، يم استفاده يكشاورز در كه ييايميش مواد و سموم ها، كود با يآلودگ اي يعيطب

 اي آب انيجر در موجود يآبز موجودات بر كف رسوبات توسط مواد يرهاساز و تجمع اثرات نييتع -  د

 ؛ رسوبات

 گريد رودخانه به رودخانه كي از انتقال و رودخانه ميتنظ برداشت آب از رودخانه، اثرات يبررس -  ذ

 اثر خانه رود نظم بر تواند يم متفاوت تيفيك با ها آب انيجر زانيم راتييتغ مثالي برا. يعيطب آب برمنابع

 ؛كند نوسان دچار شدن مخلوط از بعد را رودخانه آب تيفيك و اشتهگذ

  از يمختلف ليدال به راتييتغ نيا .افتد يم اتفاق عيتوز شبكه در كه آب يفيك راتييتغ يبررس  - ر

  .باشد يم فلزات شدن حل اي رسوبات ينينش ته ،يكيولوژيب رشد د،يجد منبع از آب ورود ،يآلودگ ،جمله

 باشد، ثابت ساده، يبردار نمونه يها برنامه در ازين مورد اطالعات نظر از است ممكن نظر مورد طيشرا يگاه

 اما. باشد يدائم يبررس است بهتر  جهينت در و بوده يدائم راتييتغ دچار يفيك مشخصات موارد اكثر در اما

 توجه ،يبردار نمونه يزير برنامه هنگام. است ممكن ريغ مواقع ياريبس در و بوده نهيپرهز اريبس روش نيا

  .است الزم 3-3 بند ژهيو موارد به

  

  يريرپذييتغ با رابطه در ازين مورد ژهيو توجهات   3- 3

 نظر مورد يپارامترها غلظت در يا گسترده و عيسر راتييتغ كه ييجاها در يبردار نمونه برنامه 1- 3- 3

 انيجر يالگو دما، در ديشد راتييتغ لتع هب است ممكن راتييتغ نيا.باشد گسترده اريبس ديبا ديآ يم ديپد
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 شود انجام ساتيتأس يكينزد در دينبا يبردار نمونه .دهد رخ خانه هيتصف ساتيتأس از يبردار بهره طيشرا اي

  .باشد مدنظر يا ژهيو طيشرا نكهيا مگر

 هحوز رينظ زيآبر بزرگ مناطق يبررس نباشد، مهم يليوخ بوده آهسته غلظت راتييتغ اگر يحت 2- 3- 3

  .است گسترده و دهيچيپ اريبس رودخانه

 نديفرآ از يناش كه نمونه در نظر مورد يپارامترها غلظت راتييتغ حذف اي كاهش مورد در 3- 3- 3

 جاديا راتييتغ كه شود حاصل نانياطم ديبا و گرفته صورت الزم ياطياحت اقدامات ديبا است، برداري نمونه

  .شود حذف كامالً اي بوده اندك اريبس ز،يآنال تا داريبر نمونه نيب زمان در پارامترها در شده

 در پارامترها تا است، يزمان دوره كي در نمونه متوسط دادن نشان يبرا نمونه نيبهتر يبيترك نمونه 4- 3- 3

  .باشد ينم مناسب اي لحظه  حداكثر طيشرا دادن نشان مورد در اما باشند ثابت زيآنال و برداري نمونه نيح

  

  برداري نمونه ناطقم نييتع   4

  مقدمه   4-1

 نيا كه مسئله نيا حيتوض و داشته وجود برداري نمونه در كه است يمختلف مناطق با مرتبط بخش نيا

 در الزم يمنيا هاي اطياحت ،2-4 بند در. گذارند يم اثر برداري نمونه محل نييتع بر چگونه مناطق

  .است شده بيان آنها تياهم و  يعموم مشخصات اساس بر و مختلف يها تيموقع

  يكل يمنيا هاي اطياحت   4-2

 بر تواند يم است، مواجه آن با 1كف رسوبات و آبها از برداري نمونه كه يا گسترده اريبس طيشرا 4-2-1

  مورد در ياطياحت اقدامات بايد ،يكيزيف يها بيآس از غير. بگذارد اثر بردار نمونه افراد بهداشت و ايمني

  .ديآ عمل به پوست و دهان قيطر از يسم مواد جذب و يسم يازهاگ تنفس از زيپره

 اقدامات تمام كه ابندي نانياطم ديبا هستند ها آزمون انجام و يبردار نمونه برنامه يطراح مسئول كه يافراد

 مورد در الزم ياطياحت اقدامات درباره بردار نمونه افراد و شده تيرعا موجود نيقوان طبق الزم يمنيا

  .ننديبب آموزش ديبا برداري نمونه

  .شود گرفته نظر در ديبا سوانح برابر در مهيب  -يادآوري

 هنگام. رديگ قرار نظر مد ديبا ييهوا و آب طيشرا زات،يتجه و پرسنل يمنيا از اطمينان منظور به 4-2-2

 از قبل .شود استفاده نجات يكمربندها و نجات قهيجل از ديبا آب، اديز يها حجم از برداري نمونه

                                                
1- Bottom deposits  
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 صورت در .شود يبررس ديبا شكننده يها خي  ضعف  زانيم و محل تيموقع ، زده خي يها آب از يبردار نمونه

 يبررس مرتباً ديبا زاتيتجه بودن سالم ،يغواص و شنا زاتيتجه ريسا اي آب ريز در تنفس دستگاه از استفاده

  .شود

 الزم اطي،احت ها آب يتمام در.است مسائل نيهمترم از يكي ها قيقا استحكام برداري، نمونه هنگام 4-2-3

 ديبا مناسب يها پرچم مثالي برا .شود گرفته نظر در يريگيماه يها قيقا و يتجار يها يكشت مورد در

  .شود استفاده انجام حال در كار نوع نمودن مشخص جهت

. شود زي،پره ناامن سواحل لمث امن ريغ مناطق در يبردار نمونه اتيعمل انجام از ديبا امكان حد تا 4-2-4

 يمنيا طيشرا در ديبا ها پل يرو از برداري كارنمونه. شود استفاده خبره گروه كي از ديبا ضرورت، صورت در

  .شود انجام كامل

 ديبا روزمره يبردار نمونه جهت مختلف ييهوا و آب طيشرا در آب منبع به مناسب يدسترس امكان 4-2-5

 ديبا يسم واناتيح و خزندگان رينظ يعيطب خطرات مورد در خاص اقدامات ت،اوقا يگاه.باشد داشته وجود

  .رديگ قرار نظر مد

 يمناطق يرو بر آن نصب از بايد رودخانه، حوزه يرو بر ابزار اي و زاتيتجه نصب ضرورت صورت در 4-2-6

 صورت ياطياحت اقدامات لزوم صورت در و شده اجتناب رود يم سازه بيتخر اي ليس وقوع احتمال كه

  .رديپذ

 يگريد يها تيموقع .رديگ يم صورت سوانح از يريجلوگ جهت ژهيو ياطياحت اقدامات كه يهنگام 4-2-7

 اي يسم مواد يحاو اي باشد خورنده است ممكن يصنعت يها پساب يبرخ مثالي برا د،يآ ديپد تواند يم زين

 ،يكروبيم ،يگاز عوامل شامل خطرات نيا.دنمو يپوش چشم دينبا ها پساب به مربوط خطرات از. باشد زا آتش

  .باشد يم ها كرم اي ها بيآم رينظ موجوداتي اي يروسيو

 زاتيتجه ريسا و آوردن هوش به جهت يمصنوع تنفس دستگاه گاز، برابر در يحفاظت زاتيتجه  4-2-8

 و ژنياكس غلظت بعالوه. باشد داشته وجود رديگ يم قرار  آلوده يهوا معرض در فرد كهيهنگام ديبا الزم

 اندازه ديبا شود، آنجا وارد بردار نمونه فرد نكهيا از قبل محل در موجود يسم يگازها و بخارات ريسا حضور

  .شود يريگ

 يروشها از  و شده گرفته نظر در ديبا ژهيو يها مراقبت داغ، يها پساب و بخار از يبردار نمونه در 4-2-9

  .شود استفاده بايد شده شناخته

  . شود استفاده بايد ژهيو يها روش از و داشته خاص يها مراقبت به ازين ويواكتيراد يها نمونه انتقال 4-2-10

 دستورالعمل. شودي گرفتگ برق سبب تواند يم آب كينزد يبرق يبردار نمونه زاتيتجه از استفاده 4-2-11

  .شود گرفته ظرن در خطرات نيا كاهش منظور به ديبا  زاتيتجه از مراقبت و محل يطراح كار،
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  يبردار نمونه در خاص اقدامات   4-3

  يبردار نمونه برنامه يطراح 1- 4-3

 شبكه كي.  باشد رودخانه تمام اي و نقطه كي تواند يم برداري نمونه شبكه ،)4 بند( موردنظر اهداف براساس

 در رودخانه ياصل شاخه مد، و جزر محدوده در يبردار نمونه نقاط شامل تواند يم رودخانه يبردار نمونه

 يبردار نمونه يها شبكه يطراح در. باشد فاضالب اي يصنعت پساب ورود ياصل قسمت و اختالط هنگام

 6 بند به.(ديآ عمل هب كليدي يها ستگاهيا در يدب سنجش براي مناسب اقدامات ديبا كيفي، مقاصد براي

  )ديكن مراجعه

  يبردار نمونه محل  مشخصات نييتع 2- 4-3

 گرفته زين ها زمان ريسا در يا سهيمقا يها نمونه تا دهد يم را امكان نيا يبردار نمونه محل خصاتمش نييتع 

 حوزه كننده مشخص شاخص كي توسط يراحت به تواند يم يبردار نمونه يها ها،محل رودخانه اكثر در.شود

  .گردد تعيين رودخانه

 ثابت شئ كي توسط صورت همين به وانت يم را يبردار نمونه محل ،يساحل خطوط و ييايدر سواحل در

 صيتشخ يبرا ، قيقا كي توسط يبردار نمونه يبرا مواقع نيا در. كرد مشخص باشد راحت آن تشخيص كه

 ارزشمند استاندارد يها فرم ريسا اي مرجع نقشه. شود استفاده يدستگاه يها روش از ديبا يبردار نمونه محل

  .است

  انيجر اتيخصوص 3- 4-3

 اناتيجر در تالطم جاديا با امكان، صورت در و شده مخلوط خوب و 1متالطم انيجر از ها ونهنم است بهتر

 هستند فرار مواد و محلول يگازها يحاو كه ييها نمونه يآور جمع يبرا دينبا روش نيا. شود برداشت آرام

  .شود يم پارامترها نيا غلظت در رييتغ سبب تالطم جاديا چون شود، گرفته كار به

  2انيجر اتيخصوص يزمان راتييتغ 4- 4-3

 رودخانه يها قسمت ريسا از يبرگشت انيجر. شود ليتبد برعكس و متالطم به آرام از تواند يم انيجر شكل

  .شود يم يبردار نمونه نقطه يآلودگ سبب كه فتديب اتفاق است ممكن

  

  

                                                
1- Turbulent 

2- Change in flow characteristics with time 
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   1زمان گذشت با عيما اتيخصوص راتييتغ 5- 4-3

 اي فرار مواد جامدات، محلول، يها ندهيآال مثالي برا دارد، وجود لحظه هر در مواد لجن كيتفك امكان

  .شود جدا تواند يم سطحي روغني هاي اليه

  ها لوله از يبردار نمونه 6- 4-3

 ياسم قطر حداقل ناهمگون، عاتيما يبرا مثالي برا( شود خارج مناسب قطر با يها لوله از ديبا عاتيما

  . شود حفظ انيجر تالطم اتيخصوص كه باشد قدري به يخط انيجر سرعت تا) باشد mm  25ديبا

  عيما يعيطب اتيخصوص 7- 4-3

 براي. گردد استفاده خوردگي برابر در مقاوم وسايل از است بهتر بنابراين. باشد 2خورنده تواند يم عيما

 نيست الزم داشت رنظ در بايد البته ندارد، ضرورتي جايگزين وسايل از استفاده مدت كوتاه هاي برداري نمونه

  .شيميايي استفاده شود وسايل گران قيمت مقاوم به مواد از حتما راه، ترين ساده عنوان به

  يبردار نمونه درسيستم دمايي راتييتغ 8- 4-3

 شده نمونه يعيطب اتيخصوص در راتييتغ سبب تواند يم مدت بلند و كوتاه يها دوره يط در دما راتييتغ

  .شود يم يبردار نمونه زاتيتجه به بيآس منجر به كه

  3معلق جامدات نييتع يبرا يبردار نمونه 9- 4-3

 آشفته شرايط حفظ وسيله به امكان صورت در. باشند داشته وجود عيما عمق تمام در توانند يم جامدات

 يبردار نمونه و آشفته طيشرا جاديا جهت مناسب يخط سرعت وجود. كرد مخلوط خوبي هب را مايع توان مي

 يعرض مقطع تمام در ديبا يسر يها نمونه امكان، عدم صورت در .است الزم كينتيزوكيا طيراش تحت

 يبرا ازين مورد زمان يط است ممكن معلق ذرات اندازه عيتوز كه داشت خاطر به ديبا. شود گرفته انيجر

  .ابدي رييتغ يبردار نمونه كردن كامل

  4فرار باتيترك از يبردار نمونه 10- 4-3

 نمونه و بوده پر ديبا لوله ريمس تمام. شوند خارج مكش حداقل با ديبا شوند يم برداري نمونه كه يمواد

 نمونه بودن خالص از تا شود، برداشت لوله از مواد شدن خارج از بعد ديبا فشار، تحت لوله از شده خارج

  .شود حاصل نانياطم

  

                                                
1 Change of liquid composition with time 
2- Corrosive 
3- Suspended solids 

4- Volatile compounds 
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  متفاوت يچگال با ها آب اختالط  11- 4-3

 بر گرم آب هيال ايجاد مثالي برا .شود آب آرام انيجر در يبند هيال سبب تواند يم هاتفاوت در چگالي آب 

  .شور آب يرو بر نيريش آب اي سرد آب يرو

  1خطرناك عاتيما  12- 4-3

 نظر در ديبا را شونده منفجر اي خطرناك بخارات خطرناك، يگازها وجود احتمال يبردار نمونه هنگام در

  .گرفت

  يهواشناس طيشرا ريتأث 13- 4-3

 ديبا يراتييتغ نيچن كه شود آب تيفيك در توجهي قابل راتييتغ سبب تواند يم يهواشناس طيشرا رييتغ

  .شوند گرفته قرار توجه مورد نتايج تفسير هنگام

  

  يعيطب يآبها – يبردار نمونه يها محل كيتفك    4-4

  )نزوالت جوي( يبارندگ 4-4-1

 به يبردار نمونه محل ديبا شود، يم يآور جمع ييايميش يها زيآنال يبرا باران آب يها نمونه كه يهنگام 

)  سموم و ،كود وغبار گرد مثالي برا. (شود اجتناب يخارج مواد با يآلودگ از كه شود انتخاب اي گونه

  .رنديگ قرار پوشش در مناسب بطور ديبا يبردار نمونه زاتيتجه نيهمچن

 يبردار نمونه زاتيتجه يورود دهانة است بهتر هستند، تگرگ اي برف يحاو اي بوده منجمد ها نمونه اگر

 در و شده خارج ديبا دستگاه تمام امكان عدم صورت در و برقي يها كن گرم توسط مثالي برا. شود گرم

  .شود ذوب نييپا يدما

  ها انوسياق وهاايدر ، يساحل يها آب ، ها جيخل 4-4-2

  عمق و وسعت 1- 4-4-2

 يها محل انتخاب در. شود نييتع آب كينزد يها محل به توجه با و مشخص بطور ديبا يبررس تحت منطقه

 كف، يسخت ،يچگال و باد  با آن راتييتغ و مد و جزر كه شود گرفته نظر در مسئله نيا ديبا يبردار نمونه

 محل در آب يفيك راتييتغ و آب در مزاحمت جاديا سبب يران يكشت و يساحل خطوط به يكينزد

                                                
1- Hazardous liquides 
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 توجه مورد ديبا گذارند يم اثر ها نمونه يبررو كه يورود يمحل يها پساب بعالوه،. شود يم داريبر نمونه

  .رنديگ قرار

  قيقا از استفاده 2- 4-4-2

 مناسب يزمان محدوده كي در يبردار نمونه يها محل تمام به دنيرسي برا ديبا استفاده مورد يها قيقا

  .باشند مناسب ييهوا و آب طيشرا تمام يبرا و بوده

  خي پوشش 3- 4-4-2

 با) mm15 حدود( سرد آب نازك هيال با يحرارت معكوس يبند هيال كي خ،ي پوشش ريز موجود آب در

 سلسيوس ةدرج چهار دماي با آب اديز حجم كي يرو بر سلسيوس ةدرج سه تا سلسيوس ةدرج صفر يدما

 آب بيولوژيك هاي جمعيت كه آيد ودبوج نيز دمايي شيب است ممكن يبند هيال نيا اثر در. شود يم جاديا

  . دهد مي قرار تاثير تحت نيز را

  

  يآب اناتيجر و ها رودخانه  4-4-3

  اختالط 1- 4-4-3

 يها نمونه يسر چند باشد، داشته وجود يحرارت يبند هيال با بزرگي ها انيجر يبردار نمونه درنقطه اگر 

  .گردد برداشت يحرارت يبند هيال با نايجر وسعت و تيماه نييتع جهت ديبا مختلف يعمق و يسطح

  يبردار نمونه مكان انتخاب 2- 4-4-3

 است بهتر ها محل نيا. نمود يآور جمع مطلوب يها نمونه بتوان كه شوند انتخاب يا گونه به ديبا ها محل

 گيرد مي صورت رودخانه از اديز يكاربر كه ييجا  در اي آب يفيك راتييتغ بروز احتمال كه ييجا در حاًيترج

. گردند انتخاب ) رودخانه از آب برداشت اي رود به فاضالب هيتخل محل ها، رودخانه يتالق محل مثالي برا(

 اندك يوضع اثرات با و كم يدب با پساب هيتخل اتيعمل كه ييجاها و بندها آب مثل ييها محل انتخاب از

  . گردد اجتناب ديبا رد،يگ يم صورت

  .باشد دسترس در آنها انيجر يها داده كه شوند انتخاب ييجا در ديبا حاًيترجي بردار نمونهي ها مكان

 انيجر دست نييپا و باال از ديبا شود، يم انجام فاضالب هيتخل اثرات شيپا جهت برداري نمونه اتيعمل اگر

 و بفاضال مناسب اختالط تا شود انجام حتما ديبا انيجر دست نييپا از برداري نمونه اما شود، برداري نمونه

 باشد انيجر دست نييپا طول در يمناسب وسعت يدارا ديبا برداري نمونه. باشد گرفته صورت رندهيپذ آب

  .شود يبررس رودخانه يبررو هيتخل اثرات تا
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  كانال  4-4-4

  :طبق موارد زير انجام شود اناتيجر و رودخانه مورد در ديبا يمالحظات ،يكل بطور

  انيجر 1- 4-4-4

 شتريب و بوده ريمتغ يتوجه قابل طوره ب است ممكن انيجر زانيم .باشد ريمتغ ستا ممكن انيجر ريمس

تا شرايط  است گرفته قرار استفاده موردي ران قيقا وي رانيكشتي برا كانال كه است يدفعات تعداد به مربوط

  .آب و هوايي

  يآب اناتيجر و يحرارت يبند هيال 2- 4-4-4

 ها قيقا عبور. افتد يم اتفاق ها رودخانه از بيشتر دارند، قرار آرام طيشرا تحت كه هايي كانال در عوامل نيا

 داشته آنها معلق ذرات غلظت يرو بر بخصوص ها كانال آب تيفيك يرو بر يمهم مدت كوتاه اثرات تواند يم

  . باشد

  ها اچهيدر و رهيذخ مخازن 4-4-5

 در است ممكن. شود انجام ممكن اعماق و اطنق تمام از مخازن، يورود بر عالوه بايد يبردار نمونه اتيعمل

. آيد بوجود آب مختلف اعماق در يمهم يفيك يها تفاوت و گرفته صورت يحرارت يبند هيال مخزن آب

 و انيجر يها داده نيهمچن و تر يجزئ برداري نمونه يها برنامه به است ممكن يكياكولوژ يها يبررس

  .است يضرور قيقا توسط برداري نمونه معموالً بزرگ، يآب اناتيجر در.باشد داشته ازين يهواشناس يها داده

  ينيرزميز يها آب 4-4-6

  1افتهي كاهش ينيزم ريز يها آب 4-4-6-1

 ها نمونه. است الزم برداري نمونه خاص، مصارف يبرا افتهي كاهش ينيرزميز آب بودن مناسب نييتع جهت

 هيال در آب يكل تيفيك نشانگر است ممكن ها هنمون نيا چه اگر شود، گرفته كاهش نقطه در است ممكن

  .نباشد آبخوان

  2آبخوان سفره در آب 4-4-6-2

 قبل ديبا امكان صورت در چاه آب شود، يم انجام آبخوان سفره آب تيفيك نييتع جهت برداري نمونه يوقت

 در يحت. شود يم برداشت آبخوان سفره از ديجد آب كه شود حاصل نانياطم تا  شده پمپاژ برداري نمونه از

 است الزم يبند هيال زانيم نييتع براي  جهت اين از باشد شده يبند هيال است ممكن چاه آب ط،يشرا نيا

  .شود ثبت ديبا شود يم برداشت آن از نمونه كه نيزم سطح ريز عمق. شود برداشته بيشتري هاي نمونه

                                                
1- Abstracted groundwater  
2- Aquifer 
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 پمپ ها آن آب برداري، نمونه از قبل ديبا ،اند شده پوشانده خوردگي به مقاوم مواد توسط كه يهاي چاه در

  .اند شده خارج سيستم از خوردگي از حاصل محصوالت تمام كه شود حاصل نانياطم تا شده

 برداري نمونه  ظروف باشد، الزم آبخوان سفره از شده تعيين پيش از اعماق از شاخص يها نمونه كهيهنگام

  .رود كار هب جداگانه يها چاه عمق هر براي اي گيرد قرار چاه  عمق هر در ديبا

  مخازن و اچهيدر ا،يدر ج،يخل رودخانه، كف رسوبات 4-4-7

 يآور جمع است ممكن. باشد متناسب آب انيجر يعمود و يافق ريمس راتييتغ با ديبا برداري نمونه يالگو

  .باشد الزم مختلف اعماق در آن بيترك اي كف رسوبات عمق از اطالعات

 از برداري نمونه براي كه ها، قايق از استفاده مانند دارند، اهميت آب از برداري نمونه در متعددي عوامل

  .روند مي كاره ب نيز كف رسوبات

 مورد يپارامترها نييتع جهت نمونه تعداد بودني كاف از ديبا هستند، همگون نا معموالً رسوبات يها هيال

  .شود حاصل نانياطم ديبا است، شده يآور جمع نظر

  يدنيآشام آب 4-4-8

  1عيتوز شبكه به شده پمپاژ آب 1- 4-4-8

 نيب از نكهيا از قبل را آن 2ةمانديباق يگندزدا ماده زانيم بتوان كه باشد ييجا در ديبا يبردار نمونه محل

 كامل واكنش از بعد ماندهيباق كلر شيپا مثالي برا. نمود پايش آب، با آن واكنش تمام انجام از بعد اي و برود

 مورد زين ييايباكتر ةروزمر هاي شيآزما جهت برداري نمونه. رديگ صورت ديبا ياضاف كلر توسط SO2 با آن

  .شود گرفته نظر در الزم ياطياحت اقدامات ديبا و بوده ازين

 ييجا با دينبا برداري نمونه ريش. است پمپاژ ياصل لوله به ريش اتصال محل برداري، نمونه معمول نقطه

 مورد الزامات نظر از برداري نمونه لوله جنس. باشد مناسب شعله با كردن لياستر براي زين و داشتهتماس 

 رشد اي و شده آب در مس غلظت شيافزا سبب يمس لوله مثالي برا باشد مناسب ديبا شيآزما ازين

  .رديگ قرار آن با تماس  بدون و ريش ريز ديبا برداري نمونه ظرف. دهد يم كاهش را يكروبيم

  آب عيتوز شبكه رهيذخ مخازن 2- 4-4-8

 به مخازن. شوند گرفته مخزن كينزد در المقدور يحت و ياصل يخروج به متصل ريش از ديبا ها نمونه

 مخزن كه شود دقت ديبا برداري نمونه هنگام در. شوند يم يخال و پر لوله كي با اندكه شده يطراح يا گونه

  .باشد شدن يخال حال در

                                                
1- Water being pumped into supply  
2- Residual disinfecting 
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  عيتوز شبكه آب 3- 4-4-8

 قبل. است عيتوز شبكه آب تيفيك نييتع يبرا يبردار نمونه محل نيبهتر مصرف نقطه در آب برداشت ريش

 يبردار نمونه يبرا مخلوط يرهايش. شود جدا ديبا ريش يرو از مشابه زاتيتجه و پاش آب ،يبردار نمونه از

 آب ريش اي آب يخروج ريش از ديبا عتوزي شبكه ياصل لوله از يبرداشت يها نمونه. باشند ينم مناسب

 نظر در ديبا يا ژهيو هاي اطياحت ،ييايباكتر هاي شيآزما جهت يبردار نمونه يبرا. شود برداشت ينشان آتش

  .شود گرفته

  يدنيآشام آب هيتصف از حاصل يخروج لجن 4- 4-4-8

 ديتول يكيولوژيب لجن اي آهك با يساز نرم فرآيند از حاصل هاي لجن آب، يها خانه هيتصف يبرخ در

. است آهن ديدروكسيه اي ومينيآلوم ديدروكسيه يحاو آب خانه هيدرتصف يديتول لجن اكثر اما. شود يم

 تانك زين و مختلف يها عمق در و ينينش ته و انعقاد تانك در ها لجن اين از كه باشد الزم است ممكن

 است، الزم خوردن تكان و ماند نزما حداقل با لجن يها نمونه سنجش اغلب.  شود  برداري نمونه  ظ،يتغل

  . كند يم رييتغ سرعت به مختلف قيدقا يط لجن اتيخصوص چون

  شنا اماكن 4-4-9

مراجعه  5-4- 4 بندبه (شود انجام ها اچهيدر و رهيذخ مخازن از ديبا يبردار نمونه ،يعيطب يها شناگاه در

  .شود گرفته استخر آب يخروج و يورود از ديبا ها نمونه آب، يبرگشت ستميس با شنا استخر در )كنيد

  عيصنا در يبردار نمونه محل  4-5

  يورود آب 1- 4-5

 بيترك يدارا مختلف يها زمان در معموالً كه است يدنيآشام و رودخانه چاه، يها آب شامل ها آب نيا

 مستيس قيطر از معموالً ها آب. ابدي رييتغ زمان يط در است ممكن آنها تيفيك چه اگر بوده يكنواخت

 آب لوله اگر. ندارد وجود يبردار نمونه يبرا يخاص محل و شده كارخانه وارد كشي لوله متداول

 شده مشخص شبكه نوع يبردار نمونه هنگام كه شود توجه ديبا باشد، داشته وجود صنعت در يدنيآشام ريغ

 برداري نمونه جهت ديبا لوازم دن،يآشام مناسب  آب شيآزما يبرا. باشد مشخص زين برداري نمونه نقطه و

  .باشند دسترس در

 برداري نمونه از قبل آب يكاف اختالط از ديبا ،يينها شده مخلوط آب يفيك اطالعات به ازين صورت در

  .گردد حاصل نانياطم
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  1بخار گيد يها آب 2- 4-5

  2خانه هيتصف هاي ازواحد حاصل آب 2-1- 4-5

 محل ديبا ينديفرآ هر يبرا و شده گرفته نظر در دياب يبردار نمونه محل آب، خانه هيتصف يطراح مرحله در

 صورت در ).لتريف يخروج و يورود رينظ( باشد شده هيتعب نديفرآ آن به  يخروج و يورود در يبردار نمونه

   .شود خارج لوله از اديز فشار با آب ديبا لوله از برداري نمونه از قبل نديفرآ در معلق مواد وجود

 خاص برداري نمونه يها روش از ديبا CO2 رينظ محلول يگازها نييتع در خطا بروز از يريجلوگ يبرا

 CO2 گاز خروج و ورود مقابل در ديبا افتهي انتقال يها نمونه ،CO2 گاز برج وجود صورت در. شود استفاده

 عادي ريغ طيشرا ريتأث از تا شده آب انيجر وارد كامل طوره ب ديبا برداري نمونه ظرف. شوند محافظت

  .شود يريجلوگ آب سطح

  3بخار گيد آب و بخار گيد هيتغذ آب 2 -2- 4-5

 يها يناخالص از  يجزئ اريبس ريمقاد يحاو ،يگردش آب/ اشباع بخار/ بخار از برداري نمونه از حاصل آب

 ديبا آب، آزمايش تا برداري نمونه فاصل حد در ها نمونه يآلودگ از يريجلوگ جهت كه هستند نظر مورد

  .ديآ عمله ب يكاف دقت

 برابر در مقاومت براي يمناسب ساختار و شده ساخته زنگ ضد لياست از بايد معموالً برداري نمونه زاتيتجه

 و بخار گيد به يورود آب از يمخلوط اغلب بخار گيد به يورود آب. باشد داشته را آنها به ياحتمال عوامل

  .باشد دو نيا كامل اختالط از عدب ديبا برداري نمونه نقاط و بوده يبرگشت اشباع بخار

 بهتر شود، برداري نمونه ديبا 4خطوط بلند در باالست، وفشار دما داراي كه بخار ديگ به ورودي آب از اگر

 خنك بعالوه. شود خنك برداري نمونه نقطه به لوله ممكن فاصله نزديكترين در نمونه ايمني، رعايت با است

 از يناش ژنياكس رفتن دست از خطر و شده بخار رفتن دست از از، جلوگيري سبب روش اين به كردن

  .دهد مي كاهش را برداري نمونه ظرف يها وارهيد با واكنش

 الزم يبردار نمونه نقطه دو معموالً شود، يم استفاده ييايميش و يكيزيف يهواده يندهايفرآ كهيهنگام

 دوم، نقطه و شود اضافه ييايميش مواد كهنيا از قبل يكيزيف يهواده كارآيي محاسبه براي نقطه كي .است

  .يهواده يينها كارآيي كنترل براي

 گيد داخل آب دهندة نشان شده گرفته نمونه كه باشد يمحل در ديبا بخار، گيد در برداري نمونه نقاط

ه ب آن تمام اي يقسمت است ممكن كه پايين هاي غلظت با فلزات رينظ ها، شيآزما از يبرخ يبرا. باشد

                                                
1- Boiler system waters 
2- Water from a treatment plant 
3- Boiler feed water and boiler water 
4 - Long sampling lines 
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 استفاده 1ايزوكينيتيك برداري نمونه وسايل از وبايد است الزم كينتيك زويا برداري نمونه باشند، ذره صورت

  .شود

  شده متراكم بخار و بخار 2-3- 4-5

 بخار اي باال حرارت با بخار و يبرگشت اشباع بخار از يبردار نمونه و بوده الزم عيدرصنا بخار يفيك كنترل

 با همراه كينتيزوكيا برداري نمونه وسايل از استفاده بخار، برداري مونهن براي. استي ضرور فشار تحت

 يآلودگ از  يريجلوگ جهت و است الزم است، شده ساخته زنگ ضد لياست از كه ساز خنك كننده متراكم

  .شود انجام ديبا ياطياحت اقدامات ش،يآزما تا برداري نمونه فاصل حد نمونه

  كننده خنك يها ستميس از يناش هاي آب 2-4- 4-5

  :  دارد وجود كننده خنك ستميس نوع سه

  ؛2باز ريتبخ -الف

 ؛3جريان يكطرفه -ب

 . 4بسته مدار -پ

 از يكي. شود يم انجام برداري نمونه گردش حال در آب و يورود آب از باز، ريتبخ يها ستميس در معموالً

 منظور به باشد الزم است ممكن هكنند خنك يها ستميس در اما است، يورود خط در برداري نمونه نقاط

 ،يگردش پمپ به يورود رينظ بيشتري، نقاط تعداد از يبردار نمونه از،ين مورد اطالعات آوردن دسته ب

 خنك برج منبع از وترجيحاً) شود مي انجام كشي ميكروب عمليات اگر( كننده خنك برج از قبل بالفاصله

 . شود انجام )باشد مي زياد جامد ذرات حاوي آب اگر( كننده

 و يكطرفه ستميس يخروج و يورود در بسته مدار و يكطرفه يها ستميس در يبردار نمونه نقاط معموالً

  .قراردارند بسته مدار ستميس دست نييپا نقاط

  

  

  

 

                                                
Isokinetic Sampling Probes                                                                                                                                -1  

2- Open evaporative  
Once through                                                                                                                                                      -3  

4-  Closed circuite 
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  صنعتي هاي پساب    6- 4

  يبردار نمونه يها مكان 4-6-1

 ،يكل طور هب. است مهم پساب هر يصاختصا محل و اتيخصوص نظر از صنعتي هاي پساب از يبردار نمونه

 و است مشكل يكيزيف يدسترس كه دست دور مناطق در و باز يكانالها اي لوله ةوسيل هب ، عيصنا هاي پساب

 براي يآسان به كارخانه در پساب هيتخل نقاط عوض، در. شوند مي تخليه ندارد وجود يخدمات چيه

 الزم قيعم يها رو آدم از يبردار نمونه يگاه. هستند ترسدس در كارخانه تجهيزات طريق از و برداري نمونه

 آدم يمنيا نظر از است بهتر رو، آدم از يبردار نمونه در. است الزم يا ژهيو زاتيتجه كار نيا يبرا كه بوده

  .باشد ريپذ امكان ها آن به ورود بدون يبردار نمونه كه باشد شده يطراح يطور رو

 از شيپ ديبا لزوم صورت در مكان نيا در و  شده، يبررس ديبا عيصنا فاضالب در يخانگ فاضالب وجود

 يم تخليه رهيذخ  تانك اي  1بركه مصنوعي به پساب اگر. شود انجام يبردار نمونه فاضالب، دو نيا اختالط

  .است ها اچهيدر روش همانند يبردار نمونه شود،

  پساب اتيخصوص 4-6-2

 )است نگرفته صورت ها آن يرو يساز  قيرق كه ياختصاص ساتيتأس يبرخ فاضالب مثل( عيصنا يبرخ در

. شود مبذول ژهيو توجه ديبا صورت نيا در كه شود مشكالت بروز سبب است ممكن پارامترها يبرخ غلظت

 اي زا آتش عاتيما و يدياس شدت هب پساب معلق، ذرات س،يگر اي  روغن حضور به توان يم موارد نيا از

 جهت مناسب اختالط شوند، يم ياصل لوله واردخط مختلف يندهايفرآ پساب يوقت. نمود اشاره گازها

  .است الزم نمونه كي آوردن دست هب

  فاضالب هيتصف از حاصل لجن و يصنعت آب 4-6-3

 اي يسم فلزات يحاو لجن مثالي برا. شود يم ديتول زيادي ييايميش يها لجن ،يصنعت آب خانه هيتصف در

 باشند داشته ازين برداري نمونه به است ممكن كه فاضالب هيتصف از حاصل يكيولوژيب لجن و ويواكتيراد مواد

 رعايت ديبا الزم يمنيا اطاتياحت ها، لجن نيا از يبردار نمونه هنگام).  ديكن مراجعه 2-1- 7-4 بند به( 

  .شود

  

  

  

  

                                                
1- Lagoon 



  17

  فاضالب پساب و فاضالب   7- 4

 پساب شامل كه مختلف يها نديفرآ از يعبور فاضالب زين و خانه هيتصف به يورود فاضالب از يبردار نمونه

  .است الزم باشد، يم زين شده هيتصف

  يبردار نمونه هاي مكان انتخاب 4-7-1

  عيما پساب 4-7-1-1

 شده انجام دقت به ديبا خام فاضالب مورد در خصوص به نديفرآ از مرحله هر در يبردار نمونه محل انتخاب

 لوله در است ممكن فاضالب. باشد داشته زمان با يتوجه قابل راتييتغ تواند يم نمونه هر بيترك و

 نيهمچن. گردد رييتغ دچار لوله عرض و عمق در رييتغ با آن بيترك و باشد داشته انيجر يمخصوص

 اتفاق است ممكن كم يها انيجر در معلق ذرات ينينش ته زين و مختلف منابع يها فاضالب يناكاف اختالط

 به توجه با و شده انجام ديبا راتييتغ نيا نييتع جهت هياول يبردار نمونه برنامه مكان، خابانت از قبل. فتديب

 نمونه سه اي دو موارد، از ياريبس در و شود انتخاب يبردار نمونه مناسب محل آمده دسته ب اطالعات

  .است الزم يبيترك نمونه كي جاديا و  هم با آنها بيترك و مختلف نقاط در مولعم

 از يبردار نمونه ديبا كنند،ي م مشكل دچار را مناسبي بردار نمونه سيگر و روغن رينظ شناور مواد حضور

  .گردد انجام سطح ريز

 ذرات ورود از تا شود برداشت ريگ دانه حوض و ريآشغالگ از بعد ديبا متناوب بطور خام فاضالب يها نمونه

 از ديبا نمونه ، برداري نمونه كار خود يها ستميس وجود صورت در اما. شود يريجلوگ نمونه در بزرگ

 برداري نمونه محل يورود راه سر در مانع اي ريآشغالگ كي و شده برداشت ها نديآ فر نيا باالدست انيجر

  .كند يريجلوگ آن در يگرفتگ از تا شود داده قرار

 مورد ديبا خانه هيفتص به يبرگشت عيما ورود خانه، هيتصف در خام فاضالب يبردار نمونه محل درانتخاب

 و است خانه هيتصف يينها بار نشانگر كه عاتيما تمام شامل يكي كه نمونه دو حاًيترج. رديگ قرار توجه

 كهيصورت در. است الزم كند، نييتع را يخارج منابع يآل بار كه يبرگشت عيما بجزء عاتيما يتمام يگريد

 مربوطه، محاسبات با و گرفت جداگانه را ها نمونه ديبا .نباشد ممكن نمونه دو نيا از كي هر از يبردار نمونه

  .آورد بدست را عيما هر اتيخصوص

  فاضالب هيتصف لجن 4-7-1-2

 اي الگون هضم، تانك اي ينينش ته تانك رينظ شود، يبردار نمونه مختلف يها تانك از است ممكن لجن

 و لجن بودن ناهمگون علت هب شده، هضم و هياول لجن از يبردار نمونه صورت در كن، خشك لجن يبسترها

 لوله خط رد،يگ يم انجام لوله از يبردار نمونه اگر. ديآ يم بوجود يمشكالت بزرگ، مواد حضور در

 يزمان تناوب با ها نمونه و دهيرس حداقل به يگرفتگ تا باشد داشته قطر mm50 حداقل ديبا يبردار نمونه
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 اعماق از نمونه ياديز تعداد كن، خشك لجن بستر اي ،الگون تانك از يبردار نمونه هنگام در.شود برداشت

 و بوده مشكل است ممكن يبردار نمونه نقاط به يدسترس. شود برداشته ديبا متفاوت يتهايموقع و مختلف

  .باشد داشته يا ژهيو زاتيتجه به ازين

 نيا از  مثال كي .است الزم يبردار نمونه تناوب نييتع جهت يآمار محاسبات ، ها تيموقع نيا يتمام در

  .است شده بيان 3-5 بند در محاسبات

  

  1البيس و يسطح آب روان   4-8

. باشد زياد آن يساز قيرق تيظرف و بوده باال رندهيپذ آب انيجر كه رديگ يم صورت يزمان ها فاضالب هيتخل

 يحد تا است ممكن يسطح يها آب روان و داده رخ مختلف يها زمان در مختلف، ليدال به البيس اما

 باشد، زين باال انيجر يدارا كه يوقت يحت رندهيپذ آب تيفيك ةدكننديتهد عامل عنوانه ب كه شوند، آلوده

  .گردد يم قلمداد

 زانيم به آنها واسط حد اتيخصوص چون است يا ژهيو مشكالت يدارا ييها آب نيچن از يبردار نمونه

 و رو فاضالب يشستشو علته ب انيجر يابتدا در ها آب نيا تيفيك. دينما يم رييتغ هيتخل نيح ياديز

 قبل و كرده يبردار نمونه منظم فواصل در كه كياتومات يبردار نمونه زاتيتجه. است بد اريبس فيكث مناطق

 ثابت يها گاهيجا ددريبا ها دستگاه نيا. هستند ديمف اريبس كنند، يم يبردار نمونه اكثر حد اناتيجر بروز از

 ناهمگون عتيطب. است مناسب اديز انيجر زانيم با ينسب يبردار نمونه موارد، از ياريبس رد. گردند مستقر

 موجب زين و شده سبب مناسب برداري نمونه در را ياديز يها يدشوار شده متعادل و شده نينش ته البيس

 بودن ناهمگون آن، ازين مورد زاتيتجه و يبردار نمونه روش انتخاب هنگام در. شود يم ها دستگاه يگرفتگ

 دوره هنگام در هوا يدما به مربوط يها داده و يبارندگ زانيم. شود گرفته نظر در ديبا ها فاضالب نيا

  .شوند يآور جمع و بوده موجود ديبا يبررس

  

  برداري نمونه تناوب و زمان      5

  مقدمه   5-1

 يهنگام ديبا ها نمونه نيبنابرا. اشدب يم الزم است ريمتغ آب تيفيك كه يزمان ةدور كي در معموالً اطالعات

 زانيم اي نمونه تناوب انتخاب با هدف نيا. دهد نشاني راحت به را راتييتغ تيفيك كه شوند برداشت

 اي و يناكاف يبردار نمونه  سبب امر نيا به توجه عدم. ديآ يم دسته ب نظر مورد زيآنال و يبردار نمونه

  .دشون يم الزم ريغ متناوب يبردار نمونه

                                                
1- Storm sewage and surface run-off 
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  يبردار نمونه يها برنامه انواع  2- 5

  نييتع و يفيك صيتشخ ،يفيك كنترل: شامل ها برنامه نيا. دارد وجود عمده يبردار نمونه برنامه نوع سه

 برعكس و يفيك صيتشخ جهت است ممكن يفيك كنترل يبرا الزم يها يريگ اندازه. باشد يم ندهيآال منابع

  . شود استفاده آن

  يفيك لكنتر روش 1- 2- 5

 جهت جينتا ارائه. گردد يم مشخص محدوده با نظر مورد پارامتر چند اي كي غلظت كنترل شامل ها روش نيا

. شود نييتع ديبا يبردار نمونه تناوب نيبنابرا. است الزم راتييتغ برابر در واكنش بروز مناسب زمان نييتع

 وجود ها محدوده از مهم يها انحراف يررسب يبرا مقدار كي از شيب موفق، يها يريگ اندازه در جهينت در

  .داشت خواهد

  :شامل تناوب كننده نييتع ةياول عامل دو

 ؛مناسب طيشرا از انحراف مدت و يبزرگ - الف

  .مناسب طيشرا از انحراف به ليتما زانيم -ب

  .شود يم يبردار نمونه تناوب كاهش سبب قبول قابل نيتخم و بوده ممكن عوامل نيا نيتخم اغلب، 

  

  يفيك صيتشخ يها روش 2- 2- 5

 يط را نظر مورد عامل راتييتغ زانيم اي غلظت كه بوده نهيگز چند اي كي نيتخم اساس بر ها روش نيا

 ةنشان اريمع انحراف و يمركز ليتما ةنشان انهيم اي نيانگيم مثالي برا. كند يم مشخص مختلف يها زمان

 كنترل به ازين كهيي ها نهيگز نييتع صيتشخ اي يبررس از يبخش عنوانه ب است ممكن جينتا. است راتييتغ

  .شوند استفاده دارند، را مدت يطوالن  دوره كي در

  يآلودگ ليدال نييتع يها روش 3- 2- 5

 نيا. شود يطراح مشخص، نا منبع از شده هيتخل يها فاضالب مشخصات نييتع جهت ديبا ها برنامه نيا

 از  يبردار نمونهنحوه  و  ندهيآال ظهور تناوب مطابق با زيون ها ندهيآال اتيخصوص اساس بر عمدتاً برنامه ها

  .است مهم اريبس يبردار نمونه تناوب نييتع. طراحي مي شود آن
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  يآمار ماتالزا  5-3

  يآمار يروشها نييتع 3-1- 5

. شود نييتع هياول قيدق اريبس يكارها از بعد يبردار نمونه تناوب و زمان ديبا برداري نمونه برنامة هر در

 يها روش در استفاده جهت را يضرور اطالعات ،مورد نياز تعداد به يبردار نمونه تكرار با ديبا منظور نيبد

 اي و يتصادف بصورت اي( باشد مطرح ريمتغ عنوان به تيفيك پارامتر اگر. نمود يگردآور موجود، يآمار

 ريمقاد و اريمع انحراف ن،يانگيم: رينظ يرآما يپارامترها يبرا آمده دسته ب ريمقاد) كيستماتيس بصورت

  .دهند يم نشان را يواقع يپارامترها از يبرآورد تنها حداكثر،

 يواقع ريمقاد و ها برآورد نيا نيب اختالف وجود. دهند رخ ياتفاق كامالً صورته ب راتييتغ كه يحالت در

 تعداد توان يم باشند، اديز ها نمونه ادتعد كه يمواقع در جهينت در و شوند محاسبه يآمار قيطر از تواند يم

 تا شده يبازنگر منظم بطور ديبا ها داده باشد، نظر مد يبردار نمونه تناوب كهيهنگام. داد كاهش را ها آن

  .شود لحاظ ازين مورد راتييتغ

 يابر يآمار روش كي از كه بوده باال نگرش از يمثال نمونه كي 5-3- 5 تا 2-3-5ي بندها در هيتصف اتيعمل

 روش نيا. است دهيگرد محاسبه نرمال عيتوز براساس و است كرده استفاده)  نيانگيم( يآمار پارامتر كي

 مراجعه آن مرجع به ديباو  شده استفاده اصطالحات نييتع يبرا كه بوده، ISO 3534 استاندارد با مطابق

  .نمود

 ISO 2602 استاندارد به ديبا نناياطم حدود برحسب نيانگيم محاسبة يبرا كامل، ةيتصف  انجام جهت

  .نمود مراجعه

  

  نانياطم فاصله 3-2- 5

  .دارد قرار آن در نانياطم از ينيمع زانيم با يواقع نيانگيم كه يا بازه از است عبارت عمل، در

  نانياطم زانيم  3-3- 5

. رديگ يم رارق آن شده محاسبه نانياطم فاصله محدودة در يواقع نيانگيم كه است ياحتمال نان،ياطم زانيم

 آمده، بدست نمونه داده n از كه  غلظت كي از نيانگيم مقدار يبرا نان،ياطم درصد95 با نانياطم فاصله

  .رديگ يم قرار فاصله نيا در درصد 95 نانياطم با  يقيحق نيانگيم كه است يمعن نيبد

  .گرفت خواهد بر در را مذكور فاصله درصد،95 الاحتم با باشد اديز ها نمونه تعداد كه يمواقع در
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  ها نمونه تعداد و نانياطم فاصله نييتع 4- 5-3

 انحراف(    و) يواقع نيانگيم( برآورد است آمده دسته ب يتصادف صورته ب كه داده تعدادn  يبرا

  :   ديآ يم بدست ريز يفرمولها از و شود يم داده شينما S و با بيترت به يآمار نظر از) اريمع

  

  .دهد يم نشان را يانفراد ريمقاد  نجايا در كه

 n از كه  از نانياطم فاصله و دارد ياندك تفاوت ∂يواقع مقدار با S مقدار باشد، اديزn تعداد كهيهنگام

     n   /  K ديآ يم بدست مقابل فرمول زا است شده محاسبه داده  تعداد

  :ديآ يم دسته ب ريز جدول از نظر مورد نانياطم زانيم به توجه با  K مقدار نجايا در كه

  

  1 جدول

  

ب

ر

  ا

  

 نظر مورد نانياطم زانيم كي در معلوم و مشخص) L( نانياطم فاصله كي در يواقع نيانگيم دبرآور يبرا

(L/ 2 رابطه از  (2 K است قيدق يزمان فرمول نيا شود يم استفاده )مقدار كه) است كينزد تيواقع به  

 هر ، ميدار ازين يشتريب يها نمونه تعداد به ما است موجود S از برآورد كي فقط كه يمواقع در. باشد معلوم

 جاديا K مقدار با يكمتر اختالف باشد استوار يادتريز نسبتاً يها نمونه تعداد يمبنا بر S مقدار قدر چه

  .شد خواهد

  آب تيفيك در يتصادف و كيستماتيس راتييتغ 3-5- 5

 اي است ممكن كيستماتيس راتييتغ. دارد وجود رمالن تميلگار و نرمال عيتوز شكل دو به يتصادف راتييتغ

 تيماه افتد،يب  اتفاق دو نيا از يبيترك اي و يا دوره راتييتغ بصورت اي و يانحراف راتييتغ بصورت

 راتييتغ چنانچه. باشد متفاوت است ممكن آب، نمونه كي در موجود مختلف ياجرا يبرا يريرپذييتغ

  

 حدود%

 نانياطم

99 98 95 90 80 68 50 

K 58/2 33/2 96/1 64/1 28/1 1 67 /0  
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 از است ممكن كه چند هر گردد ينم يتلق مهم يآمار نظر از يبردار ونهنم زمان عموماً باشد غالب يتصادف

  .باشد تياهم يدارا يفيك كنترل مقاصد نظر

 خود پوشش تحت را دوره تمام اي)  است مهم يبردار نمونه زمان( افتديب اتفاق يا دوره راتييتغ هچچنان

  .ميپرداز يم نظر مورد حداكثر و حداقل يها غلظت نييتع به اي م،يده يم قرار

  .شود يم گرفته نظر در دوره راتييتغ تمام با معادل باًيتقر يبردار نمونه دفعات

 دسته ب شده گفته يآمار يها فرمول از استفاده با ها نمونه تعداد عمدتاً مذكور طيشرا از كدام هر در

   باشد نداشته ودوج اي و بوده كم يتصادف نوسانات با سهيمقا در يا دوره راتييتغ چنانچه ند،يآ يم

 مقدار) يمجاز(يقبول قابل احتمال با بتوانند تا باشند اديز يكاف اندازه به ديبا شده اخذ يها نمونه تعداد

  .دينما برآورد يمشخص نانياطم زانيم با را نيانگيم

 n با نيانگيم از نانياطم فاصله محاسبه ،جهت ميينما يم استفاده نرمال عيتوز كي از چنانچه مثال يبرا

  :ميينما يم استفاده ريز رابطه از مشخص نانياطم زانيم با و جهينت تعداد

  

  .باشد يم عيتوز از اريمع انحراف  نجايا در كه

 زانيم و درصد95 برابر ازين مورد نانياطم زانيم و درصد10 برابر نيانگيم از ازين مورد نانياطم فاصله اگر

  : جهينت در باشد، رصدد20 معادل نيانگيم از استاندارد اريمع انحراف

  

 

  : نيبنابرا و

=7.84   

     و

 n ≈ 61 

 دو تا كي نيب حداقل اي و ماهه كي دورة كي با روز در نمونه دو از يبردار نمونه تكرار يبرا فوق محاسبات

  .گردد يم انجام كسالهي دوره كي در هفته در نمونه
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  النرم يريپذ رييتغ   4- 5

 شيافزا را يبردار نمونه دفعات تا است بهتر ميشو يم مواجه يطوالن نرمال ريغ طيشرا با كه يمواقع در

 ييشكوفا مواقع در اي و رودخانه انيطغ زمان در ها خانه هيتصف يانداز راه يابتدا در طيشرا نيا نمونه ميده

 مورد ديبا يزمان تنها ها نمونه نيا از آمده بدست جينتا مدت بلند يها برنامه محاسبه در باشد يم جلبك

  .باشد شده داده برداري نمونه تكرار شيافزا يبرا الزم مجوز كه رديگ قرار استفاده

  مركب يها نمونه وبرداشت يتصادف برداري نمونه زمان مدت   5- 5

 تي كهدر صور(  باشد مشخص يزمان دورة كي در اجزاء از يمتوسط تيفيك آوردن بدست تنها هدف چنانچه

 يبازةزمان مشابه حاًيترج و بوده يطوالن ها نمونه يآور جمع دورة تا است بهتر ،) ميباش داشته داريپا طيشرا

  .كند يم صدق زين مركب يها نمونه يساز آماده مورد در موضوع نيا. باشد نظر مورد

  .دهند يم كاهش را يشگاهيآزما يكارها يفيك راتييتغ نهيهز شده ادي روش دو هر

  

  آب يفيك مقاصد يبرا انيجر يريگ اندازه طيشرا نييتع و انيجر يها يريگ اندازه      6

  مقدمه   1- 6

  يعموم مطالب 1- 1- 6

 تيريمد و خانه هيتصف يخروج پساب و فاضالب كنترل جهت ياضير يساز مدل يها يآور فن از استفاده

 بار محاسبه يبرا مثالي برا. است ادهد شيافزا را انيجر يها داده از اطالع تياهم يعيطب يها آب يفيك

 يبرا كه انيجر ياصل ميمفاه طرح به بخش نيا. باشد مشخص انيجر زانيم يستيبا حتماً يآلودگ

 بصورت يدب يريگ اندازه كه يزمان حال هر به. پردازد يم است، الزم يبردار نمونه برنامه كي يانداز راه

 موارد نيا در. كرد دايپ يدسترس انيجر اتيجزئ به توان ينم شود، ينم انجام آب نيمتخصص توسط نرمال

 در و 1بسته يها كانال در يدب يريگ اندازه جهتهاي ملي ايران و يا استانداردهاي بين المللي ازاستاندارد

 ريز موارد شامل رنديقرارگ يبررس مورد ديبا كه انيجر از مهم جنبه سه. شود يم استفاده ،2روباز يها كانال

  :باشد يم

  

  

                                                
1- ISO/TC 30 
2- ISO/TC 113 
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 ؛1انيجر جهت - الف

 ؛2انيجر سرعت- ب

  . 3انيجر زانيم - پ

  

  انيجر جهت 2- 1- 6

 و كننده تيهدا يها كانال در و باشد يم يرخطيغ و ريرپذييتغ انيجر ،ينيزم يآب يها انياكثرجر در

  .كند يم تفاوت زمان گذشت با انيجر جهت و نبوده صورت نيا به شهيهم زين يزهكش يمجار

 محل انتخاب و آبخوان يآلودگ عواقب يابيارز در آبخوان كي در ينيرزميز آب انيجر جهت دانستن

 در آب حركت يالگو ه،يتصف يندهايفرآ در. است برخوردار ييبسزا تياهم از گمانه چاه از يبردار نمونه

 ياه نمونه كه كرد توجه ديبا لذا دهد، يم قرار ريتأث تحت را معلق مواد ينينش ته و مواد اختالط  تانك،

  . باشد تانك در موجود تيواقع انگرينما شده، برداشته

 برنامه يضرور بخش عنوان به ديبا آب انيجر حركت جهت سنجش غالباً ج،يخل و يساحل يها آب مورد در

  .گردد لحاظ يبردار نمونه

 هدخوا رييتغ دچار ياديز زانيم به انيجر سرعت و جهت ،ييهوا و آب طيشرا و مد و جزر زانيم به بسته

  .شد

  انيجر سرعت 3- 1- 6

  :دارد كاربرد زير موارد در انيجر سرعت يريگ اندازه

  ؛هيتخل يدب محاسبه جهت - الف

  ؛سرعت نيانگيم محاسبه جهت - ب

  .كند يم جاديا يآب انيجر كي در انيجر سرعت كه ياختالط و يآشفتگ زانيم يابيارز جهت - پ

  

  

                                                
1- Direction  of flow 

2- Velocity of flow 

3- Discharge rate 
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  هيتخل يدب 4- 1- 6

 زانيم مورد در اطالعات داشتن زمان، واحد در مشخص نقطه كي از يورعب اليس حجم از است عبارت يدب

 پساب و فاضالب آب، يها خانه هيتصف از يبردار بهره و يطراح جهت شده، هيتخل يدب نيانگيم و حداكثر

 ،يعيطب آب منابع از حفاظت جهت يمنطق يفيك يها تيمحدود جاديا يبرا نيهمچن. است يضرور

  .دارد ضرورت مذكور اطالعات دانستن

  

  آب يفيك كنترل برنامه در يدب سنجش نييتع   2- 6

  1خانه هيتصف يبارگذار 2-1- 6

 ازين منظور نيبد. دارد ضرورت خانه هيتصف به وارده يآلودگ بار يابيارز منظور به انيجر يها داده داشتن

  .ميينما يريگ اندازه فاضالب شبكه به هيتخل نقاط در را يدب زانيم تا است

 فاضالب تيفيك و تيكم كهيصورت در يبارگذار زانيم به)  نانياطم قابل برآورد كي با(  يابي ستد جهت

 غالباً. است يضرور خانه هيتصف يخروج از اطالعات مدام ثبت باشد، ريمتغ زمان طول در خانه هيتصف

 بدست يبردار هنمون زمان در يدب زانيم اطالعات ثبت با همراه ها، نمونه اختالط با مركب، يها نمونه

  .نديآ يم

 هم و تيفيك به هم ماًيمستق شوند يم هيتخل رو فاضالب يمجار به كه يتجار عيصنا پساب هيتصف ةنيهز

  .دارد يبستگ شده هيتخل پساب حجم به

  2يساز قيرق ريتأث 2-2- 6

 و روها فاضالب افراد، تا گردد كنترل يطور ديبا يشهر فاضالب يها شبكه به خطرناك مواد هيتخل

 كي ياحتمال اثرات ميخواه يم يوقت مثال براي. رندينگ قرار آن يمنف اثرات ريتأث تحت هيتصف يندهايفرآ

 نيا در ميهست يفيك يها تيمحدود تيرعا به مجبور م،يريبگ نظر در يعيطب آب در باالرا بار با هيتخل

  .ميينما محاسبه را رقت فاكتور ديبا صورت

 به مربوط يها داده باشد، حداقل شبكه در فاضالبها ريسا توسط يساز قيرق كه يزمان و مذكور طيشرا در

  .باشد يم برخوردار ييبسزا تياهم از هيتخل

  

  

                                                
1- Treatment plant loads 
2- Dilution effects 
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  1يجرم يدب محاسبات 2-3- 6

 يابيارز در و هيتخل يدب جهت قبول مورد يها محدوده نييتع براي گسترده بطور يجرم يدب محاسبات

 يساز مدل يبرا محاسبات نيچن نيا. شود يم استفاده رودخانه بآ افزون روز برداشت از يناش يفيك اثرات

 استوار شده هيتخل يدب متوسط اي پيت يها داده بر شتريب و بوده ياساس مصب و رودخانه كل در تيفيك

 ازين يدب فركانس يا سهيمقا ريمقاد و وستهيپ انيجري  ها داده يدو هر به يكيناميد يساز مدل در. است

  .است

  2يابيباز زانيم و ها ندهيآال قالانت 2-4- 6

 انتقال زانيم بودن معلوم صورت در تنها كند، تفاوت زمان با يخروج انيجر كي در ندهيآال غلظت اگر

  .آورد بدست ندهيآال هيتجز اي پخش زانيم از يمنطق برآورد كي توان يم يخروج نقطه از ندهيآال

 آب از) يحجم( يقسمت آن از را نمونه تا ميكن يسع ديبا جيخل اي رودخانه از يبردار نمونه برنامه در بنابراين

  .باشد حركت حال در انيجر امتداد در كه ميبردار

 برداشت به فاضالب دنيرس جهت الزم زمان دانستن م،يباش داشته يآب منابع به ندهيآال ياتفاق نشت كهيزمان

  .باشد يم مهم ندهيآال  نيا اثرات يابيارز جهت دست، نييپا انيجر يها كننده

  3يدب با مرتبط ياجزا 2-5- 6

 خـاص  طيشـرا  در ديـ وكلرا موقت يسخت رينظ باشند يم گذار ريتأث آب تيفيبرك كه يا ژهيو ياجزا غلظت

  .گردد محدود ديبا) انيجر يدب با مرتبط(

 از يبرآورد توان يم) باشد مرتبط درونش ياجزا غلظت با انيجر يدب( ميباش داشته يكاف اطالعات چنانچه

 ديبا شهيهم البته. آورد بدست ييتنها به انيجر يريگ اندازه قيطر از آن، ياجزا با ارتباط در آب تيفيك

  .باشد برخوردار يمنطق اعتبار از ارتباط نيا كه نمود كنترل

  4ينيزم ريز يها آب 2-6- 6

 و  جهت از ديبا) اآنه مطلوب يابيباز زانيم و(  ينيرزميز آب منابع يآلودگ خطرات يمنطق يابيارز جهت

 ياضاف يها نهيهز جاديا از فوق اطالعات داشتن .ميباش داشته يقيدق اطالع ينيرزميز آب انيجر سرعت

  .كاهد يم ،ينيرزميز يها آب يآلودگ يابيارز جهت

  

                                                
1- Mass flow calculations 
2- Transport of pollutants and rates of recovery  
3- Flow-related determinands 

4- Groundwater 
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  دبي سنجش جهت موجود يها روش   3- 6

 در انيجر ميمستق خواندن اي جيخل در قيقا از استفاده مانند مجزا بطور تواند يم يريگ اندازه 3-1- 6

 انجام ها خانه هيتصف در سنج يدب توسط يدب ثبت مانند وسته،يپ بطور انيجر يريگ اندازه اي و بوده رودخانه

  .شود

  :نمود يريگ اندازه ريز با استفاده از روش هاي توان يم را انيجر سرعت و جهت 3-2- 6

  ؛1ها سنج جريان - الف

  ؛2شناورها - ب

  ؛)رنگمانند ( 3ييايميش يها ابيرد - پ

  ؛4يكروبيم يها ابيرد - ت

  .5ويواكتيراد يها ابيرد - ث

  :نمود يريگ اندازه ريز هاي روش ا استفاده ازب توان يم را سرعت 3-3- 6

  ؛ها كننده ثبت انواع و ميمستق خواندن سنج، انيجر - الف

  ؛6كياولتراسون يها روش - ب

  ؛7يسيمغناط يها روش - پ

  .8كيپنومات يها روش - ت

  

  :نمود يريگ اندازه ريز هاي روش ا استفاده ازب توان يم را يدب  3-4- 6

 سطح كه ييها كانال مورد در ،)  3-3-6( بند در شده اشاره موارد رينظ سرعت يريگ اندازه 1- 3-4- 6

  .دارد كاربرد دارند، يمشخص يعرض مقطع

                                                
1- Droguse 

2- Floats and drifters 

3- Chemical tracers 

4- Microbiological tracers 
5- Radioactive tracers 

6- Ultrasonic techniques  
7- Electromagnetic techniques 
8- Pneumatic techniques 
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  2تاندارداس يها سنج يدب اي و 1باران آب سنج يدب مثل ،يكيمكان ليوسا 2- 3-4- 6

  .3زهايسرر مثل سازه يرو بر آب ارتفاع يريگ اندازه 3- 3-4- 6

  :اندازه گيري نمود ريز هاي روش را مي توان با استفاده از  ارتفاع   3-1- 3-4- 6

  ؛چهيدر مثل ،يداريد - الف

 توسط اي و يبردار ريتصو ،7فشار اختالف ،6يكيالكتر مقاومت در رييتغ ،5ها شناور توسط ،4خودكار -ب

  .8سنج صدا يها دستگاه

  :دارند كاربرد بسته يها لوله در انيجر يريگ اندازه جهت ريز ليوسا 4- 3-4- 6

  ؛9يونتور لوله طرف دو در شده جاديا فشار اختالف - الف

  ؛10سيفياور روزنه طرف دو در شده جاديا فشار اختالف - ب

  ؛11پمپاژ يدب يرو از - پ

  .12كياولتراسون و يسيمغناط الكترو يها روش - ت

  يآب منابع به شده هيتخل يدب يريگ اندازه يبرا يساز قيرق زانيم 5- 3-4- 6

                                                
1- Tipping bucket 

2- Standard water-mater 
3- Weir 

4- Automatically 

5- Float 

6- Changes in electrical resistance 

7- Pressure differential 

8- Photographically or acoustically 

9- Pressure differences across aventure troat 
10 - Pressure differences across on orifice plate 
11- Pumping rate 
12- Electromagnetic, ultrasonic and other techniques 


