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 »بسمه تعالي «

  آشنايي با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
 ن، تدوين ووظيفه تعيي است كه عهده دار مرجع رسمي كشور تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها و مؤسسه استاندارد

تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان .ميباشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر
سعي بر اين . مؤسسه، صاحبنظران مراكز و مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت ميگيرد

جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از است كه استانداردهاي ملي، در 
توليدكنندگان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و : مشاركت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل

مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي .نهادها و سازمانهاي دولتي باشد
مربوط ارسال ميشود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت تصويب به عنوان 

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمانهاي عالقمند و ذيصالح و با .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( استاندارد ملي 
رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي 

تدوين و در )) ٥((بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره . چاپ ومنتشرمي گردد
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي .توسط مؤسسه تشكيل ميگردد به تصويب رسيده باشد كميته ملي مربوط كه

سازمان بين المللي استاندارد ميباشد كه در تدوين استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمنديهاي خاص كشور، از آخرين 
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي .داردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايدپيشرفتهاي علمي، فني و صنعتي جهان و استان

تواند با رعايت موازين پيش بيني شده در قانون به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول 
عضي از استانداردها را با تصويب شوراي عالي استاندارد اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي ب

مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه . اجباري نمايد
نها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، بندي آنرا اجباري نمايدهمچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازما

آموزش، بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزمايشگاهها و كاليبره كنندگان وسايل 
ر داده و در صورت سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي قرا

ترويج سيستم بين المللي يكاها ، . احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد
ايف اين كاليبراسيون وسايل سنجش تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظ

  .مؤسسه مي باشد
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آيين كار –نمونه برداري از  پسابها  –نمونه برداري  –كيفيت آب   

 رئيس                                                                         سمت يا نمايندگي

 رضائي ، پيمان                                                      دانشگاه هرمزگان 
)دكتري زمين شنا سي(  

 اعضاء
 مرتضوي ، محمد صديق                                      پژوهشكده اكولوژي خليج فارس 

) دكتري شيمي تجزيه (  
 محبي نوذر ، سيده ليلي                                         پژوهشكده اكولوژي خليج فارس

)   فوق ليسانس شيمي آلي (   
  پژوهشكده اكولوژي خليج فارس                                                           طاهري زاده ، محمد رضا      

                            )   دكتري اكولوژي (

  پژوهشكده اكولوژي خليج فارس                        آقاجري ، ناصر                                                     

                                )   س شيالتليسان( 

  هرمزگان فرج اهللا                                            اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان, گرگاني فيروز جايي 

  )     فوق ليسانس شيمي آلي (

         دبير تدوين           

اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان هرمزگان                             معصومه           , صادقي پور شيجاني 
)   فوق ليسانس علوم محيط زيست (  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اعضاء سيصدوپنجاه و چهارمين اجالسيه كميته ملي استاندارد 
”آيين كار –نمونه برداري از پسابها  - كيفيت آب“   

سمت يا نمايندگي                                                 رئيس                            
 

 دانشگاه پيام نور                                                        دكتر اشرفي ، فريدون      

)دكتري شيمي فيزيك (  
 اعضاء 

  ندارد و تحقیقات صنعتي ایرانموسسھ استا                                   اسماعیل پور ، سوسن  
  ) لیسانس شیمي ( 

  تحقیقات صنعتي ایران و  موسسھ استاندارد ریاست نماینده    اكبري حقیقي ، كریم                              
  )ليسانس شيمي (

  رمركز تحقیقات وزارت كا                                   بني اعمام ، مھرناز                 
   ) لیسانس شیمي(

 دانيالي ، شهرام                                         سازمان حمايت و بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع خدمات و كاال
)ليسانس شيمي(  

 رضايي ، پيمان                                                                 دانشگاه هرمزگان 
)ناسي دكتري زمين ش(  

 رياحي ، صفيه                                                               پژوهشگاه نيرو
)كارشناس پژوهش (  

 صادقي پور شيجاني ،معصومه                              اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي گيالن 
)فوق ليسانس علوم محيط زيست (   

شركت آب و فاضالب  تهران                                                      عزيزي ، كبري       
) فوق ليسانس بهداشت محيط (  

 مهدوي ، آذر                                                         موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
) كمك كارشناس (  

: دبير   
موسسھ استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران                                  ام البنین فتحي رشتي ،  

) لیسانس شیمي (  
 
 
 
 
 
 
 
 



  صفحه                                                                فهرست مندرجات

  ب                                     پيش گفتار                                                          

  ١-٢                                 هدف و دامنه كاربرد                                      ١

 ٢-٣مراجع الزامي                                                                                 ٢

         ٣                                               اصطالحات و تعاريف                        ٣

  ٣-٨وسايل نمونه برداري                                                                       ٤

  ٨-١٦روش هاي انجام نمونه برداري                                                           ٥

 ١٦-١٧نمونه برداري                                                         جنبه هاي  ايمني  ٦

  ١٨مشخصات نمونه و گزارش گيري                                                          ٧

    ١٩پيوست الف                                                                                   ٨

 پيش گفتار
سيصدو كه توسط كميسيونهاي مربوطه تهيه و تدوين شده و در  ”آيين كار –نمونه برداري از پسابها  –نمونه برداري  –كيفيت آب “ استاندارد

 ٣ك ماده اينك به استناد بند ي ٠مورد تاييد قرار گرفته است  ٢٧/٢/٨٤ مورخشيميايي و پليمر جلسه كميته ملي استاندارد پنجاه و چهارمين 

. بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود  ١٣٧١قانون اصالح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه 

ع پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ،علوم و خدمات ، استاندارد ملي ايران  در مواق تحوالت و همگامي با براي حفظ هماهنگي و

،در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني  لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشنهادي كه براي اصالح يا تكميل اين استانداردها ارائه شود

در  ٠بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها استفاده كرد   ٠مربوطه مورد توجه قرار خواهد گرفت 

تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازها ي جامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد  و 

:است  منابع و ماخذي كه براي اين استاندارد به كار رفته به شرح زير ٠استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته هماهنگي ايجاد شود   

ISO 5667-10:1992,Water  quality – Sampling – Part  6 – Guidance  on  sampling  of  waste   waters. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

آيين كار –نمونه برداري از پساب ها  –نمونه برداري  –كيفيت آب   
هدف و دامنه كاربرد       ١  

اي فني جمع آوري نمونه از   پساب هاي خانگي و هدف از تدوين اين استاندارد، تعيين برنامه هاي نمونه برداري و روشه
: كاربرد نمونه برداري از پساب ها به شرح زير است . صنعتي است  

  .تعيين غلظت آالينده ها در جريان پساب  -
 . تعيين ميزان آالينده هايي كه با جريان پساب حمل مي شود  -

 .تهيه اطالعات براي انجام عمليات تصفيه پساب  -

 . ع كه آيا غلظت موادتخليه شده در پساب در محدوده مجاز قرار گرفته يا خير آزمون اين موضو -

 . در پساب در محدوده مجاز قرار گرفته يا خير١آزمون اين موضوع كه آيا ميزان مواد تخليه شده  -

 .تهيه اطالعات در خصوص دريافت كننده پساب  -

به اين ترتيب اطالعات به دست . اري در نظر گرفته شوندضروري است اهداف مطالعه، هنگام طراحي يك برنامه نمونه برد
به طور كلي ، اهداف نمونه برداري براي كنترل كيفيت . آمده و داده هاي مورد نياز ارتباط تنگاتنگي با يكديگر پيدا مي كنند

.تشريح شده است  ٢-١تا  ١- ١يا توصيف كيفيت در بند   

  توصيف كيفيت       ١- ١
. در جريان پساب معموال در يك دوره زماني گسترده انجام مي شود  2يين غلظت يا بار آالينده هاتوصيف كيفيت به منظور تع

تهيه اطالعات در مورد كارايي واحد يا تهيه , پايش بمنظور تطبيق با يك استاندارد براي تعيين جهت گير ي ها , براي مثال 
. يا نقشه كشي/اطالعات بارگذاري براي اهداف طراحي و  

  كنترل كيفيت        ٢- ١
: هدف از كنترل كيفيت ، ممكن است يكي از موارد زير باشد   

مانند كنترل رشد ( تهيه اطالعات براي كنترل عملكرد تصفيه خانه پساب در دوره هاي زماني كوتاه و بلند مدت            ١- ٢-١
).ل پساب تصفيه خانه هاي صنعتي كنتر,  5كنترل فرآيندهاي هضم بي هوازي,  4در واحدهاي لجن فعال 3توده زيستي  

مانند ايجاد تصفيه خانه پساب خانگي براي حفاظت در برابر (تهيه اطالعات براي محافظت از تصفيه خانه پساب      ٢- ٢- ١ 
).شناسايي منابع نامطلوب باقي مانده هاي    پساب صنعتي, اثرات مخرب پساب هاي صنعتي   

)دريا يا آبراهه ها, مانند كنترل عمليات تخليه به خشكي (آلودگي  تهيه اطالعات براي كنترل      ٣- ٢-١  
نمونه . و تصفيه شده خانگي كاربرد دارد  6پساب خام, پساب صنعتي , اين استاندارد ملي نمونه برداري از همه نوع پساب مانند 

, كه در اين استاندارد تشريح مي شود  اگر چه روشهايي. از شمول اين استاندارد خارج است   7برداري از سرريزه هاي تصادفي
.در بعضي از موارد ممكن است براي نمونه برداري از سرريزه ها نيز استفاده شود   

                                                
1- Discharge  load 
2- Load  of  pollutants 
3- Biomass 
4- Activated  sludge  
5- Anaerobic  digestion   processes 
1- Crude  waste  water  
2- Accidental  spillages 



  مراجع الزامي        ٢
 انداردي از این استیبدین ترتیب آن مقررات جز. اتي است كھ در متن این استاندارد بھ آنھا ارجاع داده شده استرمدارك الزامي زیر حاوي مقر

. یا تجدید نظر ، اصالحیھ ھا و تجدید نظرھاي بعدي این مدارك مورد نظر نیست / در مورد مراجع داراي تاریخ چاپ و. محسوب مي شود 
ر معھذا بھتر است كاربران ذینفع این استاندارد ، امكان كاربرد آخرین اصالحیھ ھا و تجدید نظرھاي  مدارك الزامي زیر را مورد بررسي قرا

. یا تجدید نظر آن مدارك الزامي ارجاع داده شده مورد نظر است / یا تجدید نظر، آخرین چاپ و / در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و. ند دھ  

:استفاده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي است   
 نمونه برداري , در طبيعت  آب –بخش دو  –واژه نامه  –آب ,  ١٣٨٠:  ٥٧١١-٢استاندارد ملي ايران     ١-٢

 فاضالب, آب صنعتي , آب آشاميدني  –بخش  سه  –واژه نامه  –آب ,  ١٣٨٠:  ٥٧١١-٣استاندارد ملي ايران    ٢-٢
2-3 ISO  2602:1980,Statistical  interpretation  of  test  result- Estimation  of the  mean  - Confidence  interval. 

2-4  ISO  2854:1976, Statistical  interpretation  of   data- Techniques  of  estimation  and  tests  relating  to  
means  and  variation  
2-5   ISO 5667-1:1980, Water  quality – Sampling – Part 1: Guidance  on the design  of   sampling  
programmes. 
2-6  ISO 5667-2:1991,Water  quality – Sampling – Part 2 : Guidance   on  sampling  techniques 
2-7  ISO 5667-3:1985, Water quality – Sampling – Part 3 : Guidance  on  the    preservation  and  handling  of 
 samples. 
2-8  ISO 5667-5:1991, Water  quality – Sampling – Part 5: Guidance  on  samping  of  drinking   water  and    
water  used  for  food  and  beverage  processing.   

 اصطالحات و تعاريف     ٣
  : يا واژه ها با تعاريف زير به كار مي روند /در اين استاندارد اصطالحات و

  ٨نمونه مختلط            ١-٣
، ) بصورت جداگانـه يـا پيوسـته    . ( نمونه كه با نسبت هاي مناسب با هم مخلوط مي شوند  تعداد دو يا چند نمونه اصلي يا زير

معموال نسبت اختالط بـر اسـاس انـدازه گيـري هـاي زمـان       . ممكن است از آن ، نتيجه ميانگين شاخص مورد نظر به دست آيد 
  . ياجريان تعيين مي شود

  ٩خط نمونه برداري            ٢-٣
  .نمونه در راستاي آن وارد ميله ابزار نمونه برداري يا وسيله آزمون مي گرددخط سيري است كه 

   ١٠نقطه نمونه برداري          ٣-٣
  .يك موقعيت دقيق در محل نمونه برداري است كه نمونه ها از آن نقطه برداشته مي شوند 

  ١١نمونه  لحظه اي            ٤-٣
  )يا مكان / با توجه به زمان و.(ي از يك پيكره آبي برداشته مي شوديك نمونه جداگانه و منفرد كه به طور تصادف

  وسايل نمونه برداري        ٤
  ظرف نمونه             ١-٤

براي انتخاب نوع ظرفي كه جهت جمع آوري ، نگهداري وجابجايي نمونه استفاده مي شود بايد با آزمايشگاهي كه مسئول آزمون 
  .)مراجعه كنيد ) ٦-٢(اندارد بند به است.( نمونه هاست مشورت كنيد

                                                
1- Composite  sample  
2- Sampling    line  
3- Sampling  point 
4- Spot  sample  



  .، اطالعات كامل در خصوص انتخاب ظرف نمونه بيان شده است )٧-٢(دراستاندارد بند  
  .تبخير و آلودگي با مواد خارجي شود , ظرف بايد مانع از دست رفتن تركيبات بر اثر جذب  
  . هنگام انتخاب ظرف نمونه بايد شاخصهاي زير مورد توجه قرار گيرد  

  .مقاومت باال در مقابل شكستني  -
 . كارايي مناسب در زمينه عدم امكان نفوذ  -

 .سهولت باز كردن مجدد ظرف   -

 . مقاومت مناسب در مقابل افزايش درجه حرارت  -

 .شكل و جرم مناسب, اندازه  -

 .قابليت مناسب براي تميز كردن و استفاده مجدد  -

 قابليت دسترسي و هزينه مناسب  -

در بعضـي مـوارد فقـط    . ظروف پالستيكي پيشنهاد مي شود, ي از پساب جهت آزمون اكثر گونه هاي مورد نظر براي نمونه بردار
  . براي مثال وقتي كه موارد زير بايد آزمون شوند. بايد از ظروف شيشه اي استفاده شود 

  .روغن و گريس  -
 . هيدروكربن ها  -

 .١٢زداينده ها  -

 . ١٣حشره كش ها -

بايد از ظروف و تجهيزات      نمونه بـرداري سـترون   , نمونه برداري مي شود ١٥يا گند زدايي شده ١٤اگراز فاضالب سترون شده 
  .مراجعه كنيد) ٨-٢(به استاندارد بند . استفاده شود

  انواع تجهيزات نمونه برداري        ٢-٤
  ١٦وسايل نمونه برداري دستي        ١-٢-٤

يا بطري با دهانه گشاد اسـت كـه ممكـن اسـت روي      ١٨مالقه,  ١٧ك سطلساده ترين وسيله براي نمونه برداري از پساب شامل ي
زمانيكه نمونه هاي دستي براي . ميلي ليتر باشد  ١٠٠حجم ظرف نمونه نبايد كمتر از . يك دسته با طول مناسب نصب شده باشد

 ± ٥ده و محدوده دقت حـدود  مالقه يا بطري بايد به نحو مناسبي تعيين ش, حجم سطل , تهيه نمونه هاي مختلط بكار مي روند 
يا نمونـه بردارهـاي   ٢٠ يا كمرر ١٩هم چنين مي توان نمونه هاي دستي را بوسيله يك نمونه بردار روتنر. درصد در نظر گرفته شود 

وسايل نمونه برداري دستي . مشابه تهيه كرد كه  شامل يك لوله با حجم يك الي سه ليتر با دو سرپوش در دو طرف لوله هستند 
قبـل از شـروع   .) مراجعه كنيـد  ) ٦-٢(به استاندارد بند ( .ساخته شود, ي تاثيري ندارند از مواد بي اثر كه بر آزمون هاي بعد بايد

                                                
1-Detergents 
2- Pesticides 
3- Sterilized  sewage  
4- Disinfected 
5-Manual  sampling  equipment 
6- Bucket 
7- Ladle  
1- Ruttner 
2- Kemmerer 
3- Automatic  sampling  equipment 
4- Paternster  pump 
5- Peristaltic  pump  



تميـز شـوند و در   , يا بوسيله هر ماده ديگري كه سازنده تجهيزات پيشنهاد مي كند , وسايل بايد با زداينده و آب , نمونه برداري 
ممكن است ابزار نمونه برداري قبل از به كارگيري و به منظور به حـداقل رسـاندن خطـر آلـودگي  در      .پايان با آب آبكشي شوند

بايد توجـه  , زداينده ها باشند ,چنانچه مواد مورد آزمون تحت مطالعه.شسته شود , جريان پسابي كه نمونه از آن برداشته مي شود 
اگر شستشوي ابزار نمونه برداري در جريان پساب بـر روي  . اعمال شود, خاص به آبكشي ابزار نمونه برداري پس از تميز كردن 

مانند آزمون براي روغـن وگـريس وآزمـون    ( آزمونهايي كه قرار است انجام شود تاثير    مي گذارد، بايد از اين كار اجتناب شود 
  ).ميكروب شناسي 

  ٢١ابزار نمونه برداري خودكار    ٢- ٢-٤
اين . ميسراست, نها امكان برداشت نمونه هاي پي در پي يا يك سري نمونه بصورت خودكار ابزارهايي وجود دارند كه بوسيله آ 

دو نوع نمونـه بـردار   . تجهيزات اغلب براحتي قابل حمل هستند و ممكن است براي نمونه برداري از هر نوع پسابي به كار روند 
بـه  . (وجـود دارد  , و نمونـه بردارهـاي متناسـب باجريـان     متناسب با زمـان , نمونه بردارهاي خودكار , خودكار ساده با نامها ي 

مي تواند بـر اسـاس مـوارد    نمونه بردار . اما بعضي نمونه بردارها امكانات هر دو نوع را دارند .)مراجعه كنيد) ٦-٢(استاندارد بند 
  : جمع آوري نمونه را انجام دهد زير
  ) . ٢٢پمپ پاترنوستر( يك پمپ زنجيره اي  -
 . يا خال / و هواي فشرده   -

 .جريان مداوم پساب   -

 ) . ٢٣)پريستالتيك (اغلب بوسيله يك پمپ با عملكردپمپاژ دودي شكل ( پمپاژ -

, هنگام انتخاب ابزار نمونه برداري . هيچ كدام از مواردبيان شده به تنهايي براي همه موقعيتهاي نمونه برداري پيشنهاد نمي شوند 
د و كاربر بايد اهميت نسبي هر مورد را در زمان تامين الزامات نمونه برداريهـاي خـاص تعيـين    عوامل زير بايد در نظر گرفته شو

  :كند 
بـراي مثـال ، نمونـه    .باشد  ٢٤ابزار نمونه برداري بايد قادر به برداشتن نمونه هاي مختلط سنجيده شده با معيار زمان    ١-٢-٢-٤

  .جريان هاي ثابت  برداري در فواصل زماني مختلف فعاليت جريان در شدت 
, ابزار نمونه برداري بايد قادر به برداشتن يك سري نمونه هاي جداگانه در فواصل زماني ثابت در ظروف مجزا      ٢- ٢- ٢-٤

 .براي مثال ، هنگام انجام مطالعات روزانه براي شناسايي دوره هاي با حداكثر بارگذاري . باشد 

ر به برداشتن نمونه هاي مختلط متوالي در يك دوره زماني كوتاه و در ظروف مجزا باشد ابزار نمونه برداري بايد قاد   ٣-٢-٢-٤
 . اين قابليت همچنين مي تواند در پايش دوره هاي زماني خاص مورد نظر نيز مفيد باشد . 

مانند . باشد  ٢٥ريانابزار نمونه برداري خودكار بايد قادر به برداشتن نمونه هاي مختلط سنجيده شده با معيار ج    ٤- ٢- ٢-٤
با توجه به جريان جاري در يك دوره زماني ثابت ، اين قابليت براي انجام . تهيه نمونه هايي با حجم هاي متغير

 . مطالعات بار گذاري مواد مي تواند مفيد باشد

                                                
  
  
   
1-Time – weighted  composite  samples 
2- Flow – weighted  composite  samples  



. روف جداگانه داشته باشد وزني را  در ظ –ابزار نمونه برداري بايد قابليت برداشتن نمونه هاي متوالي جرياني      ٥- ٢- ٢- ٤ 
اين ويژگي مي تواند هنگام تالش براي شناسايي دوره هاي متغير بارگذاري كاهشي مواد هنگامي كه نياز است 

 .مفيد باشد , اطالعات به شدت جريان هاي متغير ارتباط داده شود 

 ١-٣-٥بر طبـق روش گفتـه شـده در بنـد      به انواع نمونه هايي كه مي خواهيم٥-٢-٢-٤تا ١-٢-٢-٤موارد ذكر شده در بندهاي 
عالوه بر اين كاربر هم چنين بايد هنگام انتخاب ابزار نمونه برداري معيار هاي زيـر را در نظـر   . جمع آوري كنيم، مربوط مي شود

يـا   ٢٦فشـار  بويژه در مورد توانايي تهيه نمونه از مسيرهاي تحـت . بگيرد، مگر آنكه شرايط ، بعضي از موارد را غير ضروري بداند
  .٢٧مجراي فاضالب 

  .ابزار نمونه برداري بايد قابليت باال كشيدن نمونه ها به ارتفاع مورد نيازدر هر موقعيت انتخاب شده را داشته باشد     ٦-٢-٢-٤
  .ابزار نمونه برداري بايد ساختار مقاوم داشته باشد و تا حد ممكن تعداد اجزاء آن كم باشد     ٧-٢-٢-٤
جايي كه ممكن است بخشهاي مختلف ابزار نمونه برداري داراي حفاظ باشد يا       بخشهاي كمتـري از نمونـه    تا   ٨-٢-٢-٤

  . بردار نياز به فرو بردن در آب داشته باشد 
دستگاه نمونه برداري بايد از مقاومت الزم در برابر خوردگي برخـوردار باشـد و قسـمتهاي الكتريكـي آن بايـد در         ٩-٢-٢-٤

  .فعاليت سرما ، رطوبت يا آب و هواي خورنده مورد حفاظت قرار گيرد مقابل 
كاركردن و تميز كردن آن بـه راحتـي انجـام پـذير     , دستگاه نمونه برداري بايد ساده طراحي شده باشد و نگهداري    ١٠-٢-٢-٤

  . باشد
يرحداقل داراي قطر داخلي نه ميلي متر باشد بايد اين مس,جهت جلوگيري از انسداد مسير نمونه برداري تا انتها       ١١- ٢- ٢-٤

  .و محل ورود نمونه نيز محافظت شود
متر بر ثانيه باشد تا از جدايي فازها در مسـير نمونـه    ٥/٠سرعت مايع ورودي به ابزار نمونه برداري بايد حداقل       ١٢-٢-٢-٤

  . برداري ومحفظه اندازه گيري جلوگيري شود 
  . مسير نمونه برداري بايد قابليت پاكسازي داشته باشد , با نمونه بردار  ٢٨ن نمونه پاكجهت برداشت      ١٣-٢-٢-٤
  . درصد حجم مورد نظر باشد ٥دقت و صحت حجم نمونه تحويل داده شده بايدحداقل       ١٤-٢-٢-٤
  . د فاصله زماني بين برداشت نمونه هاي جداگانه بايدحداقل پنج دقيقه تايك ساعت باش      ١٥-٢-٢-٤
ظروف نمونه و اتصاالت لوله ها بايد به راحتي قابل جدا كردن، تميز كردن  و جايگزيني در ابزار نمونه بـرداري       ١٦-٢-٢-٤

  . باشند 
ممكن است الزم باشد ابزار نمونه برداري قسمتهايي  براي نگهداري ظروف نمونه در تـاريكي و دمـاي چهـار           ١٧-٢-٢-٤

م مدت نمونه برداري داشته باشد و امكان  افزودن مواد شيميايي نگهدارنده به ظـروف نمونـه   درجه سلسيوس در تما
   .را قبل و حين نمونه برداري فراهم كند 

قابليت حفاظت در مقابل حرارت و تخريب را داشته باشـند  , ابزارهاي نمونه برداري قابل حمل بايد سبك باشند     ١٨-٢-٢-٤
  . ل مقاوم باشند و قابليت به كارگيري در محدوده وسيعي از شرايط محيطي را داشته باشنددر آب و هواي غير معتد. 

                                                
3- Pressurized  main 
4- Sewer 
1- Fresh  sample 



ابزارهاي نمونه برداري بايد قابليت به كارگيري در دوره هاي نمونه برداري بلند مدت در حـد چنـدين روز را ،         ١٩-٢-٢-٤
  . بدون نياز به توجه خاص داشته باشد 

بـويژه در منـاطقي كـه    , احتمال جرقه براي ابزار هاي نمونه برداري جهت پايين آمدن خطر انفجار عدم وجود        ٢٠-٢-٢-٤
  . ضروري است , ممكن است متان يا حاللهاي فرار آلي وجود داشته باشد 

خـاب  در مواقعي كه به كارگيري دستگاه نمونه بردار از مسيرهاي تحت فشار ضروري اسـت وبايـد قبـل از انت          ٢١-٢-٢-٤
  . توجه خاصي اعمال شود , نهايي نوع دستگاه نمونه برداري 

هـم  , هنگام انتخاب ابزار نمونه برداري كاربر بايد بخاطر بسپارد كه دستور كار استفاده از آن بايد به آساني قابل خوانـدن باشـد    
بايد الزامات نمونـه بـرداري    , ر انتها د. چنين بايد قابليت دسترسي به خدمات پس از فروش و قطعات يدكي در نظر گرفته شود 

ابزار براي كار كردن با جريان الكتريسيته يا هواي فشرده با در نظر گـرفتن قابليـت دسترسـي بـه خـدمات، در محلـي كـه ابـزار         
  . تامين شود , بكارگرفته مي شود

   .رار گيرد الزامات محلي براي ايمني بايد در تمام مراحل نمونه برداري مورد توجه ق -يادآوري 
  روش انجام نمونه برداري          ٥
  محل نمونه برداري            ١-٥

 ٦بـه بنـد   . ( در همه موارد انتخاب محلهاي نمونه برداري ، جنبه هاي ايمني و بهداشتي بايد مـورد توجـه قـرار گيـرد      -يادآوري 
  .) مراجعه كنيد 

  تشريح كليات             ١-١-٥
  : براي مثال . مورد روشهاي فني نمونه برداري در محلهاي مختلف نمونه برداري بحث مي كنداين استاندارد در 

  ). مانند نمونه برداري از جريان هاي پساب تصفيه نشده ( داخل كارخانجات صنعتي    ١-١-١-٥
 ) .پساب تصفيه نشده مخلوط شده ( نقاط تخليه فاضالب كارخانجات صنعتي     ٢-١-١-٥

 .شامل مسيرهاي تحت فشار و سيستمهاي تحت تاثير نيروي جاذبه زمين , يستمهاي پساب شهري س   ٣-١-١-٥

 .داخل خط تصفيه خانه هاي فاضالب     ٤-١-١-٥

  .مجراي خروجي تصفيه خانه هاي پساب     ٥-١-١-٥
  .ن قرار گيرد محل انتخاب شده بايد بيانگر تركيب جريان پسابي باشد كه مي خواهد مورد آزمو, در همه موارد 

با مطالعه نقشـه هـاي   . براي انتخاب محلهايي از فاضالبرو جهت نمونه برداري ،بايد ابتدا سيستم فاضالبرو مورد مطالعه قرار گيرد
سپس، در صورت نياز بايد يك . شناسايي كرد, سيستم فاضالبرو مي توان  محلهايي را كه امكان نمونه برداري از آنها وجود دارد 

حلي شامل مطالعاتي با استفاده از رديابي شيميايي انجام شود تا مطمئن شويم كه محل و مسير پساب منطبق با نقشه هـا  بازرسي م
  . )مراجعه كنيد ) ٥-٢(به استاندارد بند (  .نمونه برداري يك محل معرف است است و موقعيت انتخاب شده براي هدف 

   ٢٩كانال ها و دريچه هاي فاضالب, نمونه برداري از فاضالبروها          ٢-١-٥
. لجن و اليه نازك باكتري و غيره از ديـواره ، پـاك شـود    , محل انتخاب شده بايد به منظور برداشتن جرم , قبل از نمونه برداري 

. كـه پسـاب جريـان متالطمـي دارد ، انتخـاب شـود        براي اطمينان از اختالط كامل جريان بايد يك محل نمونه برداري در جايي
 اغلب عدم وجود ايمني براي دستيابي به محل مناسب نمونه برداري ممكن است مانع استفاده از محلهاي مناسب نمونـه بـرداري  

                                                
1- Manholes  



واقعـي  يـا بـراي جريـان هـاي بيشـتر ازمقـدار       / از آنجايي كه  كانالهاي فاضالب معموالبراي دريافت فاضالب و سيالب و.شود 
بايـد بـا   , درصورت عدم وجود محلي بـا جريـان مـتالطم    . طراحي شده اند ، اغلب ممكن است تغيير مسير جريان اتفاق بيافتد 

راهبند يا سد بايد به گونه اي طراحي شود كه . جريان با حجم باال ايجاد كرد ,  ٣١يا سد ٣٠محدود كردن جريان بوسيله يك راهبند
نقطه نمونه برداري بايد همواره در پايين دست بخش محدود شده . بخش محدود شده اتفاق نيفتد  فرآيندته نشست در باالدست 

ورودي ميلـه نمونـه   . باشد و به عنوان يك قانون كلي ، حداقل به اندازه سه برابر قطر لوله ، پايين تر از بخش محدود شده باشـد 
فتگي هاي خيلي زيادي حاصل شود، ممكـن اسـت روبـروي جريـان     اما اگر گر. برداري ترجيحا بايد روبروي مسير جريان باشد 

  .مراجعه كنيد ٢-٢-٤به بند .پايين دست قرار گيرد 
. چنانچه اختالط مناسبي درست درباالدست مانع وجود داشته باشد ، مدخل نمونه بردار مي توانـد در آنجـا قـرار گيـرد      :يادآوري 

  .مطمئن شويد كه مدخل نمونه برداري در زير سطح مايع باشد  مراقب باشيد كه از رسوب نمونه برداري نشود و
از تجديدپـذيري    شـرايط نمونـه بـرداري     . هرگاه ضرورت ايجاد كند ، بايد محلهاي موقت نمونه بـرداري بـه كارگرفتـه شـود     

ـ   . اطمينان حاصل كنيد  ماننـد شـدت و   ( ه قبل از انجام نمونه برداري از پساب هاي خروجي صنعتي بايد شـرايط داخـل كارخان
براي مثال، محـل نمونـه بـرداري    . و احتمال وجود هر گونه خطري مورد توجه قرار گرفته و ثبت شود )ميزان توليد و فرآيند ها 

  .عمق فاضالب پايين تراز سطح آب باشد  قطه نمونه برداري بايد به اندازهبه عنوان يك قانون كلي ن. زياد در عمق نباشد
  ضالب تصفيه خانه هاي فا ٣- ١-٥

مراجعه به اهداف برنامه جمع آوري اطالعات كه نمونـه بـرداري   , هنگام انتخاب محلهاي نمونه برداري در تصفيه خانه فاضالب 
  : اين اهداف عبارتند از .بخشي از آن است ، اهميت دارد 

  . وري شوند نمونه ها بايد از نقاط اصلي ورودي و خروجي جمع آ: كنترل عملكردكل تصفيه خانه     ١-٣-١-٥
نمونـه هـا بايـد از ورودي و خروجـي     . كنترل عملكرد واحدهاي انجام فرآيند بـه صـورت جداگانـه يـا گروهـي         ٢-٣-١-٥

هدف برنامه نمونه برداري بايـد بـا   , هنگام نمونه برداري در وروديهاي تصفيه خانه . جمع آوري شوند , واحدهاي مورد بررسي 
كه با مايع در حال چرخش حاصل از فرآينـد،   ٣٢ي شرايط ممكن است الزم باشد از پساب خامدر بعض. دقت در نظر گرفته شود 

, در سـاير مـوارد   ). و كـارايي آنهـا    ٣٣ارزيابي بار گذاري تانك هاي ته نشـين اوليـه  , مانند . ( مخلوط است نمونه برداري شود  
وري اطالعاتي كه بـراي ارزيـابي بارگـذاري پسـاب صـنعتي      جمع آ, مانند ( ممكن است ممانعت از تاثير اين مايعات الزم باشد  

برداشتن يـك نمونـه معـرف اغلـب بـا      ). خانگي به يك تصفيه خانه يا براي كمك به كنترل فاضالب صنعتي طراحي شده است/
  .)مراجعه كنيد ٢-١-٥به بند . ( مي شود يك آب گذر يا سد تسهيل ٣٤انتخاب محلهايي در پايين دست

بـراي مثـال ، تانـك    ( مي شود  ا شاملبرداري از فاضالب خروجي فرآيندها ، بيش از يك واحد تصفيه مجزا ر هنگامي كه نمونه
بايد دقت و اطمينان حاصل شود كه نمونه فقط معرف هريك از واحدهاي تصفيه نباشد بلكه معـرف كـل   ) هاي ته نشيني متعدد 

براي اطمينان از اينكه هر گونـه تغييـرات   .) د در حال انجام باشد مگر اينكه مطالعه خاصي بر اساس آن واح(جريان پساب باشد 
در عملكرد فرآيند واحد در هنگام نمونه برداري در نظر گرفته شـده اسـت ، الزم اسـت بـازبيني هـاي دوره اي از نقـاط نمونـه        

به يك عملكـرد چرخشـي    ٣٥ براي مثال عملكرد صافي تراوشي از حالت عبور يك طرفه. برداري در تصفيه خانه ها به عمل آيد

                                                
2- Baffle 
3- Weir 
1- Crude  sewage 
2- Sedimentation  tank  
3-Downstream 
4- Single - pass  



عملكرد تصفيه خانه فاضالب ممكن است درگير تغييراتـي در روشـي كـه    . تبديل شده باشد ٣٧يا صاف كردن مضاعف متناوب ٣٦
, ماننـد برگشـت لجـن از تانـك هـاي سـرريزي       . ( باشـد  , به سيستم داده مي شود   ٣٨يا مايعات برگشتني) مواد اوليه(خوراك 

هنگام نمونـه بـرداري از پسـاب بايـد بسـيار      .) ي كه در آنها مايعات به تصفيه خانه برگردانده مي شوند تغييرات در موقعيت ها ي
ايجـاد نشـوديا بـه حـداقل     , مراقب بود كه عدم يكنواختي قابل توجه ناشي از مواد جامد معلق كه اغلب در پسابها وجود دارنـد  

 ٣٩ري از پسابها يا خروجيهاي فرآيندهاي صنعتي اليـه بنـدي حرارتـي   به همين ترتيب ممكن است هنگام نمونه بردا. رسانده شود
براي  اختالط كامل چنين جريان هايي قبـل از نمونـه بـرداري بايـد     . ناهمگوني در جريان پساب هاي صنعتي مجزا پديدار شود 

  .اندازه گيري هايي انجام شود 
   ٤٠نمونه برداري كيفي        ١-٥

شـده و   ٤٢براي تهيه اطالعات كيفـي در مـورد مـواد امولسـيونه     ٤١ح پساب به روش رويه گيري ممكن است نمونه برداري از سط
اما آيين كار بايد مورد تاييد آزمايشگاه دريافت كننـده  . بطري هاي دهانه گشاد محفظه هاي مناسبي هستند . شناور ضروري باشد 

  . نمونه باشد 
  نمونه برداري  ٤٤و زمانبندي ٤٣تكرار     ١- ٥
  جنبه هاي عمومي      ١-٢-٥

طول مـدت  , اين بخش از استاندارد شامل جنبه هاي مربوط به تكرار نمونه برداري مانند تعداد نمونه هايي كه بايد برداشته شود 
  . دوره نمونه برداري و زماني كه نمونه برداري  بايد انجام شود ، است 

  تعداد نمونه ها            ٢-٢-٥
ايـن بخـش شـامل راهنمـايي هـاي      .هاي كلي تعيين دفعات و زمان نمونه برداري آورده شـده اسـت   روش)٥-٢(در استاندارد بند 

غلظت شاخصـهاي مختلـف در يـك جريـان پسـاب در نتيجـه تغييـرات        .اختصاصي بيشتري براي نمونه برداري از پساب است 
دير واقعي شاخصها، مي تواند بكارگيري بهترين روش حل مسئله براي تعيين مقا. سيستماتيك و تصادفي دچار تغييراتي مي شود 

زيـرا  , اگر چه تحقق اين امر بندرت امكان پذير اسـت  . وسيله اي خودكار در خط، براي آزمون مداوم شاخصهاي مورد نظر باشد
دستگاه مناسب براي اندازه گيري شاخصهاي مورد نظرجهت استفاده در محل مناسب وجود ندارد ، در دسترس نبـوده يـا بسـيار    

( به همين دليل آزمون آب بايد بر اساس نمونه هاي برداشته شده در فواصل زماني منظم در طي يك دوره مشـخص . ران است گ
مگراينكه اندازه گيري هايي كه بايد انجـام شـوند، اسـتفاده از    ,نمونه ها بايدنمونه هاي مختلط باشند.انجام شود)مانند دوره كنترل 

در مورد انتخاب تعداد نمونه الزم در طي هر دوره كنترل، بايد بـر اسـاس روشـهاي آمـاري     .اشد نمونه هاي مختلط را منع كرده ب
  .مراجعه كنيد) ٥-٢(و ) ٤-٢(،   ) ٣-٢(به استاندارد بند هاي . ( تصميم گيري شود

  
  

                                                
5- circulation  
6- Alternating  
7- Liquors  

  .محلول آبي حاوي مواد دور ريختني
1- Thermal  startification 
2- Qualitative  sampling  
3- Skimming  
4- Emulsified   material 
5- Frequency 
6- Timing 



  زمان نمونه برداري          ٣-٢-٥
بطور كلي . بستگي دارد , مان و چگونه جمع آوري مي شود حصول نتيجه از يك برنامه نمونه برداري اغلب به اينكه نمونه چه ز

  : بايد منابع تغيير در كيفيت به صورت زير مورد بررسي قرار گيرد , هنگام نمونه برداري ازفاضالب ها  و پسابها , 
  ) مانند تغييرات در بين روز ( تغييرات در طول روز      ١-٣-٢-٥
  ته تغييرات در طول روزهاي هف     ٢-٣-٢-٥
  تغييرات طول چند هفته       ٣-٣-٢-٥
  تغييرات در طول چند ماه وچند فصله      ٤-٣-٢-٥
  . انجام شود , بررسي بر مبناي تمايلها و گرايشهاي تغييرات       ٥-٣-٢-٥ 

روز يـا روز  زمـان خاصـي از   , اگر ميزان تغييرات در طي روز يا از يك روز به روز بعد كم باشد يا اصـال وجـود نداشـته باشـد     
در اين حالت بايد نمونه برداري در طول سال بدون توجه بـه زمـاني در روز يـا    . خاصي از هفته براي نمونه برداري مهم نيست 

نمونه بـرداري بايـد در دوره هـاي زمـاني از     . روزي در هفته انجام شود اگرشناسايي ماهيت ومقدار حداكثر بارگذاري مهم باشد 
فصلي يا بر اساس هر بار عملكـرد  , اگر تخليه پساب صنعتي . انجام شود , حداكثر بارگذاري اتفاق مي افتد  هفته يا ماه كه, روز 

در هردو حالت تخليه پساب ادامه . خيلي مهم است , ارتباط دادن زمان نمونه برداري به فرآيند خاصي كه بايد پايش شود , باشد 
نمونه برداري براي شناسايي گرايشها نيـاز بـه   . رنامه نمونه برداري ضروري است داده نخواهد شد و در نظر گرفتن اين مهم در ب

براي مثال زمانيكه اين كار بر اساس تغييرات ماهانه انجام مي شود ، توصيه مي شود نمونـه در يـك روز   . برنامه ريزي دقيق دارد 
پذيري كلي اطالعات حذف شـده و بـدين ترتيـب عمليـات     مشابه از هفته برداشته شود تا اينكه هرگونه تغييرات روزانه از تغيير 

زمانهاي نمونه بـرداري بايـد   ,  ٢-٢-٥پس از تصميم گيري در مورد تعداد نمونه ها طبق بند .شناسايي جهت گيريها كاراتر باشد 
است دوره كنترل يك ممكن . برداشت شوند , نمونه ها معموال بايد در فواصل زماني ثابت و طي تمام دوره كنترل . تعيين شوند 

امكان تعيـين روزهـاي   , اگر دوره كنترل در تمام طول سال باشد .چند ماه يا چند هفته يا حتي مدت زمان كوتاهتري باشد , سال 
 ٢٥و چنانچه كمتر از )  ١(باشد فرمول  ٢٥بيشتر از ) n(اگر تعداد نمونه ها .نمونه برداري بر اساس فرمول هاي زير  وجود دارد 

تعداد روزهايي كه بايـد نمونـه بـرداري    ) ١(فرمول .استفاده مي شود , براي تعيين روزهاي نمونه برداري ) ٢(ز     فرمول  باشد ا
  . انجام شود را نشان مي دهد

  
  )١(فرمول 

 A +            , A +                  , A +                   , ………, A +  
 

 =n تعداد نمونه ها  
=A  نمونه برداري تصادفي در فواصل بين تعداد 

تعيين روز در هر هفته بايد طوري باشد كه . نشان دهنده تعداد هفته هايي است كه بايد نمونه برداري انجام شود) ٢(فرمول .است
  . نمونه ها در هرروزي از هفته برداشته شوند 

  ) ٢(فرمول 
 B +      ,   B +            , B +             , …….. , B +  

       

٣٦٥                           ٣ × ٣٦٥               ٢ × ٣٦٥              ٣٦٥×n  
  n                    n                           n                                    n 

٥٢                               ٣ × ٥٢              ٢ × ٥٢               ٥٢ × n 
 n                     n                       n                                       n 

٣٦٥ 
n    



 :كه در آن

 n =  تعداد نمونه ها                                                                                                     

B تعداد نمونه برداري تصادفي در حد فاصل بين صفر و  =    
.است   
سه , براي مثال، دوره هاي كنترل يك ماهه . نترل زماني بكار گرفته شود فرمول هاي مشابه مي تواند براي ديگر دوره هاي ك 

بعد از تعيين فواصل بين نمونه برداري و . دوره زماني انتخابي بايد هرگونه تغييرات فصلي راپوشش دهد ....شش ماهه, ماهه 
 45مخاطره يا ريسك خطاي سيستماتيك بايد اطمينان حاصل شود كه نمونه برداري باعث بروز هيچ گونه, تعداد روز يا هفته 

براي مثال، هميشه نمونه ها در يك روز معين از هفته برداشته شوند ، يا روزهاي معيني از هفته به طور سيستماتيك . نمي شود 
. حذف شوند   

مدت زمان هر دوره نمونه برداري             ٤-٢-٥  
هنگام . اختصاص دارد , ول آن بايد يك نمونه مختلط برداشته شود اين بخش از استاندارد به انتخاب دوره زماني كه در ط

: انتخاب اين دوره دو عامل بايد در نظر گرفته شود   
ممكن است الزم باشد ميزان متوسط بار مواد آلي  يك جريان در طول , براي مثال : هدف از نمونه برداري       ١-٤-٢-٥

. نمونه هاي مختلط متناسب با جريان ، در هر روز مناسب هستند , ن گونه موارد در اي. ساعته ارزيابي شود  ٢٤چندين دوره   
چون كه امكان فاسد شدن مواد آلي نمونه تحت مطالعه وجود دارد  ١-٤- ٢-٥در  مثال بند  :پايداري نمونه       ٢-٤-٢-٥

ري ممكن است از چند ساعت كه در آن كل طول مدت دوره نمونه بردا.ساعت عملي نيست  ٢٤افزايش دوره اختالط به بيش از 
.متفاوت باشد , مقادير ناچيز تركيبات آلي فرار پايش مي شوند تا چندين روز كه تركيبات آلي پايدار پايش مي شوند   

در چنين مواردي به منظور استفاده از مقادير . پايداري نمونه ممكن است اغلب طول مدت دوره نمونه برداري را محدود كند  
ماده نگهدارنده بايد روشهاي تجزيه اي خاصي به كار گرفته شود و با آزمايشگاه دريافت كننده نمونه ها مشورت شود در  صحيح

.جزييات مربوط به حفاظت و نگهداري نمونه آورده شده است )  ٨-٢(و همچنين  در استاندارد بند  ٤-٥بند   
  انتخاب روش نمونه برداري             ١- ٥
انواع نمونه ها              ١- ٣-٥  

: نمونه ها معموال به دو دسته زير تقسيم مي شوند   
نمونه هاي نقطه اي           ١-١- ٣-٥  

نمونه هاي نقطه اي براي تعيين تركيب پساب در يك . كل حجم نمونه در يك زمان برداشته مي شود ,دريك نمونه نقطه اي 
تركيب و حجم جريان پساب كم باشد يك نمونه نقطه اي مي تواند در مواردي كه تغييرات در . زمان مشخص مناسب است 

نمونه هاي نقطه اي در مواردي اهميت دارندكه هدف برنامه نمونه . معرف تركيبات پساب در طي يك دوره طوالني تر باشد 
انطباق كيفيت بر اساس در مواردي كه .برداري ارزيابي انطباق با استانداردهايي است كه با ميانگين كيفيت  مرتبط نيستند 

فقط نمونه هاي نقطه , براي برخي اندازه گيري ها . ميانگين كيفيت پساب است همواره بايد نمونه هاي مختلط بكار گرفته شود
كلر و سولفيد نمونه هاي نقطه , اكسيژن محلول , براي مثال در مورد  اندازه گيري روغن وگريس . اي مي تواند استفاده شود 

در موارد ذكر شده چنانچه آزمونها بالفاصله پس از جمع آوري نمونه انجام نشود و اگر تمام نمونه يك . هستند اي مناسب 

                                                
1- Systematic  error 

٥٢ 
 n  



, نمونه هاي نقطه اي معموال به طور دستي برداشته مي شوند. نتيجه آزمون متفاوت خواهد بود , مرتبه مورد استفاده قرار نگيرد 
. ي خودكار نيزبرداشته شوند اما ممكن است بوسيله دستگاه نمونه بردار  

نمونه هاي مختلط            ٢-١- ٣-٥  
نمونه هاي مختلط بوسيله مخلوط كردن يك تعدادي نمونه نقطه اي يا جمع آوري بخش هاي پيوسته اي از جريان پساب تهيه 

: دو نوع نمونه مختلط وجود دارد . مي شود   
 نمونه هاي سنجيده شده با معيار زمان    ١-٢-١- ٣-٥

اي مختلط از نوع سنجيده شده با معيار زمان ، شامل نمونه هاي نقطه اي با حجم يكسان است كه در فواصل زماني نمونه ه
نمونه هاي مختلط از اين نوع ، براي مواردي كه ميانگين كيفيت .  ثابت در طي يك دوره نمونه برداري برداشته مي شوند 

هنگام تعيين انطباق با يك استاندارد بر اساس ميانگين كيفيت يا , د مانن(مناسب هستند , فاضالب ياپساب مورد نظر است 
.).هنگام تعيين ميانگين ثبات پساب به منظور طراحي فرآيند ودر مواردي كه بايك جريان پساب ثابت مواجه هستيم   

  نمونه هاي سنجيده شده با معيار جريان      ٢-٢-١- ٣-٥
مل نمونه هاي نقطه اي است كه به گونه اي برداشته شده و مخلوط شده نمونه مختلط از نوع سنجيده شده با معيارجريان ، شا

مراجعه كنيد ) ٦-٢(به استاندارد بند. ( اند كه مقدار نمونه متناسب با جريان پساب يا حجم آن در طي دوره نمونه برداري است 
. ( استفاده شود ,بارگذاري آالينده ها است از اين نوع نمونه مختلط ، بايد هنگامي كه هدف از نمونه برداري  تعيين ميزان .). 

(مثال بار ناشي از اكسيژن مورد نياز  بيو شيميايي  BOD بارگذاري , برداشت درصدي مواد جامد , به يك تصفيه خانه پساب )  
فواصل يك نمونه مختلط از نوع سنجيده شده با معيار جريان مي تواند يا در . ) مواد مغذي و ديگر شاخصها در محيط زيست

زماني ثابت ولي حجم هاي متفاوت از نمونه كه متناسب با جريان هنگام نمونه برداري است برداشته شود يا بصورت نمونه 
در هر دو نوع نمونه برداري مختلط با . هاي نقطه اي با حجم يكسان در زمان عبور مقادير ثابت پساب از نقطه نمونه برداري 

اغلب توصيه مي شود حجم نمونه هاي نقطه اي .ميلي ليتر باشد  ٥٠ونه نقطه اي بايد بيشتر از حجم هر نم,معيار زمان و جريان 
. ميلي ليتر باشد تا بتوانيم نمونه هاي معرف جمع آوري كنيم  ٣٠٠ميلي ليتر تا  ٢٠٠  
46سنجشهاي پيوسته            ٢- ٣-٥  

سنجشهاي . تحت تاثير بعضي حالتها قرار گيرد, آزمون  سنجش مداوم مي تواند به عنوان يك جايگزين براي نمونه برداري و
اندازه گيري ها با استفاده از الكترودها . مداوم مي تواند مستقيما در جريان پساب يا بالفاصله پس از نمونه برداري انجام شوند 

گر از نظر فني  امكان پذيرو از ا. انجام مي شود , يا دستگاه آزمون خودكار مجهز  به يك ثبت كننده يا ذخيره كننده اطالعات 
بكارگيري اين روش مي تواند اطالعات قابل توجه اي براي كاربردهاي تصفيه پساب  فراهم كند , نظر اقتصادي به صرفه باشد 

اگرچه گستره تجهيزات قابل استفاده براي , ، زيرا محدوده وسيع تغييرات كيفي موجود در پساب  ممكن است كامال كمي شود 
مانند ( اما در كاربردهاي متعددي اين روش توانايي رقابت با روشهاي نمونه برداري ديگررا دارد , مداوم محدود استپايش 

pHاندازه گيري  ) .دما و اكسيژن محلول ,    
  جابجايي و نگهداري نمونه , حفاظت         ١-٥

.ا براي آزمون آب آورده شده است جابجايي و نگهداري نمونه ه, جزييات چگونگي حفاظت ) ٧-٢(در استاندارد بند   
وقتي كه نمونه ها .سرد كردن آنها تا دماي بين صفرتاچهار درجه سلسيوس است , متداولترين راه حفاظت از نمونه هاي پساب  

براي . ساعت پايداري خود را حفظ مي كنند  ٢٤سرد شده و در تاريكي نگهداري مي شوند ، بيشتر نمونه هاتا , تا اين دما 

                                                
1- Continuous  measurment 



پايداري طوالني مدت ممكن است با ,براي اندازه گيري بعضي از شاخصها .مراجعه كنيد ) ٨-٢(العات بيشتر به استاندارد بند اط
. حاصل شود) درجه سلسيوس  - ١٨مانند ( منجمد كردن در دماي هاي خيلي پايين   

بايد يك بخش كامال صحيح و بدون نقص حفاظت از نمونه ها , هنگام جمع آوري نمونه هاي مختلط در يك دوره زماني وسيع 
زيرا بايد نمونه ها به . عمليات نمونه برداري باشد در برخي مواقع ، به كارگيري بيش از يك وسيله نمونه برداري ضروري است 

, همواره بايد با آزمايشگاه مسئول آزمون در خصوص روش حفاظت  طور محافظت شده و محافظت نشده، برداشته شوند
. و نگهداري نمونه ها مشورت شود  جابجايي  

جنبه هاي ايمني نمونه برداري         ٦  
هر چند اين دستورالعمل ها و . راهنماي عمومي در موردپيش بيني هاي ايمني بيان شده است ) ٥- ٢(دربند هفت استانداردبند

.منطقه اي شوند  يا/نمي تواند جايگزين قوانين و ضوابط محلي و , مطالبي كه در اين بند آمده است   
بايد نسبت به  موارد , ايستگاههاي پمپاژ و تصفيه خانه هاي پساب, هنگام كار كردن در فاضالبرو ها، چاله فاضالب       ١- ٦

:زير آگاهي داشت   
.خطر انفجار ناشي از مخلوط گازهاي قابل انفجار در سيستم فاضالبرو    ١-١-٦  

(سولفيدهيدروژن ,مانند, يخطرمسموميت ناشي ازگازهاي سم    ٢-١-٦ H2S (ومنواكسيدكربن )  CO   .(  
.خطر خفگي ناشي از كمبود اكسيژن      ٣-١-٦  
.خطر ابتال به بيماريهاي ناشي از موجودات زنده بيماريزا در پساب       ٤-١-٦  
.خطر مجروح شدن ناشي از افتادن يا ليز خوردن        ٥-١-٦  
.خطر غرق شدن      ٦-١-٦  
.خطر سقوط اشيا    ٧-١-٦  
: در قسمت باال و پايين مسير بايد دستورالعمل هاي زير در نظر گرفته شود , قبل از ورود به يك فضاي بسته        ٢- ٦  
.بررسي امكان وجود خطر انفجار با استفاده از دستگاه انفجار سنج يا ابزار مشابه      ١- ٢-٦  
و در صورت ضرورت هرگونه گاز )  CO(منواكسيدكربن , ) H2S(دروژن بررسي امكان وجود گازهاي سولفيد هي     ٢- ٢- ٦ 

  .سمي ديگر با استفاده از يك شناساگر مناسب گازي 
). حجم هوا % ٢٠مثال ( بررسي اين كه ميزان اكسيژن در هوا در حد مناسب باشد       ٣- ٢-٦  

ين صورت بايد در فاضالبرو يا دريچه پساب تا در ا, اگر بررسيهاي فوق نشان دهد كه شرايط كار كردن قابل قبول نيست 
بايد موارد زير , اگر عمليات نمونه برداري ادامه يافت . عمليات تهويه هوا انجام گيرد , دسترسي به شرايط مناسب نمونه برداري 

: در نظر گرفته شود  
هر فردي كه وارد . حضور داشته باشند وارد يك فضاي بسته نشويد، مگر اينكه افراد كافي براي نجات در بيرون       ٤- ٢-٦

همه افراد . بپوشد , بايد لباس كامل نجات كه به وسيله يك خط ارتباطي مطمئن به بيرون متصل است , فضاي بسته مي شود 
. بايد در تمام مدت باهم در تماس باشند   

به لوازم تنفسي باشد ، حتي اگر فكر كند كه هواي آنجا قبال  بايد مجهز, هر فردي كه وارد دريچه پساب يا فضاي بسته اي مي شود        ٥-٢-٦
حداقل دو نفر از تيم نجات در بيرون نيز بايد دستگاه تنفس مصنوعي كامل در دسترس داشته باشند تا هنگام بروز حادثه براي نجات .كنترل شده است 

. افراد از آن استفاده كنند   



. دستكش و كاله ايمني, چكمه الستيكي , لباس يكسره  شامل, پوشيدن لباس محافظ مناسب    ٦-٢-٦  
چنانچه ابزار پايش . بايد يك ابزار مناسب براي پايش هواي اطراف خود همراه داشته باشد , در مدتي كه فردي در فضاي بسته قرار دارد     ٧-٢-٦

فضاي بسته تا زمانيكه . ر در فضاي بسته بايد محل را ترك كنند در آن صورت تمام افراد حاض, وضعيت نامناسبي را به لحاظ ايمني نشان دهد , هوا 
. هواي آن براي تنفس مناسب شود بايد تحت تهويه قرار گيرد   

يك فرد تا قبل . براي تمام مدتي كه امكان سرو كارداشتن با پساب وجود دارد بايد استانداردها سطح باالي بهداشت فردي مد نظر قرار گيرد   ٨-٢-٦
. هم چنين لباسها و ابزار بايد بعد از استفاده كامال شستشو و ضد عفوني شوند . بياشامد يا سيگار بكشد , وي كامل خود نبايد بخورد از شستش  

در چنين الزاماتي بايد . وجود دارد , در بسياري از كشورها الزامات قانوني براي واكسيناسيون افرادي كه به نحوي با فاضالب سرو كار دارند   ٣-٦
. مورد افراد درگير نمونه برداري از فاضالبها بصورت كامل رعايت شود   

در چنين مواردي ترافيك يك خطر . يا دريچه هاي پساب در خيابانها انجام مي گيرد / نمونه برداري در مناطق شهري اغلب از فاضالبروها و      ٤-٦
. د،ضروري است پيشاپيش هماهنگي الزم با پليس يا مسئولين محلي به عمل آيد مواقعي كه ترافيك مزاحمت ايجاد مي كن. جدي محسوب مي شود 

افراد درگير با نمونه برداري بايد , حتي در زمانيكه همه پيش بيني هاي ايمني به عمل آمده . استفاده  عالئم و چراغ هاي هشدار دهنده الزم است 
. نسبت به خطر آگاه باشند   

مونه برداريمشخصات گزارش ن           ٧  
:يك نسخه از گزارش نمونه برداري بايد شامل اطالعات ثبت شده زير باشد   

.نقطه نمونه برداري      ١-٧   
) .كروكي ( طرح خالصه شده نقطه نمونه برداري       ٢-٧  
.تاريخ شروع و پايان نمونه برداري      ٣-٧  
.زمان شروع و پايان نمونه برداري      ٤-٧  
.مدت زمان نمونه برداري طول      ٥-٧  
. هدف نمونه برداري     ٦-٨  
.جزييات روش نمونه برداري      ٧-٧  
. جزييات آزمونهاي ميداني بر روي نمونه    ٨-٧  

 به عنوان يك قاعده ، بايد بازرس با.) به پيوست الف مراجع كنيد . ( ثبت شود“ تفسير” ويژگي هاي بارز هر مورد جداگانه بايد تحت عنوان 
گزارش نمونه برداري بايد براي نقاط نمونه برداري دائمي و موقتي كاربرد .حجم نمونه و نقطه  نمونه برداري را تعيين كند , صالحيتي برنامه آزمون 

يفيت باشد كه جزييات مهم موثر بر ك,  گزارش نمونه برداري بايد شامل يك شرح مختصر براي شنا سايي محل, در موارد مناسب. داشته باشد 
جزييات , ” تفسير”تحت عنوان . ساختمانها و طرح كلي نقشه و غيره را نشان دهد , نمونه برداري مانند مسيرهاي ترافيك 

شرايط حفاظت و نگهداري   براي حمل به آزمايشگاه، تغييراتي كه بعدا مشاهده شده . مواردي مانند موارد زير بايد آورده شود
) در صورت وقوع آلودگي يا فوريت (حضور شاهدها و هم چنين , شده توسط بازرسين ديگر  كنترل نمونه هاي برداشته, اند

ه پيوست الف نمونه اي از فرم گزارش نمونه برداري براي نمون. منبع و حجم مواد مضرمشكوك وافراد آسيب ديده , ماهيت 
 هاي فاضالب صنعتي و خانگي است

 
 
 
 
 

 



 پيوست الف
)الزامي(  

اري از پساب خانگي و صنعتيگزارش نمونه برد  
:موقعيت  -  
:نام كد -  
 
: روش نمونه برداري -  

: نقطه اي  -      
: نمونه برداري مختلط وابسته به زمان  -    

: نمونه برداري مختلط وابسته به جريان  -      
  : ابزارهاي مورد استفاده  -     

 
) : يا متر مكعب دقيقه(فاصله يا ميزان جريان بين نمونه ها  -  
) : ميلي ليتر(حجم نمونه هاي نقطه اي -  
 
: تاريخ و زمان شروع نمونه برداري  -  
: تاريخ و زمان خاتمه نمونه برداري  -  
 
: شيوه حفاظت  -  
 
: جدول اندازه گيري هاي ميداني  -  

 زمان واحد نتيجه آزمون
    
    
    
    
    
    
    

: ايي كنترل كيفيت روشهاي اجر  
: نكات مهم در مورد نمونه برداري   

:‘تاريخ و امضا, نام فرد نمونه بردار  
 
 
 
 


