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 چاج ػَم

 

 

 هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى



هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى تٌْا ػاصهاًي اػت دس ايشاى وِ تش عثك 

ّا سا تؼييي ٍ تذٍيي ٍ اخشاي آًْا سا تا وؼة  لاًَى هيتَاًذ اػتاًذاسد سػوي فشآٍسدُ

هَافمت ؿَسايؼالي اػتاًذاسد اخثاسي اػالم ًوايذ. ٍظايف ٍ ّذفْاي هَػؼِ ػثاستؼت 

 اص:

 اػتاًذاسد تذٍيي توٌظَس تحميمات اًدام –ػتاًذاسدّاي هلي ) تؼييي، تذٍيي ٍ ًـش ا

 واسائي افضايؾ ٍ تَليذ سٍؿْاي تْثَد تِ ووه داخلي، واالّاي ويفيت تشدى تاال

 اخشاي تش ًظاست – هلي اػتاًذاسدّاي تشٍيح -وـَس خَدوفائي خْت دس كٌايغ

ذاسدّاي اػتاً هـوَل كادساتي واالّاي ويفي وٌتشل – اخثاسي اػتاًذاسدّاي

اخثاسي ٍ خلَگيشي اص كذٍس واالّاي ًاهشغَب تِ هٌظَس فشاّن ًوَدى اهىاًات سلاتت 

تا واالّاي هـاتِ خاسخي ٍ حفظ تاصاسّاي تيي الوللي وٌتشل ويفي واالّاي ٍاسداتي 

هـوَل اػتاًذاسد اخثاسي تِ هٌظَس حوايت اص هلشف وٌٌذگاى ٍ تَليذوٌٌذگاى 

ّاي ًاهشغَب خاسخي ساٌّوائي ػلوي ٍ فٌي داخلي ٍ خلَگيشي اص ٍسٍد واال

 سٍؿْاي دستاسُ تحميك ٍ هغالؼِ –تَليذوٌٌذگاى، تَصيغ وٌٌذگاى ٍ هلشف وٌٌذگاى 

 ٍ هتشيه ػيؼتن تشٍيح – هختلف واالّاي تشاتشي ٍ تٌذي تؼتِ ًگْذاسي، تَليذ،

َط، هشت اػتاًذاسدّاي تا واالّا ًوًَِ تغثيك ٍ آصهايؾ – ػٌدؾ ٍػايل واليثشاػيَى

 ّاي الصم ( . اي ٍ كذٍس گَاّيٌاهِ اػالم هـخلات ٍ اظْاسًظش همايؼِ

هَػؼِ اػتاًذاسد اص اػضاء ػاصهاى تيي الوللي اػتاًذاسد هي تاؿذ ٍ لزا دس اخشاي 

ٍظايف خَد ّن اص آخشيي پيـشفتْاي ػلوي ٍ فٌي ٍ كٌؼتي خْاى اػتفادُ هي 

 ا هَسد تَخِ لشاس هي دّذ.ًوايذ ٍ ّن ؿشايظ ولي ٍ ًياصهٌذيْاي خاف وـَس س

اخشاي اػتاًذاسدّاي هلي ايشاى تِ ًفغ توام هشدم ٍ التلاد وـَس اػت ٍ تاػث 

افضايؾ كادسات ٍ فشٍؽ داخلي ٍ تأهيي ايوٌي ٍ تْذاؿت هلشف وٌٌذگاى ٍ كشفِ 

خَئي دس ٍلت ٍ ّضيٌِ ّا ٍ دس ًتيدِ هَخة افضايؾ دسآهذ هلي ٍ سفاُ ػوَهي ٍ 

 واّؾ ليوتْا هي ؿَد.

 

 
 

 
 

 تُيٍ كىىدٌ

 كميسيًن ريشُاي ومًوٍ ترداري ي آزمًن آب

 



 رئيس

ٍ هتخلق  M.P.H دوتش داسٍػاصي داًـگاُ تْشاى -داًـىذُ تْذاؿت 

 تْذاؿت هحيظ

 الِ وشاهت-ايواًذل

 

 اعضاء

 حؼيٌؼلي-الْي هٌْذع ؿيوي هـاٍس عشحْاي آب ٍ پغ آب

 غالهشضا-صادُ تشن هٌْذع ؿيوي ػاصهاى آب

 هشتضي-حؼيٌياى ؿٌاػي هتخلق آب -هٌْذع ؿيوي  ؿشوت تَاًيش

 ًشگغ-صياسي دوتشاي ؿيوي ٍصاست تْذاسي

-ػادات هٌلَسي ؿٌاػي هتخلق آب -هٌْذع ؿيوي  ٍصاست ًيشٍ

 ػثاع

 هحوَد-لاّشي ؿٌاػي هٌْذع آب هشوض پظٍّـْاي ػلوي ٍ كٌؼتي

 

 دتير

واسؿٌاع هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات 

 كٌؼتي ايشاى

 هديذ-هْپَس ؿيويؼت

 

 

 فُرست مطالة

 

 اػتاًذاسد سٍؽ تؼييي يَى فلَئَس دس آب

 ّذف

 داهٌِ واستشد

 خلَف هَاد

 ًوًَِ تشداسي

 سٍؿْاي آصهَى

 

 
 

 تؼوِ تؼالي

 پيـگفتاس

http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark0
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark0
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark1
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark1
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark2
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark2
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark3
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark3
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark4
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark4
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark5
http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/2351.htm#BookMark5


س دس آب وِ تِ ٍػيلِ وويؼيَى فٌي آب آؿاهيذًي اػتاًذاسد سٍؽ تؼييي يَى فلَئَ

تْيِ ٍ تذٍيي ؿذُ ٍ دس وويؼيَى ًْائي هادس هَسد تائيذ لشاس گشفتِ ٍ دس ػي ٍ 

تلَية گشديذ . پغ اص  61/3/23 ػَهيي خلؼِ وويتِ هلي كٌايغ ؿيويائي هَسخ

تائيذ ؿَساي ػالي اػتاًذاسد ٍ تِ اػتٌاد هادُ يه ) لاًَى هَاد الحالي تِ لاًَى 

( تِ ػٌَاى 1349 تأػيغ هَػؼِ اػتاًذاسد ٍ تحميمات كٌؼتي ايشاى هلَب آرسهاُ

 گشدد . اػتاًذاسد سػوي ايشاى هٌتـش هي

كٌايغ ٍ ػلَم تشاي حفظ ّوگاهي ٍ ّواٌّگي تا پيـشفتْاي هلي ٍ خْاًي 

اػتاًذاسدّاي ايشاى دس هَالغ لضٍم ٍ يا دس فَاكل هؼيي هَسد تدذيذ ًظش لشاس خَاٌّذ 

گشفت ٍ ّشگًَِ پيـٌْادي وِ تشاي اكالح يا تىويل ايي اػتاًذاسدّا تشػذ دس ٌّگام 

 تدذيذ ًظش دس وويؼيَى فٌي هشتَط هَسد تَخِ ٍالغ خَاّذ ؿذ .

اسدّاي ايشاى تايذ ّوَاسُ اص آخشيي چاج ٍ تدذيذ ًظش تٌاتشايي تشاي هشاخؼِ تِ اػتاًذ

 آًْا اػتفادُ ًوَد .

دس تْيِ ٍ تذٍيي ايي اػتاًذاسد ػؼي تش آى تَدُ اػت وِ تا تَخِ تِ ًياصهٌذيْاي 

الومذٍس هياى سٍؿْاي هؼوَل دس ايي وـَس ٍ اػتاًذاسد ٍ سٍؿْاي  خاف ايشاى حتي

 ؿَد .هتذاٍل دس وـَسّاي ديگش ّواٌّگي ايداد 

ّاي هَخَد ٍ اخشاي آصهايـْاي الصم اػتاًذاسد حاضش  لزا تا تشسػي اهىاًات ٍ هْاست

 تا اػتفادُ اص هٌثغ صيش تْيِ گشديذ :

 
ASTM-D ll79-72 (Reaffroved 1978) 

 

 استاودارد ريش تعييه يًن فلًئًر در آب

 َدف -1

گيشي يَى فلَئَس دس آب تِ دٍ سٍؽ  ّذف اص اسائِ ايي اػتاًذاسد تـشيح چگًَگي اًذاصُ

 تاؿذ . صيش هي

 سٍؽ فتَهتشي . -الف 

 سٍؽ الىتشٍد هٌتخة -ب 

 دامىٍ كارترد -2

گيشي يَى  فلَئَس هَخَد دس آب تِ ٍػيلِ تمغيش خذا ؿذُ ٍ اًذاصُ "الف  "دس سٍؽ 

 لِ هؼشففلَئَس دس چىيذُ آى تِ ٍػي
1

 Spadans  اًدام پزيشفتِ وِ تِ ووه ايي

 گيشي خَاّذ ؿذ . ( فلَئَس اًذاصppMُگشم دس ليتش ) هيلي 1/4 سٍؽ هماديش كفش تا



گيشي تِ عَس دليك تَػظ دػتگاُ الىتشٍد هٌتخة اًدام  اًذاصُ "ب  "دس سٍؽ 

ش خالف هيـَد وِ دس ايي سٍؽ احتياخي تِ تمغيش ًثَدُ صيشا سٍؽ اًتخاب يًَي ت

گيشد ٍ تَػظ ايي  سٍؿْاي سًگ ػٌدي هَسد تاثيش ػَاهل تذاخل وٌٌذُ لشاس ًوي

 ؿَد . گيشي هي ( اًذاصppMُگشم دس ليتش ) هيلي 1000 تا 0/1 سٍؽ غلظتْاي

 خلًص مًاد -3

هَاد ؿيويائي تِ واس سفتِ تايذ اص ًَع خالق ؿيويائي تشاي تدضيِ تاؿذ ٍ اص  -3-1

ّاي  تَاى اػتفادُ ًوَد وِ لثال هحشص ؿَد ًاخالق ػايش هَاد ؿيويائي دس كَستي هي

 هَخَد دس ّش يه اص هَاد ؿيويائي هَخة واّؾ دس كحت آصهَى ًخَاّذ ؿذ .

ك تا ٍيظگيْاي آب هضش هلشفي دس آب هضش هلشفي تايذ اص ًَع هخلَف هغات -3-2

 ايشاى تاؿذ . 1728 آصهًَْاي آب اػتاًذاسد ؿواسُ

 ومًوٍ ترداري -4

ايشاى  2348 ًوًَِ تشداسي اص آب دس آصهًَْاي سٍصهشُ تايذ هغاتك تا اػتاًذاسد ؿواسُ

ايشاى ) 2347 ) سٍؽ سٍصهشُ ًوًَِ تشداسي آب ( ٍ دس هَاسد داٍسي اص اػتاًذاسد ؿواسُ

 ًوًَِ تشداسي آب ( اػتفادُ ؿَد . سٍؽ

 ريشُاي آزمًن -5

 سٍؽ )) الف (( -5-1

گيشي دليك يَى فلَئَس دس آب تِ خلَف  داهٌِ واستشد : ايي سٍؽ دس اًذاصُ -5-1-1

آتْاي داساي همذاس صياد پغ آب تِ واس سفتِ ٍ هَاسدي هاًٌذ آتْاي ؿَس غليظ ٍ يا 

 گشدد . پغ آتْاي سٍغٌي سا ؿاهل ًوي

خالكِ سٍؽ : فلَئَس هَخَد دس آب تِ كَست اػيذ ئيذسٍفلَئَس ٍ  -5-1-2

ػيليؼيه تمغيش ؿذُ ٍ همذاس آى تِ ٍػيلِ همذاس اثش سًگ تشي تش سٍي سًگ 

 ؿَد . گيشي هي تِ عشيمِ فتَهتشي اًذاصُ Spadns هؼشف

زف تَاى تذٍى تأثيش تش سٍي ًتيدِ آصهَى ح يادآٍسي : ػول تمغيش سا دس كَستي هي

 وشد وِ همذاس هَاد هضاحن ووتش اص هماديش دادُ ؿذُ دس خذٍل ؿواسُ يه تاؿذ .

هَاد هضاحن : دس تمغيش ًوًَِ هَاد صيش تا هماديش تدشتي دادُ ؿذُ ايداد  -5-1-3

 ًوايذ . تذاخل هي

اوؼيذ ػيليغ تِ كَست  ٍ دي lit/mg 300 آلَهيٌيَم تا غلظت تيـتش اص -الف 

ٍ دي اوؼيذ ػيليغ تِ كَست mg/lit 400 مذاس تيـتش اصػيليغ ولَئيذي تِ ه

 ًوايذ . وِ ػول تـخيق فلَئَس سا وٌذ هي lit/mg 300 ػيليىات تِ همذاس تيـتش اص

ؿَد , ػالٍُ تش  اي هؼتمش هي وِ دس خذاس هثشد ؿيـِ lit/mg 3 فلَئَس تيـتش اص -ب 

فلَئَس ووتشي  ّاي وِ داساي واّؾ ًتيدِ دس تمغيشّاي تؼذي دس هَسد ًوًَِ



تاؿذ تذاخل افضايـي داسد تٌاتشايي دس چٌيي هَاسدي الصم اػت هثشد سا  هي

ليتش آب همغش ؿؼتـَ دادُ ٍ حاكل سا تِ چىيذُ تمغيش  هيلي 400 الي 300 تا

اضافِ ٍ ػپغ حدن ول سا تِ يه ليتش سػاًيذ . ٍ يا عثك تـخيق آصهَى وٌٌذُ 

 يتش سليك وشد .ل هيلي 300 همذاس هؼيي اص ًوًَِ سا تا

ولشٍس دس غلظتْاي صياد هاًٌذ آتْاي ؿَس ٍ يا آب دسيا تا غلظتْاي تيـتش  -ج 

ًوايذ وِ سليك وشدى ًوًَِ  تاؿذ دس تالي تمغيش ايداد سػَب هي lit/mg 2500 اص

تَػيلِ آب همغش ػاسي اص فلَئَس ٍ واّؾ غلظت هَاد خاهذ دس ووتش ؿذى آى هؤثش 

 تاؿذ . هي

ؿَد سا تشاي  ّاي هحتَي هَاد سٍغٌي وِ تاػث دٍ فاص ؿذى تمغيش هي ًوًَِ -ُ 

گيشي دليك فلَئَس تايذ تِ ٍػيلِ حالل هٌاػة ) هاًٌذ اتش , ولشفشم , تٌضى ٍ  اًذاصُ

غيشُ ( اػتخشاج ٍ ػپغ سٍي حوام تخاس ٍ گشم وشدى ًوًَِ , تاليواًذُ خضئي حالل 

 سا ًيض خاسج وشد .

 هَسد ًياصٍػايل  -5-1-4

دػتگاُ تمغيش : عثك ؿىل ؿواسُ يه تالي ايي دػتگاُ تايذ اص ًَع ؿيـِ  -الف 

 تاؿذ . ºC 200 پَسٍػيليىات تِ حدن يه ليتش تَدُ ٍ دػتگاُ هدْض تِ تشهَهتش

ًاًَهتش وِ ضخاهت  570 گيشي دس ب : فتَهتش : اػپىتشفتَهتش هٌاػة تشاي اًذاصُ

صسد وِ حذاوثش  -ػاًتيوتش تاؿذ . ٍ يا فتَهتش هدْض تِ فيلتش ػثض  1/0 ػلَل حذالل

 ًاًَهتش ٍ حذالل ضخاهت ػلَل يه ػاًتيوتش تاؿذ . 580 تا 550 ػثَس آى تيي

 هَاد هَسد ًياص -5-1-5

: حدن هؼاٍي اػيذ صيشوًَيل ٍ  Spadns –هحلَل هؼشف اػيذ صيشوًَيل  -الف 

ذ پايذاسي ايي هحلَل دس حذٍد دٍ ػال سا تا ّن هخلَط ًوائي Spadns هحلَل

 تاؿذ . هي

ليتش آب اضافِ  هيلي 100 سا تِ Spadns هحلَل ml 10 هحلَل هثٌأ -ب 

ٍ ml 7 ( سا تا حدن1/19 اػيذولشئيذسيه ) چگالي ml 10  ِتا آب سليك ًوَدُ ٍ ت

 آى تيافضائيذ .

 تاؿذ . ايي هحلَل پايذاس تَدُ ٍ لاتل اػتفادُ هدذد هي

 (Ag2SO4) ػَلفات ًمشُ خاهذ -ج 

 گشم دس ليتش ( 2هحلَل اسػٌيت ػذين ) -د 

گشم  0/2210 ( همذاس0/01mgF ± 1ml)  هحلَل اػتاًذاسد فلَئَسػذين -ُ 

( سا دس آب حل وشدُ ٍ حدن آًشا تِ يه ليتش سػاًيذُ ٍ ػپغ NaFفلَئَسػذين )



ه ليتش سليك وشدُ ٍ دس ؿيـِ ليتش اص ايي هحلَل سا تشداؿتِ ٍ تا ي هيلي 100 همذاس

 اتيلي ًگْذاسي وٌيذ . هماٍم دس هماتل هَاد ؿيويائي ٍ يا پلي

سا دس آب  Spadns گشم هؼشف 0/958 ( : همذاسlit/g 1/916) Spadns هحلَل -ٍ 

ليتش تشػاًيذ , ايي هحلَل تِ ؿشط لشاس گشفتي دس  هيلي 500 حل وشدُ ٍ حدن آًشا تِ

 تغشي دس تؼتِ ٍ دٍس اص تاتؾ ًَس پايذاس خَاّذ هاًذ .

 (1/84 اػيذ ػَلفَسيه غليظ ) تا چگالي -ط 

 دس ليتش (: ZrOCL2, 8H2O گشم 0/266هؼشف اػيذ صيشوًَيل ) -ح 

ليتش  هيلي 25 لَس سا دسگشم صيشوًَيل ولشايذ تا ّـت هَلىَل آب هتث 0/133 همذاس

ليتش اػيذولشئيذسيه غليظ اضافِ وشدُ ٍ ػپغ تِ  هيلي 350 آب حل وشدُ ٍ همذاس

 ليتش تشػاًيذ . هيلي500 حدن

 تٌظين همياع -5-1-6

( ٍ سليك وشدى mgF = 1ml 0/01تا تِ واس تشدى هحلَل اػتاًذاسد فلَئَس ) -الف 

ْاي اػتاًذاسد تا غلظت هؼلَم ليتش , يه هدوَػِ هحلَل هيلي 50 آى تا حدن

 ( تْيِ وٌيذ .PPMگشم دس ليتش ) هيلي 1/40تا 0/00 تيي

 50ml غلظت حاكل پغ اص سػيذى تِ حدن  ( هلشفيmlهحلَل اػتاًذاسد )

 هلشفي (ml) هحلَل اػتاًذاسد ml50 غلظت حاكل پغ اص سػيذى تِ حدن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

MgF/lit F mg 0/01 =  ml 1/0 

0/00 0/00 

0/20 1/00 

0/40 2/00 

0/60 3/00 

0/80 4/00 

1/00 5/00 

1/20 6/00 

1/40 7/00 

دس كَستي وِ ًوًَِ هَسد آصهَى داساي ولش آصاد تاؿذ , همذاس دٍ لغشُ هحلَل  -ب 

اسػٌيت ػذين ًيض تِ ّش وذام اص هحلَلْاي اػتاًذاسد فَق افضٍدُ ٍ ػپغ 

اضافِ ٍ تِ خَتي هخلَط  Spadns -ليتش هؼشف اػيذ صيشوًَيل  هيلي10/0 همذاس

 ًوائيذ .

گي تا ًوًَِ تَخِ فَق الؼادُ هثزٍل داسيذ . تشاي حلَل اعويٌاى اص اختالط هؼشف سً

فتَهتش سا تشاي كفش دسكذ خزب آهادُ وشدُ ٍ تا لشائت اػذاد هشتَعِ تِ هحلَلْاي 

 ّاي فلَئَس تشػين وٌيذ . اػتاًذاسد , هٌحٌي خزب سا تش حؼة غلظت



تايذ ايي هٌحٌي سا دٍتاسُ  Spadns دس كَست اػتفادُ اص هحلَلْاي خذيذ هؼشف

 د .تْيِ وش

 سٍؽ واس -5-1-7

 الف : تمغيش

ليتش  هيلي 200 ليتش آب سا دس تالي تمغيش سيختِ ٍ هيلي 400 همذاس -1

( سا تِ آّؼتگي ٍ دس حال ّن صدى هحلَل , تِ 1/84 اػيذػَلفَسيه غليظ ) چگالي

آى اضافِ وٌيذ . چٌذ ػٌگ خَؽ اًذاختِ ٍ دػتگاُ سا ٍكل ًوائيذ . تالي سا 

دسخِ ػاًتيگشاد حشاست دّيذ ) تشخيحا اص اخاق تشلي اػتفادُ ؿَد ( دس ايي  180 تا

هَلغ ػش تشهَهتش تايذ دسٍى هحلَل تاؿذ . حاكل تمغيش سا دٍس تشيضيذ . دس ايي ًمغِ 

 ًؼثت آب ٍ اػيذ تٌظين ؿذُ اػت .

دسخِ ػاًتيگشاد واّؾ دادُ  100 حشاست هخلَط آب ٍ اػيذ سا تا -2

وًَِ اضافِ وٌيذ ٍ پغ اص هخلَط وشدى , تِ عشيمِ فَق تمغيش ليتش ً هيلي 300 ٍ

دسخِ ػاًتيگشاد تشػذ . ) تمغيش دس دسخِ  180 ًوائيذ تا دسخِ حشاست هخلَط تِ

 تاؿذ .( دسخِ ػاًتيگشاد هداص ًوي 180 حشاست تيـتش اص

دسخِ ػاًتيگشاد تشػذ . اًتمال  180 يادآٍسي : چٌاًچِ دهاي هخلَط تِ تاالتش اص

گيشي فلَئَس ػول  لفاتْا تؼياس صياد ؿذُ ٍ تِ ػٌَاى يه ػاهل هضاحن دس اًذاصُػَ

 وٌذ . هي

آٍسي وٌيذ , ٍ دس كَستي وِ اص يه  چىيذُ سا دس يه ظشف هذسج هٌاػة خوغ -3

تَاى واستشد تشهَهتش سا حزف ٍ  اػتفادُ ؿَد . هي 300ml تالي طٍطُ تِ ظشفيت

 ليتش هتَلف وشد . يليه 300 تمغيش سا پغ اص سػيذى تِ حدن

دس كَستي وِ ًوًَِ هحتَي ولش تِ همذاسي تاؿذ وِ دس اداهِ آصهَى ايداد  -4

گشم ػَلفات ًمشُ  هيلي 5 گشم ولش هَخَد همذاس هضاحوت ًوايذ . تِ اصاء ّش هيلي

 اضافِ وٌيذ .

هحلَل تمغيش ًـذُ آب ٍ اػيذ هَخَد دس تالي تا صهاًي وِ غلظت هَاد دس آى تِ  -5

 تاؿذ . ( تشػذ لاتل اػتفادُ هدذد هي3-1-5ماديش دادُ ؿذُ دس تٌذ )ه

 تدضيِ -ب 

دس كَستي وِ ًوًَِ داساي ولش آصاد دس حذ لاتل اًتظاس هَخَد دس آب آؿاهيذًي  -1

گشم ولش هَخَد  هيلي 0/1 تاؿذ , يه لغشُ هحلَل اسػٌيت ؿذين تِ اصاء ّش

ليتش چىيذُ ) ٍ يا ًوًَِ دس كَستيىِ اص تمغيش اػتفادُ ًـَد ( افضٍدُ ٍ  هيلي 50 تِ

 دس اًتْا دٍ لغشُ اضافي ًيض تش سٍي آى تچىاًيذ .



يادآٍسي : دس كَستي وِ اص هحلَل اسػٌيت ػذين اػتفادُ هيـَد , دٍ لغشُ اص ايي 

 هحلَل سا ًيض تايذ تِ هحلَلْاي اػتاًذاسد ٍ همايؼِ اضافِ وشد .

گشم  هيلي 0/028 ليتش اص ًوًَِ سا وِ غلظت فلَئَس دس آى ووتش اص هيلي 50 همذاس -2

اػت ) دس كَست لضٍم تايذ تا سليك وشدى ًوًَِ غلظت سا تِ حذٍد غلظت فَق سػاًيذ 

 ( تِ داخل يه لَلِ ًؼلش ٍ يا هـاتِ آى اًتمال دّيذ .

تش سٍي آى سيختِ ٍ  Spadns -ليتش هخلَط هؼشف اػيذ صيشوًَيل  هيلي 10/0 همذاس

 تِ خَتي هخلَط وٌيذ تا توام هؼشف سًگي تِ خَتي تشوية ؿَد .

دسكذ خزب ًَس سا ًؼثت تِ هحلَل همايؼِ وِ همذاس خزب آى تشاتش كفش تٌظين  -3

 ؿذُ اػت , لشائت وٌيذ .

دس كَستي وِ ػذد لشائت ؿذُ خاسج اص هٌحٌي لشاس گيشد تايذ آصهَى سا تا همذاس  -4

 شي اص ًوًَِ تىشاس وشد .ووت

 يادآٍسي : دسخِ حشاست ًوًَِ ٍ هحلَلْاي اػتاًذاسد تايذ يىؼاى تاؿذ .

دس كَست هـىَن تَدى تِ هضاحوت آلَهيٌيَم , تا تِ تأخيش اًذاختي صهاى لشائت  -5

 تَاى هضاحوت آلَهيٌيَم سا حزف وشد . تِ ػادگي هي

 تاؿذ . ( آلَهيٌيَم هيppM) lit/mg 3 صهاى الصم تشاتش دٍ ػاػت تِ اصاء ّش

 هحاػثِ -5-1-8

آيذ  گشم دس ليتش اص ساتغِ صيش تذػت هي غلظت يَى فلَئَس دس آب تش حؼة هيلي -الف 

. 

 
 وِ دس آى

A = ُگيشي ؿذُ تِ عشيمِ والشيوتشي تش حؼة فلَئَس اًذاص mg دس ليتش 

V =ليتش حدن آصهًَِ تِ هيلي 

 “ب “ سٍؽ  -5-2

گيشي غلظت يَى فلَئَس دس آتْاي  داهٌِ واستشد : ايي سٍؽ هٌاػة اًذاصُ -5-2-1

پااليؾ ؿذُ ٍ اغلة پغ آتْاي كٌؼتي اػت وِ سٍؽ ًياصي تِ تمغيش ًذاؿتِ تاؿذ ٍ 

گشم دس ليتش  هيلي 1000 تا 0/1 تَاى غلظتْاي يَى فلَئَس اص تِ ووه آى هي

(ppMُسا اًذاص ) ًَِّائي وِ هَاد خاهذ هحلَل دس آى تيـتش  گيشي وشدُ ًو

گيشي  ( اػت تَػظ ايي سٍؽ لاتل اًذاصppMُگشم دس ليتش ) هيلي 10000 اص

 تاؿذ . ًوي

 خالكِ سٍؽ -5-2-2



 فلَئَس تِ عشيمِ پتاًؼيَهتشي تا الىتشٍد هٌتخة يَى فلَئَس وِ يه الىتشٍد -الف 

هتش تا  pH اػتاًذاسد هثٌأ اص ًَع ًيض تِ آى هلحك ؿذُ اػت تِ ووه يه دػتگاُ

ٍلت ٍ يا يه دػتگاُ ٍيظُ يَى ػٌدي وِ هؼتميوا تش  همياع ٍػيغ تش حؼة هيلي

 ؿَد . گيشي هي حؼة غلظت يَى فلَئَس هذسج اػت , اًذاصُ

 ؿذ .تا الىتشٍد هٌتخة فلَئَس داساي وشيؼتال فلَئَس الًتاًين هي -ج 

 هَاد هضاحن : -5-2-3

هتش ايداد اختالل  pH تاؿذ ٍ خاسج اص حذٍد اؿل 9 تا 5 ًوًَِ تايذ تيي pH -الف 

 خَاّذ وشد .

Al واتيًَْاي چٌذ ظشفيتي -ب 
+3

, Fe
+3

, Si
+4

وِ تا فلَئَس ووپلىغ سًگي  

دٌّذ , تَليذ هضاحوت وشدُ ٍ دسخِ اختالل تؼتگي تِ غلظت يَى فلَئَس , غلظت  هي

 (2 ًوًَِ داسد ) خذٍل ؿواسُ pH واتيًَْاي هَخَد ٍ

وِ هحتَي يَى ػيتشات اػت تا ايداد  5 تشاتش pH اضافِ وشدى هحلَل تافش تا

ذاخل وٌٌذُ( , ػليؼين ٍ آّي هَاد تشيي ػاهل ت ووپلىغ تا آلَهيٌيَم ) هؼوَل

 ًوايذ . سا حزف هي pH هضاحن ٍ هـىل

وٌٌذ هاًٌذ  گيشي ديگش هؼوَال ايداد هضاحوت هي هَادي وِ دس سٍؿْاي اًذاصُ -ج 

 ػَلفات ٍ يا فؼفات دس ايي سٍؽ تذاخل ًخَاٌّذ وشد .

 ٍػايل هَسد ًياص -5-2-4

ٍلت ٍ يا دػتگاُ ٍيظُ  هيليهتش تا همياع ٍػيغ تش حؼة  pH دػتگاُ -الف 

 ػٌدي يَى

 الىتشٍد هٌتخة يَى فلَئَس -ب 

 الىتشٍد اػتاًذاسد هثٌأ -ج 
2 

 . تاؿذ تفلَى پَؿؾ داساي آى صى تْن وِ هغٌاعيؼي وي هخلَط –د 

 هَاد هَسد ًياص -5-2-5

ليتش آب همغش وِ دس  هيلي 500 (: ت5/5ِ تا 5 تشاتش pHهحلَل تافش ) -الف 

ليتش اػيذاػتيه گالػيال  هيلي 57 ايذ همذاس ليتشي سيختِ هيلي 1000 تـش

گشم ػيتشات ػذين تا دٍ هَلىَل آب تثلَس اضافِ 0/30 گشم ولشٍس ػذين ٍ 58 ٍ

 وشدُ تا حل ؿذى تْن صدُ ٍ تا دسخِ حشاست اعاق ػشد وٌيذ .

pH ًشهال ) دس  5 هحلَل تافش سا تا اػتفادُ اص هحلَل ئيذسٍوؼيذػذين

تٌظين وشدُ ٍ پغ اص اًتمال تِ  5/5 تا 5 ليتش هَسد ًياص اػت ( تيي هيلي 150 حذٍد

 تالي طٍطُ يه ليتشي تِ حدن تشػاًيذ .

 (0/01mg = 1/0ml  هحلَل فلَئَسػذين اػتاًذاسد ) فلَئَس -ب 



 تٌظين همياع : -5-2-6

اػتاًذاسد  هدوَػِ هحلَلْاي اػتاًذاسد صيش سا تا اػتفادُ اص هحلَل فلَئَسػذين -الف 

 ليتشي تْيِ وٌيذ . هيلي 100 دس تالي طٍطُ

غلظت ايداد ؿذُ پغ اص سػيذى تِ 

 يَى فلَئَس mg/lit هيلي ليتش 100حدن

 (ml) هحلَل اػتاًذاسد تىاس سفتِ تشحؼة

0/50 5/00 

1/00 10/00 

2/00 20/00 

ّاي غيش هؼوَل وِ حاٍي غلظتْاي تاالي يَى فلَئَس اػت , تْيِ هحلَلْاي  دس ًوًَِ

 تَاى تَػؼِ داد . گشم دس ليتش هي هيلي 1000 اػتاًذاسد سا تا

پت تِ داخل  ليتش اص ّش هحلَل اػتاًذاسد سا تا پي هيلي 50 همذاس -ب 

ليتش هحلَل تافش  يهيل 50 ليتشي هٌتمل وشدُ ٍ پغ اص سيختي همذاس هيلي 150 تـش

 صدى هغٌاعيؼي هخلَط وٌيذ . پت , تِ ووه تْن تش سٍي آى تِ ٍػيلِ پي

هتش : الىتشٍدّا سا دس هحلَلْاي اػتاًذاسد ٍاسد وشدُ ٍ پتاًؼيل ايداد  pH تٌظين -ج 

 صدى تؼييي وٌيذ. )اص ووتشيي غلظت ؿشٍع ًوائيذ ( ؿذُ سا دس حال تْن

الىتشٍدّا تايذ تِ هذت حذالل ػِ دليمِ دس هحلَل لشاس گيشد ٍ يا پغ اص سػيذى تِ 

سلن ثاتت ػول لشائت كَست پزيشد . تا اػتفادُ اص واغز ًيوِ لگاسيتوي غلظت يَى 

گشم دس ليتش تش سٍي هحَس لگاسيتوي دس تشاتش پتاًؼيل لشائت  فلَئَس سا تش حؼة هيلي

 ٌيذ .ؿذُ تش سٍي هحَس ػذدي تشػين و

 . (  ؿَد ) ووتشيي غلظت تش سٍي اًتْاي هحَس تشػين هي

ػٌح : دػتگاُ سا عثك دػتَس الؼول ؿشوت ػاصًذُ تا تىاس  تٌظين دػتگاُ يَى -د 

 گشفتي هحلَلْاي اػتاًذاسد تٌظين وٌيذ .

 سٍؽ واس -5-3

ليتش هحلَل تافش سا دس  هيلي 50 ليتش ًوًَِ ٍ هيلي 50 همذاس -5-3-1

ليتشي سيختِ ٍ تـش سا سٍي هخلَط وي هغٌاعيؼي تا ػشػت هتَػظ  هيلي 150 تـش

 لشاس دّيذ .

ػپغ الىتشٍدّا سا ٍاسد هحلَل وشدُ ٍ پغ اص سػيذى تِ سلن ثاتت ٍ يا گزؿت ػِ 

 دليمِ سلن سا لشائت وٌيذ .

گشم دس ليتش تشاي سػيذى تِ همذاس ثاتت صهاى  هيلي 0/5 دس غلظتْاي فلَئَس ووتش اص

ّاي تاالي فلَئَس , اسلام ثاتت دس  دليمِ الصم اػت ٍلي دس غلظت 5 شي دس حذٍدتيـت

 صهاى وَتاُ تذػت خَاّذ آهذ .



گيشي ؿذُ ًوًَِ ًاهؼلَم  ؿَد پتاًؼيل اًذاصُ هتش اػتفادُ هي pH چٌاًىِ اص -5-3-2

 سا تا اػتفادُ اص هٌحٌي اػتاًذاسد تِ غلظت يَى فلَئَس تثذيل وٌيذ .

ػٌح , همذاس فلَئَس ًوًَِ ًاهؼلَم سا تش حؼة  فادُ اص دػتگاُ يَىدس كَست اػت

 تَاى هؼتميوا لشائت وشد . گشم دس ليتش اص همياع فلَئَس دػتگاُ هي هيلي

( PPMگشم دس ليتش) هيلي 0/1 غلظت هَاد هضاحوي وِ ايداد -خذٍل ؿواسُ يه 

 ًوايذ . هي " الف " ( دس سٍؽPPMگشم فلَئَس دس ليتش) هيلي 1/0خغا تِ اصاء

 



 



 

 

 

1- Sodium 2 - (Parasulfopheny largo) - 1,8 -dihydroxy - 3,6 

naphtnalene disulfonate 
2- Standard single junction, sleeve-type refevence electeode 
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