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کيفيت آب – اًذاصُ گيشی کشٍم تِ سٍؽ ّای
تيٌاب ػٌج جزب اتوی – سٍؽ آصهَى

چاج اٍل
آقٌايي تا هؤؾؿِ اؾساًساضز ٍ زحميماذ صٌؼسي ايطاى
هؤؾؿِ اؾساًساضز ٍ زحميماذ صٌؼسي ايطاى تِ هَخة لاًَى ،زٌْا هطخغ ضؾوي وكَض اؾر وِ
ػْسُ زاض ٍظيفِ زؼييي ،زسٍيي ٍ ًكط اؾساًساضزّاي هلي (ضؾوي) هيثاقس.
زسٍيي اؾساًساضز زض ضقسِ ّاي هرسلف زَؾظ وويؿيَى ّاي فٌي هطوة اظ واضقٌاؾاى
هؤؾؿِ ،صاحثٌظطاى هطاوع ٍ هؤؾؿاذ ػلوي ،خػٍّكي ،زَليسي ٍالسصازي آگاُ ٍهطزثظ تا
هَضَع صَضذ هيگيطز .ؾؼي تط ايي اؾر وِ اؾساًساضزّاي هلي ،زض خْر هغلَتير ّا ٍ هصالح
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هلي ٍتا زَخِ تِ قطايظ زَليسي ،فٌي ٍ في آٍضي حاصل اظ هكاضور آگاّاًِ ٍ هٌصفاًِ صاحثاى
حك ٍ ًفغ قاهل :زَليسوٌٌسگاى ،هصطف وٌٌسگاى ،تاظضگاًاى ،هطاوع ػلوي ٍ زرصصي ٍ ًْازّا ٍ
ؾاظهاًْاي زٍلسي تاقس.خيف ًَيؽ اؾساًساضزّاي هلي خْر ًظطذَاّي تطاي هطاخغ شيٌفغ
ٍاػضاي وويؿيَى ّاي فٌي هطتـَط اضؾال هيكَز ٍ خؽ اظ زضيـافر ًظـطاذ ٍخيكٌْازّـا زض
وـويسِ هلـي هطزثـظ تـا آى ضقسِ عطح ٍزض صَضذ زصَية تِ ػٌَاى اؾساًساضز هلي (ضؾوي)
چاج ٍ هٌسكط هي قَز.
خيف ًَيؽ اؾساًساضزّايي وِ زَؾظ هؤؾؿاذ ٍ ؾاظهاًْاي ػاللوٌس ٍ شيصالح ٍ تا ضػاير
ضَاتظ زؼييي قسُ زْيِ هي قَز ًيع خؽ اظ عطح ٍ تـطضؾي زض وويسِ هلي هطتَط ٍ زض صَضذ
زصَية ،تِ ػٌَاى اؾساًساضز هلي چاج ٍهٌسكطهي گطزز .تسيي زطزية اؾساًساضزّايي هلي زلمي
هي قَز وِ تط اؾاؼ هفاز هٌسضج زض اؾساًساضز هلي قواضُ (( ))5زسٍيي ٍ زض وويسِ هلي
هطتَط وِ زَؾظ هؤؾؿِ زكىيل هيگطزز تِ زصَية ضؾيسُ تاقس.
هؤؾؿِ اؾساًساضز ٍ زحميماذ صٌؼسي ايطاى اظ اػضاي اصلي ؾاظهاى تيي الوللي اؾساًساضز
هيثاقس وِ زض زسٍيي اؾساًساضزّاي هلي ضوي زـَخِ تِ قطايظ ولي ًٍياظهٌسيْاي ذال
وكَض ،اظ آذطيي خيكطفسْاي ػلوي ،فٌي ٍ صٌؼسي خْاى ٍ اؾساًساضزّـاي تيي الوـللي اؾسفـازُ
هي ًوايس.
هؤؾؿِ اؾساًساضز ٍ زحميماذ صٌؼسي ايطاى هي زَاًس تا ضػاير هَاظيي خيف تيٌي قسُ زض لاًَى
تِ هٌظَض حواير اظ هصطف وٌٌسگاى ،حفظ ؾالهر ٍ ايوٌي فطزي ٍػوَهي ،حصَل اعويٌاى اظ
ويفير هحصَالذ ٍ هالحظاذ ظيؿر هحيغي ٍ السصازي ،اخطاي تؼضي اظ اؾساًساضزّا ضا تا
زصَية قَضاي ػالي اؾساًساضز اخثاضي ًوايس .هؤؾؿِ هي زَاًس تِ هٌظَض حفظ تاظاضّاي تيي
الوللي تطاي هحصَالذ وكَض ،اخطاي اؾساًساضز واالّاي صازضازي ٍ زضخِ تٌسي آًطا اخثاضي
ًوايس.
ّوچـٌيي توٌظـَض اعـويٌاى ترـكيسى تِ اؾسفازُ وٌٌسگـاى اظ ذـسهاذ ؾاظهاًْا ٍ هؤؾؿاذ
فؼال زض ظهيٌِ هكاٍضُ ،آهَظـ ،تاظضؾي ،هويعي ٍ گَاّي وٌٌسواى ؾيؿسن ّاي هسيطير
ويفير ٍهسيطير ظيؿر هحيغي ،آظهايكگاّْا ٍ واليثطُ وٌٌسگاى ٍؾايل ؾٌدف ،هؤؾؿِ
اؾساًساضز ايٌگًَِ ؾاظهاًْا ٍ هؤؾؿاذ ضا تط اؾاؼ ضَاتظ ًظام زأييس صالحير ايطاى هَضز
اضظياتي لطاض زازُ ٍ زض صَضذ احطاظ قطايظ الظم ،گَاّيٌاهِ زأييس صالحير تِ آًْا اػغا ًوَزُ ٍ
تط ػولىطز آًْا ًظاضذ هي ًوايس .زطٍيح ؾيؿسن تيي الوللي يىاّا  ،واليثطاؾيَى ٍؾايل ؾٌدف
زؼييي ػياض فلعاذ گطاًثْا ٍ اًدام زحميماذ واضتطزي تطاي اضزماي ؾغح اؾساًساضزّاي هلي اظ
زيگط ٍظايف ايي هؤؾؿِ هي تاقس.
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کويؼيَى اػتاًذاسد " کيفيت آب – اًذاصُ گيشی کشٍم تِ سٍؽ ّای تيٌاب ػٌج جزب اتوی-
سٍؽ ّای آصهَى "
سئيغ

ػوت تا ًوايٌذگی

اؾسي لكالق  ،يؼمَب( زوسطاي قيوي زدعيِ )

زاًكگاُ ػلن ٍ صٌؼر ايطاى,زاًكىسُ قيوي

اعضا
اهدسي  ،هحوس( فَق ليؿاًؽ قيوي زدعيِ )

زاًكگاُ زثطيع,زاًكىسُ قيوي

تٌي زطاب  ،فطاًه( فَق ليؿاًؽ قيوي فيعيه )

قطور آب ٍ فاضالب ضٍؾسايي

ػثاؾي  ،خوكيس ( فَق ليؿاًؽ ؾن قٌاؾي ٍ زاضٍ

هؼاًٍر غصا ٍ زاضٍ اؾساى آشضتايداى قطلي

قٌاؾي )
لسيوي  ،فطيسُ( فَق ليؿاًؽ قيوي آلي )

ازاضُ ول اؾساًساضز ٍ زحميماذ صٌؼسي اؾساى
آشضتايداى قطلي

واظوياى ً ،ؼيوِ( فَق ليؿاًؽ قيوي واضتطزي )

ؾاظهاى آب ٍ فاضالب اؾساى آشضتايداى قطلي

دتيش
ؾاله ظهاًي  ،هطين( فَق ليؿاًؽ ػلَم زغصيِ )

ازاضُ ول اؾساًساضز ٍ زحميماذ صٌؼسي اؾساى
آشضتايداى قطلي

فْشػت هٌذسجات

صفحِ

خيف گفساض

ج

همسهِ

ذ

ّ 1سف ٍ زاهٌِ واضتطز

1

 2هطاخغ العاهي

1

 3اًساظُ گيطي وطٍم تِ ضٍـ تيٌاب ؾٌدي خصب 2
ازوي قؼلِ اي
1-3

خايِ ّاي واض

2

2-3

ٍاوٌكگطّا

2
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3-3

ٍؾايل الظم

4

4-3

ًوًَِ تطزاضي ٍ آهازُ وطزى آظهًَِ

5

5-3

ضٍـ واض

6

 6-3ضٍـ هحاؾثِ ٍ تياى تطآهسّا

8

7-3

هعاحور ّا

9

8-3

گعاضـ آظهَى

10
11

 4اًساظُ گيطي وطٍم تِ ضٍـ تيٌاب ؾٌدي خصب ازوي
تا ازوؿاظ تطق گطهايي
1-4

11

خايِ ّاي واض

ٍ 2-4اوٌكگطّا

11

ٍ 3-4ؾايل الظم

11

ً 4-4وًَِ تطزاضي ٍ زْيِ آظهًَِ

12

5-4

ضٍـ واض

6-4تياى تطآهسّا

12
14

 7-4هعاحور ّا

15

 8-4گعاضـ آظهَى

15

خيَؾر الف-ضٍـ خيف زيواض(اعالػازي)

16

خيَؾر ب-زازُ ّاي زلر(اعالػازي)

18

همذهِ

وطٍم زض آب زض حالر ّاي اوؿايف ٍ 6 ٍ 3خَز زاضز .زٍ ضٍـ اضائِ قسُ زض ايي اؾساًساضز ،وطٍم ضا زض
ّط زٍ حالر اوؿايف تِ صَضذ وطٍم هحلَل زض اؾيس يا هحلَل زض آب ،تؿسِ تِ خيف زيواضً 1وًَـِ ،
اًساظُ گيطي هي وٌس .ضٍـ اًسراب قسُ تِ غلظر وطٍم تؿسگي زاضز.

1- Pretreatment

www.abpsoil.com

زض خيَؾر الف ايي اؾساًساضز ،آگاّي ّايي زضتاضُ خيف زيواض ٍ ّضن وـطٍم لدـي ٍ 2ضؾـَتاذ ،3قـطح
زازُ قسُ اؾر.
خيؾ گفتاس
اؾساًساضز "ويفير آب – اًساظُ گيطي وطٍم تِ ضٍـ ّاي تيٌاب ؾٌدي خصب ازوي -ضٍـ آظهَى" وِ
خيف ًَيؽ آى زَؾظ وويؿيَى ّاي هطتَط زْيِ ٍ زسٍيي قسُ ٍ زض چْاضصس ٍ زٍهيي خلؿِ وويسِ
هلي اؾساًساضز ذَضان ٍ فطاٍضزُ ّاي وكاٍضظي هَضخ 82/8/26هَضز زصَية لطاض گطفسِ اؾر  ،ايٌه تِ
اؾسٌاز تٌس يه هازُ  3لاًَى اصالح لَاًيي ٍ همـطضاذ هَؾؿـِ اؾـساًساضز ٍ زحميمـاذ صـٌؼسي ايـطاى
هصَب تْوي هاُ  1371تؼٌَاى اؾساًساضز هلي ايطاى هٌسكط هي قَز.
تطاي حفظ ّوگاهي ٍ ّواٌّگي تا زحَالذ ٍ خيكطفر ّاي هلي ٍ خْـاًي زض ظهيٌـِ صـٌايغ  ،ػلـَم ٍ
ذسهاذ  ،اؾساًساضزّاي هلي ايطاى زض هَالغ لعٍم زدسيس ًظط ذَاّس قس ٍ ّطگًَِ خيكٌْازي وِ تـطاي
اصالح يا زىويل ايي اؾساًساضزّا اضائِ قَز ،زض ٌّگام زدسيس ًظط زض وويؿيَى فٌي هطتَط هَضز زَخِ
لطاض ذَاّس گطفر .تٌاتطايي تطاي هطاخؼِ تِ اؾساًساضزّاي ايطاى تايس ّوَاضُ اظ آذطيي زدسيس ًظـط آًْـا
اؾسفازُ وطز.
زض زْيِ ٍ زسٍيي ايي اؾساًساضز ؾؼي قسُ اؾر وِ ضوي زَخِ تِ قطايظ هَخَز ٍ ًياظّاي خاهؼِ  ،زض
حس اهىاى تيي ايي اؾساًساضز ٍ اؾساًساضز هلي وكَضّاي صٌؼسي ٍ خيكطفسِ ّواٌّگي ايداز قَز.
هٌثغ ٍ هاُذصي وِ تطاي زْيِ ايي اؾساًساضز تِ واض ضفسِ تِ قطح ظيط اؾر :
1- ISO 9174 : 1998 Water qulaity – Determination of chromium – Atomic
absorption Spectrometric methods

کيفيت آب – اًذاصُ گيشيکشٍم تِ سٍؽ ّای تيٌاب ػٌجی جزب اتوی – سٍؽ
آصهَى

2- Sludge
3- Sediment
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1

ّذف ٍ داهٌِ کاستشد

ّسف اظ زسٍيي ايي اؾساًساضز ،زؼييي زٍ ضٍـ تطاي اًساظُ گيطي هيعاى وطٍم آب ،تَؾيلِ تيٌاب ؾـٌدي خـصب
ازوي اؾر.
يادآٍسی  - 1دٍ سٍؽ تعييي ؿذُ دس  2تٌذ تِ گًَِ جذاگاًِ ،تِ ؿشح صيش ًَؿتِ ؿذُ اػت:
الف – اًذاصُ گيشی کشٍم تِ سٍؽ تيٌاب ػٌجی جزب اتوی ؿعلِ ای ( عثك تٌذ .) 3
ب – اًذاصُ گيشی کشٍم تِ سٍؽ تيٌاب ػٌجی جزب اتوی تا اتوؼاص تشق گشهايی (4عثك تٌذ .) 4
يادآٍسی  - 2چٌاًچِ هيضاى کشٍم دس آب ٍ فاضالب تيي  0/5تا  20هيلی گشم دس ليتش تاؿذ ،تايذ اص سٍؽ تعيييي ؿيذُ
دس تٌذ  3ايي اػتاًذاسد ،تشای تجضيِ تْشُ گيشی ؿَد.
يادآٍسی ٌّ - 3گاهی کِ هيضاى کشٍم کوتش اص  0/5هيلی گشم دس ليتش تاؿذ ،اًذاصُ گيشی هی تَاًذ خغ اص تثخيش دليك
ًوًَِ اػيذی ؿذُ تِ حجن کَچک ،اًجام گيشد .حيي عول تايذ دلت ًوَد اص تـکيل سػَب جلَگيشی ؿَد.
يادآٍسی  - 4تشای اًذاصُ گيشی کشٍم دس هماديشی کوتش اص  0/1هيلی گشم دس ليتش ،تايذ سٍؽ تعييي ؿذُ دس تٌذ  4اييي
اػتاًذاسد ،هَسد اػتفادُ لشاس گيشد .چَى اػتفادُ اص تثخيش تاثيش هَاد هضاحن سا افضايؾ هی دّذ.
يادآٍسی  - 5تشای تجضيِ آب ٍ فاضالب ٍلتی کِ هيضاى کشٍم دس آى تيي  5تا  100هيکشٍ گشم دس ليتش اػيت ،تاييذ اص
سٍؽ عثك تٌذ  4ايي اػتاًذاسد ،تا تضسيك  20هيکشٍ ليتش ًوًَِ ،تْشُ گيشی ؿَد .چٌاًچِ هيضاى کشٍم صييادتش تاؿيذ،
حجن کوتشی اص ًوًَِ تِ کاس هی سٍد.

2

هشاجع الضاهی

هسضن العاهي ظيط حاٍي همطضازي اؾر وِ زض هسي ايي اؾساًساضز تِ آًْا اضخاع زازُ قسُ اؾر .تسيي زطزية آى
همطضاذ خعئي اظ ايي اؾساًساضز هحؿَب هي قَز .زض هَضز هطاخغ زاضاي زاضيد چاج ٍ /يا زدسيس ًظط ،اصـالحيِ
ّا ٍ زدسيس ًظطّاي تؼسي ايي هساضن هَضز ًظط ًيؿر .هؼْصا تْسط اؾر واضتطاى شيٌفغ ايي اؾساًساضز ،اهىـاى
واضتطز آذطيي اصالحيِ ّا ٍ زدسيس ًظطّاي هساضن العاهي ظيط ضا هَضز تطضؾي لطاض زٌّس .زض هَضز هطاخغ تسٍى
زاضيد چاج ٍ /يا زدسيس ًظط ،آذطيي چاج ٍ /يا زدسيس ًظط آى هساضن العاهي اضخاع زازُ قسُ هَضز ًظط اؾر.
اؾسفازُ اظ هطخغ ظيط تطاي واضتطز اؾساًساضز العاهي اؾر:
1-2اؾساًساضز هلي ايطاى  : 2347ؾال  1362ضٍـ ًوًَِ تطزاضي آب.

1- Electrothermal atomization
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 2اًذاصُ گيشی کشٍم تِ سٍؽ تيٌاب ػٌجی جزب اتوی ؿعلِ ای
1-2خايِ کاس
ضٍـ اًساظُ گيطي تط خايِ تيٌاب ؾٌدي خصب ازوي هيعاى وطٍم زض ًوًَِ اؾيسي قسُ تا قؼلِ ًيسطٍ اوؿـيس/ 5
اؾسيلي زض عَل هَج ً 357/9اًَهسط اؾسَاض اؾر .تطاي واّف هعاحوـر ّـا زض تافـرً 6وًَـِ ،افـعٍزى ًوـه
الًساًين 7ضطٍضذ زاضز.
ٍاکٌـگشّا
ّوِ ٍاوٌكگطّا تايس زاضاي ًاتي زدعيِ اي تاقس .آب تىاض ضفسِ ،تايس آب تسٍى يَى يا آب چىيسُ
( وِ ٍؾايل قيكِ اي تطاي زْيِ آى تىاض ضفسِ اؾر ) تاقس.
هيعاى وطٍم آب تىاض ضفسِ تطاي آظهَى ّاي زْي ٍ زْيِ ٍاوٌكگطّا ٍ هحلَل ّاي اؾساًساضز ،تايس زض همايؿِ تـا
ووسطيي همازيط وطٍم هَخَز زض ًوًَِ ّا ،لاتل چكن خَقي تاقس.
ّ 1-2-3يذسٍکلشيک اػيذ ، HCL ،تا چگالی تشاتش  1/18گشم دس هيلی ليتش(دهای هعوَلی)
ً 2-2-3يتشيک اػيذ ، HNO3 ،تاچگالی تشاتش  1/42گشم دس هيلی ليتش(دهای هعوَلی)
ً 3-2-3يتشيک اػيذ ،تاغلظت  1/5هَل دس ليتش
عطظ زْيِ  500 :هيلي ليسط آب ضا تِ تالي حدوي  1000هيلي ليسطي تطيعيس 100 .هيلـي ليسـط ًيسطيـه اؾـيس
(عثك تٌس  )2-2-3تِ آى تيافعاييس ٍ تا آب تِ حدن تطؾاًيس.
 4-2-3خشاکؼيذ ّيذسٍطى ، H2O2 ،هحلَل  30دسصذ ٍصًی.
 5-2-3الًتاًيَم کلشيذ  ، LaCl3 ،هحلَل تا غلظت  20گشم دس ليتش
عطظ زْيِ  23/5 :گطم الًساًين اوؿيس ضا زض  200هيلي ليسط ّيسضٍولطيه اؾيس (عثك تٌس  )1-2-3حل وطزُ ٍ
تا آب تِ حدن  1000هيلي ليسط تطؾاًيس ٍ ؾدؽ تياهيعيس.
ّـذاس -چَى ٍاکٌؾ الًتاًين اکؼيذ تا ّيذسٍکلشيک اػيذ ؿذيذا گشهاصاػت ،الصم اػت احتياط ؿَد(ضوي اػتفادُ
اص عيٌک ّای هحافظ,عول افضٍدى الًتاًيَم اکؼيذ تِ داخل اػيذ تِ تذسيج اًجام ؿَد).

 6-2-3هحلَلْای کشٍم
 1-6-2-3هحلَل رخيشُ کشٍم ،تا غلظت  1گشم دس ليتش

1- Nitrous oxide
2- Matrix
3- Lanthanum
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همساضي خساؾين زي وطٍهاذ 8ضا زض زهاي  105 ± 2ظيٌِ ؾلؿيَؼ زض هسذ  2ؾاػر ،ذكه وٌيس± 0/001 .
 2/825گطم اظ آى ضا خؽ اظ ؾطز وطزى زض آب حل وٌيس.
 5 ± 1هيلي ليسط ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس  )2-2-3ضا تِ آى تيافعاييس ٍ زض تالي حدوي  1000هيلي ليسطي تـا
آب ،تِ حدن تطؾاًيس.
ّط هيلي ليسط اظ ايي هحلَل شذيطُ 1 ،هيلي گطم وطٍم زاضز.
هحلَل ضا زض زهاي ازاق ٍ زض گٌدايِ ّاي خلي ازيلٌي 9يا قيكِ اي تطٍؾيليىازيً ،گْساضي ًوائيس .ايي هحلَل
تطاي هسذ  1ؾال زض زهاي ازاق ،زض زاضيىي ٍ زض  pHتيي  1زا  ،2خايساض اؾر.
يادآٍسی  -هحلَل ّای رخيشُ کشٍم تِ صَست تجاسی لاتل دػتشع اػت.

 2-6-2-3هحلَل اػتاًذاسد کشٍم ,تا غلظت  50هيلی گشم دس ليتش
 50 ± 0/01هيلي ليسط هحلَل شذيطُ وطٍم (عثك تٌس  )1-6-2-3ضا زض يه تالي حدوي  1000هيلـي ليسـطي
تطيعيس ،يه هيلي ليسط ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس  )2-2-3تِ آى افعٍزُ تا آب تِ حدن ضؾاًيسُ ٍ ؾدؽ تياهيعيس.
ايي هحلَل زؾر ون زا هسذ يه هاُ خايساض اؾر.
1-2
1-3-3

ٍػايل الصم
تيٌاب ؾٌح خصب ازوي هدْع تِ الهح وازس حفطُ اي وطٍم

10

ٍ هكؼل ًيسطٍاوؿيس  /اؾسيلي. 11

يادآٍسی – ٌّگام کاس تا دػتگاُ ،تايذ تشاتش دػتَسات ػاصًذُ عول ؿَد ٍ ّوِ ًکات ايوٌی تَيظُ هَلع کاس تيا ؿيعلِ
ًيتشٍاکؼيذ  /اػتيلي ،سعايت ؿَد.

2-3-3

ؿيـِ آالت

ّوِ قيكِ آالذ ضا تا زلر تطاي هسذ  24ؾاػر زض ًيسطيه اؾيس ( عثك تٌس  )3-2-3لـطاض زازُ ٍ ؾـدؽ تـِ
عَض واهل تا آب ،آتىكي ًواييس .اگط چٌاًچِ احسوال هي ضٍز هيعاى وطٍم زض ًوًَِ ون تاقس ( هاًٌس ًوًَِ ّاي
آب ظيطظهيٌي )  ،تْسط اؾر قيكِ آالذ زا ٌّگام اؾسفازُ زض ًيسطيـه اؾـيس ( عثـك تٌـس ً ،)3-2-3گْـساضي
قًَس .اظ وطٍهيه اؾيسً ،ثايس تطاي خاويعُ ؾاظي قيكِ آالذ اؾسفازُ قَز.

1- K2 Cr2 O7
1- Polyethene
2- Chromium hollow cathode lamp
3- Nitrous oxide / acetylene burner
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3-3-3

خااليِ ّاي غكايي تا لغط هٌافص  0/45هيىطٍهسطي تايس تغَض واهل تا ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس -3

 ) 3-2قؿسِ قسُ ٍ ؾدؽ تا آب (عثك تٌس  )2-3آتىكي قًَس.
2-2

ًوًَِ تشداسی ٍ آهادُ کشدى آصهًَِ

12

 1-4-3تطاي تطزاقر ٍ ًگْساضي ًوًَِ ،تايس تطاتط اؾساًساضز هلي ايطاى  2347ؾال  1362ػول قَزً .وًَِ ّـا
تايس زض گٌدايِ ّاي خلي ازيلٌي يا قيكِ اي تطٍؾيليىازي وِ اظ خيف تـا ًيسطيـه اؾـيس (عثـك تٌـس )3-2-3
خاويعُ ٍ ؾدؽ تا آب (عثك تٌس  )2-3آتىكي قسُ اًس ،خوغ آٍضي قَز.
2-4-3

کشٍم هحلَل دس اػيذ

 1-2-4-3خؽ اظ تطزاقر ًوًَِ ،تي زضًگ تِ آى همساض وافي ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس  )2-2-3تيفعاييـس زـا
 pHآى تيي  1زا  ،2زٌظين قًَس.
 2-2-4-3تِ  90هيلي ليسط اظ ًوًَِ اؾيسي قسُ 1 ،هيلي ليسط ّيسضٍغى خطاوؿيس (عثك تٌس

)4-2-3

ٍ  2هيلي ليسط ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس  ،)2-2-3تيفعائيس.
3-2-4-3

هحلَل تِ زؾر آهسُ ضا خَقاًيسُ ٍ زا حدن  50هيلي ليسط ،زثريط وٌيس .اظ ذكه قسى واهل

ًوًَِ تايس خلَگيطي قَز .زض صَضذ احسوال ون تَزى همساض وطٍم زض ًوًَِ ،ػول ّضن تْسط اؾر زض ازَوالٍ يا
آٍى ضيع هَج ،13تطاتط زؾسَضاذ ؾاظًسُ اًدام قَز.
4-2-4-3

تِ هحلَل زثريط قسُ  10هيلي ليسط ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس  )2-2-3افـعٍزُ ٍ آى ضا تـِ تـالي

حدوي  100هيلي ليسطي تطيعيس.
 10 5-2-4-3هيلي ليسط هحلَل الًساًين ولطيس (عثك تٌس  )5-2-3ضا تِ تالي افعٍزُ ٍ زـا ًكـاًِ تـا آب تـِ
حدن ضؾاًيسُ ٍ ؾدؽ تياهيعيس.
3-4-3

کشٍم هحلَل دس آب

 1-3-4-3خؽ اظ تطزاقر ًوًَِ آى ضا ّط چِ ظٍززط اظ خااليِ غكـايي (عثـك تٌـس  )3-3-3تگصضاًيـس ٍ تـي
زضًگ تِ آى ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس  )2-2-3تيفعاييس زا  pHتيي  1زا  2زٌظين قَز.
10 2-3-4-3هيلي ليسط هحلَل الًساًيَم ولطيس (عثك تٌس  )5-2-3ضا تِ يه تالي حدوي  100هيلي ليسطي
تطيعيس ٍ زا ًكاًِ تا هحلَل تِ زؾر آهسُ اظ تٌس  ،1-3-4-3تِ حدن ضؾاًيسُ ٍ تياهيعيس ( .يـا ايٌىـِ تؿـسِ تـِ
هيعاى وطٍم هَخَز اظ حدن هؼيي ٍ هٌاؾة زيگطي اظ هحلَل عثك تٌس ،1-3-4-3اؾسفازُ وٌيس) .
1- Test portion
1- Micro wave Oven
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3-2

سٍؽ کاس

1-5-3

آصهَى تْی

ّوعهاى تا آظهَى ًوًَِ ،آظهَى زْي ضا تا خايگعيٌي آب تا آظهًَِ ٍ تا تْطُ گيطي اظ ضٍـ يىؿاى ٍ همازيط
يىؿاًي اظ ّوِ ٍاوٌكگطّا ،اًدام زّيس.
2-5-3

تْيِ هحلَل ّای کاليثشاػيَى

زؾر ون  5هحلَل واليثطاؾيَى ضا زض گؿسطُ همازيط هَضز اًساظُ گيطي تِ قطح ظيط اظ هحلَل اؾساًساضز وطٍم
(عثك تٌس  ،)2-6-2-3زْيِ ًواييس .ايي هحلَل ّا ،تايس خيف اظ ّط ؾطي اظ اًساظُ گيطي ّا آهازُ قسُ
تاقٌس:
تِ زطزية حدن ّاي  20 ٍ 10 ، 5 ، 2/5 ، 1هيلي ليسط اظ هحلَل اؾساًساضز وطٍم (عثك تٌـس  )2-6-2-3ضا تـِ
تالي ّاي حدوي  100هيلي ليسطي تطيعيس .تِ ّط وسام اظ تالي ّا تؿسِ تِ ػول ّضن (تِ

تٌس ّاي -4-3

 3-4-3 ٍ 2ايي اؾساًساضز هطاخؼِ وٌيس) ،تِ زطزية  10يا  2هيلي ليسط ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس 10 ٍ )2-2-3
هيلي ليسط هحلَل الًساًين ولطيس (عثك تٌس  ) 5-2-3تيافعاييس ٍ ؾـدؽ زـا ًكـاًِ تـا آب تـِ حدـن ضؾـاًيسُ ٍ
تياهيعيس .غلظر وطٍم زض ايي هحلَل ّا تِ زطزية  10ٍ 5 ، 2/5 ، 1/25 ، 0/50هيلي گطم زض ليسط ذَاّس تـَز.
تِ ّويي زطزية ؾايط غلظر ّاي هَضز ًظطزاى ضا زْيِ وٌيس.
3-5-3

کاليثشاػيَى

زؾسگاُ خصب ازوي ضا تا تْطُ گيطي اظ قؼلِ ًيسطٍاوؿيس  /اؾسيلي زض عَل هَج ً 357/9اًَهسط ٍ تطاتط ضاٌّواي
آى آهازُ وٌيس.
هحلَل واليثطاؾيَى تٌس  2-5-3ضا تيفكاًيس

14

ٍ افكاًٌسگي

15

 ،اضزفاع هكؼل ٍ ٍضؼير قؼلِ ضا ،تْيٌِ وٌيس.

تا آب چىيسُ خصب زؾسگاُ ضا صفط وطزُ ٍ تِ زطزية هحلَل ّاي واليثطاؾيَى تٌس  ٍ 2-5-3هحلَل زْي تٌـس
 1-5-3ضا تيفكاًيسً .وَزاضي ضؾن وٌيس ،وِ غلظر ّاي وطٍم هحلَل ّاي اؾساًساضز تـِ هيلـي گـطم زض ليسـط
هحَض افمي آى ٍ همازيط خصب هسٌاظط تا آًْا هحَض ػوَزي آى تاقس.
4-5-3

اًذاصُ گيشی آصهًَِ

آظهًَِ زْيِ قسُ عثك تٌسّاي  2-4-3يا  3-4-3ضا ،تِ زضٍى قؼلِ تيفكاًيس .خصب ضا اًساظُ گيطي ًواييـس .زض
صَضذ لعٍم خؽ اظ ّط تاض اًساظُ گيطي تا آب چىيسُ ،خصب زؾسگاُ ضا صفط وٌيس.
1- Aspirate
2- Aspiration
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سٍؽ هحاػثِ ٍ تياى تشآهذّا
غلظر وطٍم ضا اظ ضٍي خصب آظهًَِ (عثك تٌس  ٍ )4-5-3هحلَل زْي (عثك تٌس  )1-5-3تا هطاخؼِ تِ
ًوَزاض واليثطاؾيَى ضؾن قسُ تطاتط تٌس  3-5-3زؼييي وطزُ ٍ تا تْطُ گيطي اظ فطهَل  1ظيط غلظر وطٍم
ًوًَِ ضا هحاؾثِ ًواييس:

A s  Aso   Vw

فطهَل ()1

Vp  b



وِ زض آى :
 : ρػثاضذ اؾر اظ ،غلظر وطٍم ًوًَِ تِ هيلي گطم زض ليسط.
 : Asػثاضذ اؾر اظ ،خصب آظهًَِ.
 : Asoػثاضذ اؾر اظ ،خصب زْي.
 : Vpػثاضذ اؾر اظ ،حدن ًوًَِ اؾيسي قسُ تِ هيلي ليسط ( زْيِ قسُ عثك تٌـسّاي ٍ 2-4-3

3-4-3

ايي اؾساًساضز ).
 : bػثاضذ اؾر اظ ،حؿاؾير ( قيةً 1وَزاض واليثطاؾيَى ) تِ ليسط زض هيلي گطم.
 : Vwػثاضذ اؾر اظ ،حدن آظهًَِ تِ هيلي ليسط ( زْيِ قسُ عثك تٌس ّاي  3-4-3 ٍ 2-4-3ايي اؾساًساضز).
7-3هضاحوت ّا
يَى ّاي ظيط هَضز آظهايف لطاض گطفسِ اًس ٍ ًكاى زازُ اًس وِ زض غلظر ّاي خاييي زط اظ همازيط زؼييي قسُ زض
خسٍل ّ 1يچ هعاحوسي ضا ايداز ًوي وٌٌس .ايي آگاّي ّا اظ آظهايف ّاي ػولي يه گطٍُ وِ زض ؾـال 1984
واضوطزُ اًس ،اضائِ قسُ اؾرّ .وِ تالي هاًسُ ذكه ًوًًَِ ،ثايس اظ  15گطم تِ اظاي ّط ليسط ًوًَِ تيكسط تاقـس
ٍ ّساير الىسطيىي ًوًَِ ،تْسط اؾر خاييي زط اظ  2000هيلي ظيوٌؽ زض هسط تاقس.
جذٍل  - 1يًَْای هضاحن
يَى

غلظت(هيلی گشم دس ليتش)

يَى

غلظت ( هيلی گشم دس ليتش)

ػَلفات

10000

آّي

500

کلشايذ

12000

ًيکل

100

ػذين

9000

هغ

100

1- Slope
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ختاػين

9000

کثالت

100

هٌيضين

2000

آلَهيٌين

100

کلؼين

2000

سٍی

100

يادآٍسی – اثش هضاحوت ّای احتوالی اص عشيك آًاليض ًوًَِ ّای افضٍدُ ؿيذُ تيا کيشٍم ٍ غلظيت ّيای
هختلف هَاد د هضاحن تالمَُ اص سٍؽ افضايؾ اػتاًذاسد لاتل اًذاصُ گيشی اػت.

 4-2گضاسؽ آصهَى
گعاضـ آظهَى تايس زاضاي آگاّي ّاي ظيط تاقس:
1-8-3

ضٍـ آظهَى تىاض گطفسِ قسُ ،تطاتط اؾساًساضز هلي ايطاى . ...............

2-8-3

قٌاؾايي واهل ًوًَِ.

3-8-3

تطآهسّاي حاصل اظ زدعيِ ،عثك تٌس  6-3اؾساًساضز هلي ايطاى . ...............

4-8-3

زيگط آگاّي ّاي هطتَط تِ ضٍـ واض.

5-8-3

زاضيد اًدام آظهَى.

6-8-3

ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاء آظهايف وٌٌسُ.

 3اًذاصُ گيشی کشٍم تِ سٍؽ تيٌاب ػٌجی جزب اتوی تا اتوؼاص تشق گشهايی ( )16ET-AAS
1-3

خايِ ّای کاس

اًساظُ گيطي هؿسمين وطٍم زض ًوًَِ اؾيسي قسُ تِ ضٍـ تيٌاب ؾٌدي خصب ازوي تا ازوؿاظ تطق گطهـايي ،اظ
عطيك لطاض زازى ًوًَِ زض لَلِ گطافيسي گطم قسُ تا خطياى تطق ٍ اًساظُ گيطي خصب آى زض عَل هـَج 357 /9
ًاًَهسط (،زض صَضذ ًياظ ,ضٍـ افعايف اؾساًساضز هَضز اؾسفازُ لطاض هي گيطز).
ٍ 2-3اکٌـگشّا
ّوِ ٍاوٌكگطّا تايس تطذَضزاض اظ ًاتي زدعيِ اي تاقٌس .آب تِ واضضفسِ ،تايس تسٍى يَى ٍ يا آب چىيـسُ ( زْيـِ
قسُ اظ ٍؾايل زوام قيكِ ) تاقس .هيعاى وطٍم آب تىاض ضفسِ تـطاي آظهـَى ّـاي قـاّس ٍ زْيـِ ٍاوٌكـگطّا ٍ
هحلَل ّاي اؾساًساضز ،تايس زض همايؿِ تا ووسطيي همازيط وطٍم هَخَز زض ًوًَِ ّا ،لاتل چكن خَقي تاقس.
 1-2-4هحلَل اػتاًذاسد کشٍم تا غلظت  0/5هيلی گشم دس ليتش

1- Electrothermal atomization atomic absorption spectrometry.
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 10 ± 0/01هيلي ليسط اظ هحلَل اؾساًساضز وطٍم (عثك تٌس  )2-6-2-3ضا تِ تالي حدوي  1000هيلـي ليسـطي
تطيعيس ٍ تِ آى  10هيلي ليسط ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس  )2-2-3افعٍزُ ٍ تا آب تِ حدن تطؾاًيس .ايـي هحلـَل،
زؾر ون تطاي هسذ يه هاُ خايساض اؾر.
3-3

ٍػايل الصم

 1-3-4تيٌاب ؾٌح خصب ازوي  ،هدْع تِ ازن ؾاظ تـطق گطهـايي، 17الهـح وازـس حفـطُ اي وـطٍم ٍ ٍؾـيلِ
هٌاؾة تطاي زصحيح ظهيٌِ.
 2-3-4لَلِ ّای اتوؼاص

1

خيف اظ تْطُ گيطي اظ آى ،تايس تطاتط زؾسَضالؼول ؾاظًسُ قطايظ الظم زض لَلِ ّاي ازوؿاظ ٍاتؿـسِ تـِ زؾـسگاُ،
تطلطاض قسُ تاقس .لَلِ ّا 18تايس زاضاي خَقف خيطٍليسيه تاقٌس.
 3-3-4زعضيك وٌٌسُ ذَزواض ًوًَِ يا ضيع ؾطًگ 19تا حدن هٌاؾة .تطاي زلر ّاي تاال اؾـسفازُ اظ زعضيـك
وٌٌسُ ذَزواض ،ضطٍضذ زاضز.
4-3

ًوًَِ تشداسی ٍ تْيِ آصهًَِ

ّوِ ضٍـ ّاي زؼييي قسُ زض تٌس  4-3ايي اؾساًساضز ضا ،تسٍى تْطُ گيطي اظ هحلَل الًساًين ولطيس زًثال
ًوائيس.
يادآٍسی – اص آًجايی کِ هماديش تؼياس کوی اص کشٍم اًذاصُ گيشی خَاّذ ؿذ ،تٌاتشايي تاييذ تيشای جليَگيشی اص تيشٍص
ّشگًَِ آلَدگی دس ّوِ هشاحل ًوًَِ تشداسی ٍ تجضيًِ ،کات احتياعی الصم سعايت ؿَد.

5-3
1-5-4

سٍؽ کاس
آصهَى تْی

ّوعهاى تا آظهَى ًوًَِ  ،آظهَى زْي ضا تا خايگعيٌي آب تا آظهًَِ اًدام زّيس.
2-5-4

تْيِ هحلَل ّای کاليثشاػيَى

خيف اظ ّط اًساظُ گيطي ،زؾر ون  5هحلَل واليثطاؾيَى ضا اظ هحلَل اؾساًساضز وطٍم(عثـك تٌـس  ،)-2-4تـِ
گًَِ اي زْيِ ًواييس ،وِ گؿسطُ غلظر ّاي هَضز اًساظُ گيطي ضا خَقف زّس .هحلَل زْي ضا عثك تٌـس -5-4
 ،1آهازُ وطزُ ٍ تطاي صفط وطزى زؾسگاُ تىاض تطيس .اظ آًدايي وِ گؿسطُ ذغـي ًوـَزاض واليثطاؾـيَى تـِ ًـَع

1- Atomizar tubes
 -2استفاده از لوله هاي داراي سکوي  L,vovمجاز است.
3- Micro syringe
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زؾسگاُ تِ واض ضفسِ تؿسگي زاضز ،تٌاتطيي الظم اؾر خيف اظ اؾسفازُ اظ ًوَزاض  ،گؿسطُ ذغي آى تطضؾي قـَز.
چٌاًچِ اًحطافي زض ذغي تَزى تطٍظ وطزُ تاقس ،تاالزطيي اؾساًساضز واليثطاؾيَى ضا  ،تاالزطيي غلظر زض لؿور
ذغي ًوَزاض واليثطاؾيَى زض ًظط گطفسِ ٍ هسٌاؾة تا آى ،گؿسطُ غلظر ضا زٌظين ًواييس.
تِ ػٌَاى هثال :تطاي اًساظُ گيطي وطم زض گؿسطُ غلظسي تـيي  5زـا  25هيىطٍگـطم زض ليسـط 5 ٍ 4 ، 3 ، 2 ، 1
هيلي ليسط هحلَل اؾساًساضز وطٍم (عثك تٌس  )1-2-4ضا تِ تالي ّاي حدوي  100هيلي ليسطي تطيعيـس ٍ عثـك
تٌسّاي  ،3-4-3 ٍ 2-4-3تِ زطزية  10يا  2هيلي ليسط ًيسطيه اؾيس (عثك تٌـس  ،)2-2-3تـِ ّوـِ تـالي ّـا
افعٍزُ ٍ تا آب تِ حدن ضؾاًيسُ ٍ تياهيعيس.
غلظر وطٍم زض ايي هحلَل ّا ،تِ زطزية  25 ، 20 ، 15 ، 10 ، 5هيىطٍگطم زض ليسط ذَاّس تَز .ايي هحلَل ّا
تايس تالفاصلِ خيف اظ اًدام آظهايف زْيِ قَز.
3-5-4

کاليثشاػيَى ٍ اًذاصُ گيشی

1-3-5-4

اًذاصُ گيشی هؼتمين

تطاتط زؾسَض واض ؾاظًسُ ،زؾسگاُ ضا آهازُ ًواييس .حدوي اظ هحلَل واليثطاؾـيَى (عثـك تٌـس  )2-5-4ضا زضٍى
لَلِ ازوؿاظ( 20عثك تٌس  )2-3-4لطاض زّيس .همساض حدن تايس تطاي گطفسي خاؾد ضضـاير ترـف تؿـٌسُ تاقـس
(تطاي هثال 20 :هيىطٍ ليسط) .ؾدؽ قطايظ زؾسگاُ ضا تْيٌِ ًواييس .تا هحلَل زْي (عثك تٌس  ٍ )1-5-4هحلَل
ّاي واليثطاؾيَى (عثك تٌس  )2-5-4ضا تا اؾسفازُ اظ زعضيك وٌٌسُ ذَزواض يا ؾـطًگ زعضيـك ًوـَزُ ،اظ عطيـك
خٌِْ للِ ( يا اضزفاع للِ ) خاؾد زؾسگاُ ضا اًساظُ گيطي وطزُ ٍ ؾدؽ ًوَزاض واليثطاؾيَى ضا تطاتط ضٍـ هكـطٍح
زض تٌس  ،3-5-3زطؾين وٌيس.
آظهًَِ (عثك تٌسّاي  2-4-3يا  )3-4-3ضا زعضيك وطزُ ٍ اظ عطيك اًساظُ گيطي خٌِْ للِ ( يا اضزفاع للِ ) ،خاؾد
ضا اًساظُ گيطي ًواييس.
ّط اًساظُ گيطي ضا زٍ تاض زىطاض وٌيس.
يادآٍسی  – 1حجن هٌاػة آصهًَِ ،تؼتِ تِ دػتگاُ تکاس سفتِ ،تْتش اػت دس گؼتشُ  5تا  30هيکشٍليتش تاؿذ ٍ ّوياى
حجن تشای آصهًَِ ّا  ،هحلَل کاليثشاػيَى ٍ تْی هَسد اػتفادُ لشاس گيشد.
يادآٍسی  – 2ؿواسی اص اصالحگشّای تافت ،21تشای اًذاصُ گيشی تَػظ خَد ػاصًذگاى ٍ هتٌاػة تيا ًيَت تجْييضات،
ػفاسؽ هی ؿًَذ.

1- Atomizer
1- Matrix Modifier

www.abpsoil.com

ًحَُ کاس تا اػتفادُ اص سٍؽ افضايؾ اػتاًذاسد

2-3-5-4

زض صَضذ احسوال ٍخَز هعاحور ّاي تافسي ،تْسط اؾر تِ ضٍـ ظيط ػول قَز:
تِ  4تالي حدوي  10هيلي ليسطي  5 ،هيلي ليسط اظ آظهًَِ خيف زيواض قسُ (عثك تٌس  2-4-3يا

)3-4-3

تطيعيس ٍ  0/5هيلي ليسط ًيسطيه اؾيس (عثك تٌس  )2-2-3تِ آًْا تيفعاييـس .تـا خـي خـر صـفط ، 0/30 ، 0/10 ،
 ، 0/60هيلي ليسط اظ هحلَل اؾساًساضز وطٍم (عثك تٌس  )1-2-4ضا تِ تالي ّا تطيعيس ٍ آًْـا ضا تـا آب تـِ حدـن
ضؾاًيسُ ٍ تياهيعيس .خصب ّط هحلَل ضا عثك ضٍـ زؼييي قسُ زض تٌس
6-3

 ،1-3-5-4اًساظُ گيطي وٌيس.

تياى تشآهذّا

1-6-4

چٌاًچِ ضٍـ تىاض ضفسِ تطاي اًساظُ گيطي ،ضٍـ هؿسمين تطاتط آًچِ وِ زض تٌس  1-3-5-4قطح

زازُ قسُ اؾر تاقس ،غلظر وطٍم ضا اظ ًوَزاض واليثطاؾيَى ٍ اظ ضٍي خٌِْ ( يا اضزفاع ) للِ ًوًَِ ٍ هحلَل زْي
عثك تٌس  ،6-3زؼييي وٌيس.
2-6-4

زض صَضذ اؾسفازُ اظ ضٍـ افعايف اؾساًساضز (عثك تٌس ً ،)2-3-5-4وَزاضي ضؾن وٌيـس وـِ

همازيط خصب زض هحَض ػوَزي ٍ غلظر ّاي وطٍم زض هحَض افمي تاقٌس .اظ ضٍي هحل تطذَضز ًوَزاض تـا هحـَض
افمي ( ػطض اظ هثسا ) ،غلظر وطٍم آظهًَِ ّا ضا هحاؾثِ ًواييس .همساض خصب زْي ٍ ضليك ؾاظي ًوًَِ زض ػول
خيف زيواضً ،يع تايس زض هحاؾثِ هٌظَض قًَس.
3-6-4
7-4

زازُ ّاي زلر ايي ضٍـ زض خسٍل بًَ 2.قسِ قسُ اؾر.
هضاحوت ّا

تا زدعيِ ًوًَِ ّايي وِ وطٍم ٍ غلظر ّاي هسغيطي اظ هَاز تالمَُ هعاحن تِ آًْا افعٍزُ قـسُ اؾـر ،ا ـط هـَاز
هعاحن احسوالي ضا ،اًساظُ گيطي ًواييس .تِ تٌس  7-3ايي اؾساًساضز هطاخؼِ قَز.
8-4

گضاسؽ آصهَى

گعاضـ آظهَى تايس زاضاي آگاّي ّاي ظيط تاقس:
1-8-4

ضٍـ آظهَى تىاض گطفسِ قسُ ،تطاتط اؾساًساضز هلي ايطاى . ................

2-8-4

قٌاؾايي واهل ًوًَِ.

3-8-4

تطآهسّاي زدعيِ عثك تٌس  6-4اؾساًساضز هلي ايطاى . .............

4-8-4

ّوِ آگاّي ّاي هطتَط تِ آظهَى.

5-8-4

زاضيد اًدام آظهَى.
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6-8-4

ًام ٍ ًام ذاًَازگي ٍ اهضاء آظهايف وٌٌسُ.
خيَػت الف
سٍؽ خيؾ تيواس
( اعالعاتی )

الف 1.خيؾ تيواس ًوًَِ ّای لجي ٍ سػَتات
ًوًَِ ّاي لدي ٍ ضؾَتاذ تايس خؽ اظ ًوًَِ تطزاضي زض ّواى تغطي ّاي اٍليِ (عثك تٌس  )1-4-3زض يرچـال
ًگْساضي قًَس ٍ يا تطاي زيواضّاي تؼسي ،هٌدوس گطزًس.
زض صَضذ اًدام آظهَى تط ضٍي هاًسُ ذكه ًوًَِ ،تايس زطخيحا زض حالر هٌدوس ذكه گطزز يا ايٌىِ تِ هسذ
 24ؾاػر زض زهاي  105 ± 2ظيٌِ ؾلؿيَؼ ،ذكه ٍ خؽ اظ آى ّوگي قَز.
يادآٍسی – ًوًَِ ّای خـک ؿذُ هوکي اػت ًن گيش 22ؿذُ تاؿٌذ .تٌاتشايي ،ػفاسؽ هيی ؿيَد خييؾ اص آصهيايؾ
هجذدا خـک ؿًَذ ،تَيظُ چٌاًچِ هذت ًگْذاسی آى عَالًی تَدُ تاؿذ.

الفّ 2.ضن
ضٍـ زؼييي قسُ زض ظيط ًيع هي زَاًس تِ خاي ضٍـ قطح زازُ قسُ زض تٌس  2-4-3ايي اؾساًساضز تـطاي ّضـن
ًوًَِ ّا تىاض ضٍز:
همساض ًوًَِ تا زلر زَظيي قسُ ضا زضٍى تالي ّضن تا گٌدايف  100هيلي ليسط تطيعيس ( تغطي تايس تـي ضًـگ
تَزُ ٍ اظ خٌؽ هماٍم تِ گطها تاقس ).
تغطي ٍ والّه خيچي آى ،تايس وويٌِ فكاض  200ويلَ خاؾىال ضا زض زهاي  120ظيٌِ ؾلؿيَؼ زحول ًوايٌس.
تيكسطيي همساض هداظ ًوًَِ ،يه گطم تطاي ًوًَِ ّاي ذكه قسُ ٍ يا هؼازل آى تطاي ًوًَِ ّاي هطعَب هـي
تاقس .تِ تالي ّضن 20 ،هيلي ليسط اؾيس ًيسطيه (عثك تٌس  )1-2-3اضافِ وٌيس ٍ.ؾدؽ آى ضا هحىن تثٌسيس ٍ
تطاي هسذ  30زليمِ زا  120ظيٌِ ؾلؿيَؼ ( زض فكاض  200ويلَ خاؾىال زض زاذل ازَوالٍ يا گطهراًِ ضيعهَج
) گطها زّيس .آًگاُ زا زهاي ازاق ذٌه ًواييس ٍ هحلَل ضا تِ تالي حدوي  100هيلي ليسطي تطيعيس ٍ زـا ًكـاًِ

1- Hygroscopic
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تا آب تِ حدن تطؾاًيس .خؽ اظ زِ ًكيي قسى هَاز حل ًاقسًي ،اًساظُ گيـطي ضا ضٍي فـاظ هـايغ قـفاف اًدـام
زّيس.

خيَػت ب
دادُ ّای دلت
( اعالعاتی )
ب 1.دادُ ّای دلت تشای تٌذ 3
خعئياذ زليك يه آظهَى تيي آظهايكگاّي ضٍي ايي ضٍـ زض خسٍل بً 1-كاى زازُ قسُ اؾر .ايي آظهَى زض
ؾال  1985اًدام قسُ اؾر.
جذٍل ب 1.دادُ ّای دلت تشای تٌذ 3
ًَت ًوًَِ

L

n

xs

x

y

Sr

CVr

SR

CVR

هحلَل اػتاًذاسد

11

43

15/0

14/64

97/5

0/084

0/6

0/798

5/5

آب تا غلظت افضٍدُ ؿذُ

14

56

2/0

2/06

103/0

0/053

2/6

0/218

کِ دس آى:
L

عثاست اػت اص ،تعذاد آصهايـگاُ ّا.

n

عثاست اػت اص ،تعذاد اسصؿْای اًذاصُ گيشی ؿذُ(تذٍى احتؼاب ًوًَِ ّای حزف ؿذُ).

xs

X

عثاست اػت اص ،غلظت ًوًَِ ّا تِ هيلی گشم

دسليتش.

عثاست اػت اص ،هياًگيي غلظت تِ هيلی گشم دس ليتش.

y

عثاست اػت اص ،هيضاى تاصياتی تِ دسصذ.

Sr

عثاست اػت اص ،اًحشاف اػتاًذاسد تکشاسخزيشی تِ هيلی گشم دس ليتش.

 CVrعثاست اػت اص ،ضشية تغييشات تکشاس خزيشی تِ دسصذ.
SR

عثاست اػت اص ،اًحشاف اػتاًذاسد تجذيذ خزيشی تِ هيلی گشم دس ليتش.

 CVRعثاست اػت اص ،ضشية تغييشات تجذيذ خزيشی تِ دسصذ.

تميِ جذٍل ب1.
يادآٍسی  - 1تشای تْيِ هحلَل اػتاًذاسد اص آب تذٍى يَى هضاف ؿذُ تا کشٍم اػتفادُ ؿذُ اػت.

10/6
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يادآٍسی  - 2آب تکاس سفتِ ،فاضالب تصفيِ ؿذُ تِ سٍؽ صيؼت ؿٌاختی تَدُ ،کِ تِ آى کشٍم افضٍدُ ؿذُ اػت.
يادآٍسی  - 3سٍؽ ّضن تکاس سفتِ ،سٍؽ ؿشح دادُ ؿذُ دس تٌذ  2-4-3ايي اػتاًذاسد تَدُ ٍ ٍػيلِ تکاس سفتِ تيٌاب ػٌج
جزب اتوی تا الهح کاتذ تَ خالی تَدُ اػت.

ب 2.دادُ ّای دلت تشای تٌذ 4
خعئياذ زليك يه آظهَى تيي آظهايكگاّي وِ زض ؾال  1985اًدام قسُ اؾر زض خسٍل ب 2.قطح
زازُ قسُ اؾر.
جذٍل ب 2.دادُ ّای دلت تشای تٌذ 4
ًَت ًوًَِ

L

n

xs

y

x

Sr

CVr

SR

CVR

هحلَل اػتاًذاسد

18

71

25/0

23/99

96/03

0/689

2/96

3/586

14/9

آب تا غلظت افضٍدُ ؿذُ

18

72

10/0

10/94

109/4

0/690

6/2

4/045

37/0

کِ دس آى:
L

عثاست اػت اص ،تعذاد آصهايـگاُ ّا.

n

عثاست اػت اص ،تعذاد اسصؿْای اًذاصُ گيشی ؿذُ(تذٍى احتؼاب ًوًَِ ّای حزف ؿذُ).

xs
X

عثاست اػت اص ،غلظت ًوًَِ ّا تِ هيلی گشم

دسليتش.

عثاست اػت اص ،هياًگيي غلظت تِ هيلی گشم دس ليتش.

y

عثاست اػت اص ،هيضاى تاصياتی تِ دسصذ.

Sr

عثاست اػت اص ،اًحشاف اػتاًذاسد تکشاسخزيشی تِ هيلی گشم دس ليتش.

 CVrعثاست اػت اص ،ضشية تغييشات تکشاس خزيشی تِ دسصذ.
 SRعثاست اػت اص ،اًحشاف اػتاًذاسد تجذيذ خزيشی تِ هيلی گشم دس ليتش.
 CVRعثاست اػت اص ،ضشية تغييشات تجذيذ خزيشی تِ دسصذ.
يادآٍسی  - 1تشای تْيِ هحلَل اػتاًذاسد ،اص آب تذٍى يَى ,هضاف ؿذُ تا کشٍم اػتفادُ ؿذُ اػت.
يادآٍسی  - 2آب هَسد آصهَى آب آؿاهيذًی ,هضاف ؿذُ تا کشٍم تَدُ اػت.
يادآٍسی  - 3دس دػتگاُ تيٌاب ػٌج جزب اتوی اص الهح کاتذی تَ خالی اػتفادُ ؿذُ اػت.
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