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 «ثكّٗ تؼبٌي »
 آنٕبيي ثب ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ

ِؽخغ  تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ثٗ ِٛخت لبْٔٛ، تٕٙب ٚ ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ

اقتبٔعاؼظ٘بي  ٔهؽ ؼييٓ، تعٚيٓ ٚٚظيفٗ ت اقت وٗ ػٙعٖ ظاؼ ؼقّي وهٛؼ

ٍِي ) ؼقّي ( ِيجبنع.تعٚيٓ اقتبٔعاؼظ ظؼ ؼنتٗ ٘بي ِطتٍف تٛقظ 

وّيكيْٛ ٘بي فٕي ِؽوت اؾ وبؼنٕبقبْ ِؤقكٗ، يبزجٕظؽاْ ِؽاوؿ ٚ 

ِؤقكبت ػٍّي، پژٚ٘هي، تٌٛيعي ٚالتًبظي آگبٖ ِٚؽتجظ ثب ِٛضٛع يٛؼت 

ظؼ خٙت ِغٍٛثيت ٘ب ٚ ِيگيؽظ. قؼي ثؽ ايٓ اقت وٗ اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي، 

ًِبٌر ٍِي ٚثب تٛخٗ ثٗ نؽايظ تٌٛيعي، فٕي ٚ فٓ آٚؼي زبيً اؾ ِهبؼوت 

آگب٘بٔٗ ٚ ًِٕفبٔٗ يبزجبْ زك ٚ ٔفغ نبًِ: تٌٛيعوٕٕعگبْ ،ًِؽف 

وٕٕعگبْ، ثبؾؼگبٔبْ، ِؽاوؿ ػٍّي ٚ تطًًي ٚ ٔٙبظ٘ب ٚ قبؾِبٔٙبي 

اي ِؽاخغ ظٌٚتي ثبنع.پيم ٔٛيف اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي خٙت ٔظؽضٛا٘ي ثؽ

غيٕفغ ٚاػضبي وّيكيْٛ ٘بي فٕي ِؽثٛط اؼقبي ِيهٛظ ٚ پف اؾ ظؼيبفت 

ٔظؽات ٚپيهٕٙبظ٘ب ظؼ وّيتٗ ٍِي ِؽتجظ ثب آْ ؼنتٗ عؽذ ٚظؼ يٛؼت 

پيم ٔٛيف تًٛيت ثٗ ػٕٛاْ اقتبٔعاؼظ ٍِي ) ؼقّي( چبپ ٚ ِٕتهؽ ِي نٛظ.

ثب ؼػبيت اقتبٔعاؼظ٘بيي وٗ تٛقظ ِؤقكبت ٚ قبؾِبٔٙبي ػاللّٕع ٚ غيًالذ ٚ 

ضٛاثظ تؼييٓ نعٖ تٙيٗ ِي نٛظ ٔيؿ پف اؾ عؽذ ٚ ثـؽؼقي ظؼ وّيتٗ ٍِي ِؽثٛط 

ٚ ظؼ يٛؼت تًٛيت، ثٗ ػٕٛاْ اقتبٔعاؼظ ٍِي چبپ ِٕٚتهؽِي گؽظظ. ثعيٓ تؽتيت 

اقتبٔعاؼظ٘بيي ٍِي تٍمي ِي نٛظ وٗ ثؽ اقبـ ِفبظ ِٕعؼج ظؼ اقتبٔعاؼظ ٍِي 

وٗ تٛقظ ِؤقكٗ تهىيً ِيگؽظظ ثٗ  (( تعٚيٓ ٚ ظؼ وّيتٗ ٍِي ِؽثٛط5نّبؼٖ ))

تًٛيت ؼقيعٖ ثبنع.ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ اؾ اػضبي ايٍي 

قبؾِبْ ثيٓ اٌٍٍّي اقتبٔعاؼظ ِيجبنع وٗ ظؼ تعٚيٓ اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي ضّٓ 

تـٛخٗ ثٗ نؽايظ وٍي ٚٔيبؾِٕعيٙبي ضبو وهٛؼ، اؾ آضؽيٓ پيهؽفتٙبي ػٍّي، 

تبٔعاؼظ٘ـبي ثيٓ اٌّـٍٍي اقتفـبظٖ ِي ّٔبيع.ِؤقكٗ فٕي ٚ يٕؼتي خٙبْ ٚ اق

اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ِي تٛأع ثب ؼػبيت ِٛاؾيٓ پيم ثيٕي نعٖ 

ظؼ لبْٔٛ ثٗ ِٕظٛؼ زّبيت اؾ ًِؽف وٕٕعگبْ، زفظ قالِت ٚ ايّٕي فؽظي 

ٚػِّٛي، زًٛي اعّيٕبْ اؾ ويفيت ِسًٛالت ٚ ِالزظبت ؾيكت ِسيغي ٚ التًبظي، 

ي ثؼضي اؾ اقتبٔعاؼظ٘ب ؼا ثب تًٛيت نٛؼاي ػبٌي اقتبٔعاؼظ اخجبؼي اخؽا

ّٔبيع. ِؤقكٗ ِي تٛأع ثٗ ِٕظٛؼ زفظ ثبؾاؼ٘بي ثيٓ اٌٍٍّي ثؽاي ِسًٛالت 

وهٛؼ، اخؽاي اقتبٔعاؼظ وبال٘بي يبظؼاتي ٚ ظؼخٗ ثٕعي آٔؽا اخجبؼي 

ّٔبيعّ٘چٕيٓ ثّٕظٛؼ اعّيٕبْ ثطهيعْ ثٗ اقتفبظٖ وٕٕعگبْ اؾ ضعِبت 

ؾِبٔٙب ٚ ِؤقكبت فؼبي ظؼ ؾِيٕٗ ِهبٚؼٖ، آِٛؾل، ثبؾؼقي، ِّيؿي ٚ گٛا٘ي قب

وٕٕعوبْ قيكتُ ٘بي ِعيؽيت ويفيت ِٚعيؽيت ؾيكت ِسيغي، آؾِبيهگب٘ٙب ٚ 

وبٌيجؽٖ وٕٕعگبْ ٚقبيً قٕدم، ِؤقكٗ اقتبٔعاؼظ ايٕگٛٔٗ قبؾِبٔٙب ٚ ِؤقكبت 

لؽاؼ ظاظٖ ٚ ظؼ ؼا ثؽ اقبـ ضٛاثظ ٔظبَ تأييع يالزيت ايؽاْ ِٛؼظ اؼؾيبثي 

يٛؼت ازؽاؾ نؽايظ الؾَ، گٛا٘يٕبِٗ تأييع يالزيت ثٗ آٔٙب اػغب ّٔٛظٖ ٚ ثؽ 

ػٍّىؽظ آٔٙب ٔظبؼت ِي ّٔبيع. تؽٚيح قيكتُ ثيٓ اٌٍٍّي يىب٘ب ، 

وبٌيجؽاقيْٛ ٚقبيً قٕدم تؼييٓ ػيبؼ فٍؿات گؽأجٙب ٚ أدبَ تسميمبت 

ٚظبيف ايٓ ِؤقكٗ ِي  وبؼثؽظي ثؽاي اؼتمبي قغر اقتبٔعاؼظ٘بي ٍِي اؾ ظيگؽ

 ثبنع.
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آب ومُوً برداري از  –ومُوً برداري  -كميسيُن استاوذارد: كيفيت آب 

 آئيه كار    – دريا

سمت                       رئيس                                   

 يا ومايىذگي

ي ، پيّبْ                                                   ظأهگبٖ يؼضب

 ٘ؽِؿگبْ
قي( ي ؾِيٓ نٕبا)ظوتؽ  

 اػضاء
ِؽتضٛي ، ِسّع يعيك                                 پژٚ٘هىعٖ اوٌٛٛژي ضٍيح 

 فبؼـ 

ي نيّي تدؿيٗ ( ا)ظوتؽ  

ِسجي ٔٛغؼ ، قيعٖ ٌيٍي                                    پژٚ٘هىعٖ اوٌٛٛژي 

 ضٍيح فبؼـ

 ) فٛق ٌيكبٔف نيّي آٌي 
ضب           ّع ؼ ٌٛژي                         عب٘ؽي ؾاظٖ ، ِس هىعٖ اوٛ پژٚ٘

 ضٍيح فبؼـ 

                           ي اوٌٛٛژي (   ا)ظوتؽ

ــؽ              ــبخؽي ، ٔبي ــىعٖ                                     آل پژٚ٘ه

 اوٌٛٛژي ضٍيح فبؼـ 

                               ) ٌيكبٔف نيالت(   

اظاؼٖ وً اقتبٔعاؼظ ٚ هللا                             گؽگبٔي فيؽٚؾ خبيي , فؽج 

 ٘ؽِؿگبْ تسميمبت يٕؼتي اقتبْ

      )فٛق ٌيكبٔف نيّي آٌي (

 دبير تذَيه                  

 گيالْاظاؼٖ وً اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي اقتبْ   يبظلي پٛؼ نيدبٔي , ِؼًِٛٗ 

)فٛق ٌيكبٔف ػٍَٛ ِسيظ ؾيكت (       

 –ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  –ًعٚ قي ٘هتّيٓ اخالقيٗ وّيتٗ ٍِي اقتبٔعاؼظ : ويفيت آةقي اػضبي

آييٓ وبؼ –ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ آة ظؼيب   

ييس                                              يا        ر سمت 

 ومايىذگي

 انـــــــــــــــــــــــــــــــؽفي ،فؽيـــــــــــــــــــــــــــــــعْٚ                                                                   

 ظأهگبٖ پيبَ ٔٛؼ

 )ظوتؽي نيّي فيؿيه (

 اػضاء   

           ؼفٛيي ، ِسّع وبظُ                                                  
 ظأهگبٖ تؽثيت ِؼٍُ

 ) ظوتؽي نيّي تدؿيٗ (

          ؼضبيي ، پيّبْ                                                        
 گبْظأهگبٖ ٘ؽِؿ

 )ظوتؽي ؾِيٓ نٕبقي (
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            ِيؽ زجيجي ، افتطبؼاٌكبظات                                       
 ظأهگبٖ اٌؿ٘ؽا

 )فٛق ٌيكبٔف( 

ًِسفي ، ؾ٘ؽا                                                              

ظأهگبٖ اِيؽ وجيؽ    

 )فٛق ٌيكبٔف(

                                                   گٕعَ وبؼ ، ِٙعي     

 قبؾِبْ زفبظت ِسيظ ؾيكت 

 ) فٛق ٌيكبٔف(

فعاوبؼ ، نٙؽاَ                                                           

 قبؾِبْ ِسيظ ؾيكت ٘ؽِؿگبْ

 ) فٛق ٌيكبٔف(

ِٛقكٗ       اقّبػيً پٛؼ ، قٛقٓ                                     

 اقتبٔعاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ 

 )ٌيكبٔف (

ثٍٛؼي ، فؽيعٖ                                                             

ٚؾاؼت يٕبيغ ٚ ِؼبظْ    

 )ٌيكبٔف (

فالزي پيؽٚؾ، ػٍيؽضب                                               قبؾِبْ 

     ثبؾؼقي ٚؾاؼت ثبؾؼگبٔي 

 )ٌيكبٔف(

ِؽوؿ                                               عٕبؾ –االِيٕي  زبفظ

 تسميمبت ٚؾاؼت وبؼ

 )ٌيكبٔف(

ِؼًِٛٗ                                    ِٛقكٗ اقتبٔعاؼظ  –يبظلي پٛؼ 

 ٚتسميمبت يٕؼتي اقتبْ گيالْ

 )فٛق ٌيكبٔف ػٍَٛ ِسيظ ؾيكت(

قبؾِبْ زّبيت اؾ ًِؽف وٕٕعگبْ                           قبالؼي ، اثؽا٘يُ    

 ٚ تٌٛيع وٕٕعگبْ

 )ٌيكبٔف(   

ِٛقكٗ اقتبٔعاؼظ ٚ                                  آغؼ       –ِٙعٚي 

 تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ

 )وّه وبؼنٕبـ(

 دبير 

اؼظ ٚ فتسي ؼنتي ، اَ اٌجٕيٓ                                ِٛقكٗ اقتبٔع

 تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ

 ) ٌيكبٔف نيّي ( 
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 پيص گفتار

  آييٓ وبؼ –ّٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ آة ظؼيب ٔ –ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  –ويفيت آة اقتبٔعاؼظ 

خٍكٗ قيًع ٚ قي ٚ ٘هتّيٓ  وٗ تٛقظ وّيكيٛٔٙبي ِؽثٛط تٙيٗ ٚ تعٚيٓ نعٖ ٚ ظؼ

ِٛؼظ تبييع لؽاؼ  22/2/1333ِٛؼش     ظ نيّيبيي ٚ پٍيّؽوّيتٗ ٍِي اقتبٔعاؼ

لبْٔٛ ايالذ لٛأيٓ ٚ ِمؽؼات  3ايٕه ثٗ اقتٕبظ ثٕع يه ِبظٖ  0گؽفتٗ اقت 

ثؼٕٛاْ  1371عاؼظ ٚ تسميمبت يٕؼتي ايؽاْ ًِٛة ثّٙٓ ِبٖ ِٛقكٗ اقتبٔ

 تسٛالت ٚ ّ٘گبِي ثب اقتبٔعاؼظ ٍِي ايؽاْ ِٕتهؽ ِي نٛظ . ثؽاي زفظ ّ٘بٕ٘گي ٚ

ػٍَٛ ٚ ضعِبت ، اقتبٔعاؼظ ٍِي  پيهؽفت ٘بي ٍِي ٚ خٙبٔي ظؼ ؾِيٕٗ يٕبيغ ،

ثؽاي ايالذ ٘ؽگٛٔٗ پيهٕٙبظي وٗ  ايؽاْ  ظؼ ِٛالغ ٌؿَٚ تدعيع ٔظؽ ضٛا٘ع نع ٚ

،ظؼ ٕ٘گبَ تدعيع ٔظؽ ظؼ وّيكيْٛ فٕي  ٗ نٛظييب تىّيً ايٓ اقتبٔعاؼظ٘ب اؼا

ثٕبثؽايٓ ثؽاي ِؽاخؼٗ ثٗ اقتبٔعاؼظ٘بي  0ِؽثٛعٗ ِٛؼظ تٛخٗ لؽاؼ ضٛا٘ع گؽفت 

تٙيٗ ٚ تعٚيٓ  ؼظ 0ظايؽاْ ثبيع ّ٘ٛاؼٖ اؾ آضؽيٓ تدعيع ٔظؽ آٔٙب اقتفبظٖ وؽ

تٛخٗ ثٗ نؽايظ ِٛخٛظ ٚ ٔيبؾ٘بي خبِؼٗ ،  ايٓ اقتبٔعاؼظ قؼي نعٖ اقت وٗ ضّٓ

ظؼ زع اِىبْ ثيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ  ٚ اقتبٔعاؼظ ٍِي وهٛؼ٘بي يٕؼتي ٚ پيهؽفتٗ 

ايٓ اقتبٔعاؼظ ثٗ وبؼ ؼفتٗ  تٙيٗ ِٕبثغ ٚ ِبضػي وٗ ثؽاي 0ّ٘بٕ٘گي ايدبظ نٛظ
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آئيه كار  –ومُوً برداري از آب دريا  –ومُوً برداري  –كيفيت آب   

٘عف         1   ٚ ظإِٗ وبؼثؽظ    

ثؽاي عؽازي ثؽٔبِٗ ّٔٛٔٗ  ؼٚني يٗ٘عف اؾ تعٚيٓ ايٓ اقتبٔعاؼظ اؼا

اؾ  بّٔٛٔٗ ثؽظاؼي،زًّ ٚزفبظت ّٔٛٔٗ ٘بي آة ظؼي  ثؽظاؼي ، ؼٚل ٘بي

قغر  ،بي وٛچه ، ِٕبعك قبزٍي٘ب ، ضٍيح ًِ٘ت ِعي ِبٕٔع  ِٕبعك خؿؼ ٚ

ايٓ اقتبٔعاؼظ خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ثؽاي آؾِْٛ ٘بي ِيىؽٚة اقت . ثبؾ ظؼيب

ؼٚل وٍي ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  . نٕبقي ٚ ؾيكت نٕبقي ؼا ظؼ ثؽّٔي گيؽظ

 ( آِعٖ اقت .6-2خٙت تسميمبت ِيىؽٚة نٕبقي ظؼ اقتبٔعاؼظ ثٕع )

اقت:ايٍي ايٓ اقتبٔعاؼظ ثٗ نؽذ ؾيؽ وبؼثؽظ ٘بي   

 كيفيت  براي تُصيف ىجصس          3-3

اثؽات ٔبني وٗ ثٗ ِٕظٛؼ تؼييٓ  قٕدم تغييؽات ؾِبٔي ٚ ِىبٔي ويفيت آة

أدبَ أكبٔي  ٚ تبثيؽ ػٛاًِي آة ي، خبثدبؾيكتي ٘ٛا، فؼبٌيت  اؾآة ٚ

تغييؽات ثؼعي زبيً اؾ  ٚ ٔتبيح ِمعاؼتؼييٓ  ايٓ قٕدم ثٗ . ِي گيؽظ

  .  ِي وٕع وّه

 كىترل كيفيت  براي جصسى          3-1

قٕدم ويفيت آة ظؼ يه ؾِبْ عٛالٔي ظؼ يه يب چٕع ِسً تؼؽيف نعٖ ، ِهطى 

آة ثؽاي وبؼثؽظ٘بي تؼؽيف نعٖ اي  , ِي وٕع وٗ آيب ظؼ ؾِبْ ثؽؼقي

زػف اِالذ،  ِسبفظت اؾ زيبت آثؿيبْ،  اقتسّبَِبٕٔع 
 1 

ثٗ ػٕٛاْ ، يب  

غيؽ لبثً  ِهب٘عٖ نعٖ يب  تغييؽات /لبثً اقتفبظٖ اقت ٚ ضٕه وٕٕعٖ

 .٘كتٕع لجٛي 

 خاظ كاربردٌاي سىجطٍايي براي          3-1

ٚ اثؽ تغييؽات لبثً  ِمعاؼ ظؼ ايٓ قٕدم ػٍّيبتي ثؽاي اؼؾيبثي ػٍت ، 

ٚ ٔتبيح ثؼعي تطٍيٗ آٔٙب  يٕعٖ ٘بثؽؼقي ِٕبثغ آال , تٛخٗ ظؼ ويفيت آة

ِبٕٔع  ئّي آة اؾ عؽيك ػال ثٗ آة ظؼيب أدبَ ِي نٛظ. نٕبقبئي آٌٛظگي

پؽٔعگبْ يب پعيعٖ ٘بي ثؽخكتٗ ظيگؽ  ,ِؽگ ٚ ِيؽ ثي ِٙؽگبْ ، ِب٘يٙب 

ِي  ؼٚغٓؼٔگ يب وعٚؼت يب تهىيً اليٗ ٘بي نٕبٚؼ چؽن يب  گكتؽل ِبٕٔع

٘ب ٘ب ، ٔهت تٛأع ثٗ ِيؿاْ تطٍيٗ
2 

يب زتي نىٛفبئي پالٔىتْٛ ٘ب
3  

ٕيٓ ٔتيدٗ وؽظ وٗ ؼقيعْ ثٗ چ تٛخٗ عظؼ يٛؼتيىٗ ثبي  ٔكجت ظاظٖ نٛظ.

ِّىٓ اقت پعيعٖ ٘بي عجيؼي ػبًِ ِؽگ ٚ  ؾيؽا ِهىً اقت . اي ثكيبؼ 

ثيهتؽ ِٛاؼظ  آاليٕعٖ ٘بي تدّغ پػيؽ ظؼ ٚ ِيؽ خبٔٛؼاْ آثؿي ثبنع

   .ٔبظيعٖ گؽفتٗ نعٖ ثبنٕع 

 اثرات سازي ٌاي ساخت اوسان ارزيابي         3-5

اثؽات  ٕٔعاؼؾيبثي تغييؽات ويفيت آة ظؼ اثؽ پيهؽفت ٘بي ِٕٙعقي ِب  

٘ب ، آة ثٕع٘ب يب ثٕبظؼ ٚ ثؽؼقي  ٘ب ، پً قع٘بي ضبوي ، ِٛج نىٓ قبضت

 . اقت  اؾ ِسيظ ٘بي آثي ظؼيبيي خٙت تطٍيٗ پكبة اقتفبظٖ گكتؽظٖ ٔتيدٗ

  مساجغ الصامي           2 
 ي اش اين استاندازديين تستية آن مقسزات جصاتي است كو دز متن اين استاندازد تو آنيا ازجاع داده شده است. تدزمدازك الصامي شيس حاًي مقس

محسٌب مي شٌد . دز مٌزد مساجغ دازاي تازيخ چاپ ً/ يا تجديد نظس ، اصالحيو ىا ً تجديد نظسىاي تعدي اين مدازك مٌزد نظس نيست . 

ك الصامي شيس زا مٌزد تسزسي قساز معيرا تيتس است كازتسان ذينفغ اين استاندازد ، امكان كازتسد آخسين اصالحيو ىا ً تجديد نظسىاي  مداز

  دىند . دز مٌزد مساجغ تدًن تازيخ چاپ ً/ يا تجديد نظس، آخسين چاپ ً / يا تجديد نظس آن مدازك الصامي ازجاع داده شده مٌزد نظس است .

 اقتفبظٖ اؾ ِؽاخغ ؾيؽ ثؽاي وبؼثؽظ ايٓ اقتبٔعاؼظ اٌؿاِي اقت :

 

                                                 
1- Demineralization 

2- Spillage 

3- Plankton  blooms 
ظؼ زضٛؼ ِٛاظ ِغػي وٗ اؾ عؽيك پكبثٙب ٚاؼظ ِسيظ ٘بي آثي ِي نٛظ ، پالٔىتٛٔٙب 

 ؼنع ثكيبؼ ؾيبظٖ پيعا وؽظٖ ، ثٗ ايٓ پعيعٖ نىٛفبيي پالٔىتٛٔٙب گفتٗ ِي نٛظ. 
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ٍي    2-1 قتبٔعاؼظ ِ ِٗ  –، آة  1330:  5711-2ا طم ظٚ  –ٚاژٖ ٔب  –ث

 آة ظؼ عجيؼت ، ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي 

2-2  ISO 5667-1:1980, Water  quality – Sampling – Part 1: Guidance  on the design  of   

sampling  programmes. 

2-3   ISO 5667-2:1991, Water  quality – Sampling – Part 2 : Guidance   on  sampling  

techniques 

2-4   ISO 5667-3:1985, Water quality – Sampling – Part 3 : Guidance  on  the    preservation  

and  handling  of  samples. 

2-5   ISO  5667-4:1987, Water  quality – Sampling – Part 4: Guidance  on  sampling   from  

lakes, natural  and  man-made. 

2-6    8199:1988,Water  quality – General  guide  to  the  enumeration  of  micro – organisms   

by  culture. 

 اصطالحات َ تؼاريف         1

ظؼ ايٓ اقتبٔعاؼظ ايالزبت ٚ/يب ٚاژٖ ٘ب ثب تؼبؼيف ؾيؽ ثىبؼ ِي ؼٚٔع  

 : 

ومُوً وقطً اي         1-3
 5

 

ثٗ ّٔٛٔٗ اي وٗ ثٗ يٛؼت خعاگبٔٗ ٚ تًبظفي ) ثب تٛخٗ ثٗ ؾِبْ ٚ/يب 

ِسً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ( اؾ يه ِسيظ آثي گؽفتٗ ِي نٛظ , ّٔٛٔٗ ٔمغٗ اي 

 ي نٛظ . گفتٗ ِ

ومُوً ٌاي ويمرخ ػمقي          1-1
9
  

نبًِ يه قؽي ّٔٛٔٗ ٘بي آة وٗ اؾ اػّبق ِطتٍف يه پيىؽٖ آثي 
6

ظؼ يه  

 ِسً ِهطى گؽفتٗ     ِي نٛظ , اقت . 

: براي دستيابي بً تُصيفي از كيفيت آب در يك پيكري آبي ضرَري  يادآَري

اي مختهف ) ومُوً برداري است كً ومُوً ٌاي ويمرخ )پرَفيم( ػمقي در محم ٌ

 در سً بؼذ( تٍيً ضُد .

ومُوً ٌاي ويمرخ  سطحي           1-1
9
  

ثٗ يه قؽي اؾ ّٔٛٔٗ ٘بي آة وٗ اؾ ِسً ٘بي ِطتٍف اؾ يه ػّك ِهطى 

تٙيٗ نعٖ أع, گفتٗ       ِي نٛظ . ايٓ ٔٛع ٔيّؽش ظؼ ِسيظ ٘بي خؿؼ 

ػؽضي ) ػؽٌ وبٔبي  ٚ ِعي نبًِ ٔيّؽش عٌٛي ) ظؼ عٛي وبٔبي ( يب ٔيّؽش

( ٚ ظؼ آة ٘بي  قبزٍي ٚ ظؼيبي ثبؾ ِهتًّ ثؽ عؽازي يه نجىٗ ته يب ظٚ 

 ( ِؽاخغ وٕيع. 5-2ثؼعي ظؼ عٛي ايٓ ٔٛازي اقت . ثٗ اقتبٔعاؼظ ثٕع)

گفتً ضذي ممكه است وياز بً ومُوً 1-1: ٌماوطُري كً در بىذ  يبظآٚؼي

 برداري در سً بؼذ باضذ . 

تهطومُوً مخ          1-5
1
 

ػجبؼتكت اؾ ِطٍٛط يه يب چٕع ّٔٛٔٗ يب ؾيؽ ّٔٛٔٗ ، ثب يه ٔكجت ِهطى 

ٚ ِٕبقت ) ثٗ يٛؼت پيٛقتٗ يب خعاگبٔٗ( وٗ ِّىٓ اقت ِيبٔگيٓ ٔتبيح 

يه ٚيژگي ِٛؼظ ٔظؽ اؾ آْ ثعقت آيع. ٔكجت ّٔٛٔٗ ٘بي تهىيً ظٕ٘عٖ 

 ِؼّٛال ثؽاقبـ أعاؾٖ گيؽي ؾِبْ ٚ خؽيبْ , تؼييٓ ِي نٛظ .

 ابسار ومُوً برداري          5
 ظرف ومُوً         5-3

( آٚؼظٖ نعٖ اقت 3-2ؼٚل وٍي ِؽثٛط ثٗ ظؽف ّٔٛٔٗ ظؼ اقتبٔعاؼظ ثٕع )

. ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ آٌٛظگي ّٔٛٔٗ ٚ اؾ ظقت ظاظْ ِمبظيؽ وُ ِٛاظ ظؼ 

ّٔٛٔٗ آة ظؼيب , ثؽ اثؽ خػة تٛقظ ظؽف, الؾَ اقت وٗ تٛخٗ ضبو اػّبي 

ژٖ ثٗ ِهىالتي وٗ ثٗ ظٌيً ؾيبظ ثٛظْ لعؼت يٛٔي نٛظ. ُ٘ چٕيٓ تٛخٗ ٚي

                                                 
1- Spot  Sample 
2- Depth  profile  sample 

3- Body  of  water 

4 - Area  Profile  Samples  
5- Composite  sample 
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آة ظؼيب ظؼ ِمبيكٗ ثب آثٙبي عجيؼي ظيگؽ ثٛخٛظ ِي آيع , ضؽٚؼي اقت . 

چٕبٔچٗ ضغؽ ٚاوٕم ثيٓ ِٛاظ تهىيً ظٕ٘عٖ ظؽف ٚ ّٔٛٔٗ ٚخٛظ ظاؼظ ثبيع 

 اؾ ظؽف ٘بي اؾ خٕف نيهٗ يب ِٛاظ ثي اثؽ ظيگؽ اقتفبظٖ نٛظ .

يب, ثبيع اؾ ثىبؼگيؽي ظؽٚف نىكتٕي اختٕبة ٕ٘گبَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ظؼ

 نٛظ .

(پيم گفتبؼ  1:  اعالػبت ثيهتؽ ظؼ ِٛؼظ ظؽف ّٔٛٔٗ ظؼ ِؽخغ نّبؼٖ)  يادآَري

 . ثيبْ نعٖ اقت

 اوُاع ابسار ومُوً برداري          5-1  

 مقذمً اي بر اوتخاب ابسار ومُوً برداري          5-1-3

قغسي آة ِي تٛأع ثب فؽٚ ثؽظْ ظؽف  ّٔٛٔٗ ٘بي ِتؼٍك ثٗ ثطم ؾيؽ اليٗ

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثٗ عٛؼ ظقتي ثؽظانتٗ نٛظ . ظؼپٛل ظؽف ثبؾ ِي نٛظ ٚ تب 

لجً اؾ خّغ آٚؼي وبًِ ّٔٛٔٗ ثبؾ ِي ِبٔع .الؾَ اقت وٗ لجً اؾ خّغ 

آٚؼي ّٔٛٔٗ ثغؽي چٕعيٓ ثبؼ ثب آة ِٛؼظ ٔظؽ نكتهٛ ظاظٖ نٛظ . ٕ٘گبَ 

يب قغر ؼٚيٗ خؿؼ ٚ ِعي ٚ آثٙبي ثبؾ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ قغر ثبالي ٔٙؽ 

,اقتفبظٖ اؾ ظقتىم خٙت خٍٛگيؽي اؾ آٌٛظگي ّٔٛٔٗ, ضؽٚؼي اقت . ّٔٛٔٗ 

ثؽظاؼي ثب زعالً ضغؽ آٌٛظگي ٚ نؽايظ ثٙيٕٗ ِي تٛأع اؾ لكّت خٍٛي 

وهتي يب لبيك ظؼ زبٌي وٗ  ظؼ ؾِبْ زؽوت  ثٗ آؼاِي ظؼ خٙت خؽيبْ آة 

لغ ؼٚل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظقتي يه ؼٚل ظؼ زؽوت اقت , أدبَ نٛظ. ظؼ ٚا

قبظٖ ثب زعالً اِىبْ آٌٛظگي اقت . ايٓ ؼٚل اؾ خػة ِٛاظ ِٛخٛظ ظؼ 

ّٔٛٔٗ تٛقظ قغر ظاضٍي ٚقيٍٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚ اؾ ظقت ظاظْ آٔٙب , 

خٍٛگيؽي ِي وٕع. اثؿاؼ٘بي ِىبٔيىي ِطتٍف پيهؽفتٗ ثؽاي خّغ آٚؼي 

ِؼؽفي ٚ تهؽير نعٖ  4-2-4تب  2-2-4ّٔٛٔٗ ٘ب اؾ اػّبق ِطتٍف ظؼ ثٕع

 أع .

( 2: اعالػبت ثيهتؽ ظؼ ِٛؼظ ؼٚل ٘بي آؾِْٛ آة ظؼيب ظؼ ِؽخغ نّبؼٖ ) يادآَري

 . پيم گمتبؼ آٚؼظٖ نعٖ اقت

ومُوً بردارٌاي باز َ ومُوً بردارٌاي از سطح          5-1-1
7
  

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بي ثبؾ ظؽٚفي ثب ظ٘بٔٗ ثبؾ ٘كتٕع وٗ ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي 

غر يب ٔؿظيىتؽيٓ اليٗ ٔكجت ثٗ قغر ثىبؼ ِي ؼٚٔع. ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بي اؾ ق

ثبؾ ِؼّٛال ّٔي تٛإٔع ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ اليٗ ٘بي ؾيؽيٓ پيهٕٙبظ 

نٛٔع ، ؾيؽا ازتّبي آٌٛظگي ثب اليٗ قغسي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ِّىٓ اقت زبٚي 

ٔٗ ِٛاظي ثبنع وٗ اثؽ لبثً ِالزظٗ اي ثؽ غٍظت وٍي ِٛاظ ِٛخٛظ ظؼ ّٔٛ

 ظانتٗ ثبنع .

ثؽظانت ّٔٛٔٗ اؾاليٗ اي ثكيبؼ ٔبؾن 
10

ثبيع ثب ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بي ٚيژٖ  

اي وٗ ثؽاي ايٓ وبؼ عؽازي نعٖ أع , أدبَ نٛظ .اِبتٙيٗ ّٔٛٔٗ ٘بي 

 ِؼؽف, ثطًٛو ٕ٘گبَ اخؽاي ػٍّيبت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثكيبؼ ظنٛاؼ اقت . 

ن ثبيع ضيٍي ظليك أدبَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ويفي اؾ اليٗ ٘بي ثكيبؼ ٔبؾ:  يادآَري

نٛظ . ٔىبت ِؽثٛط ثٗ  نيّي اليٗ ٘بي ثكيبؼ ٔبؾن ٚ ؼٚل ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ 

 ( پيم گفتبؼ آٚؼظٖ نعٖ اقت .  4ِؽخغ نّبؼٖ) 

ابسارٌاي ومُوً برداري با نُنً بستً           5-1-1
33

 

ٌٌٛٗ ٘بي تٛضبٌي ٘كتٕع وٗ ظؼيچٗ ٘ب يب ظؼپٛل ٘بيي ثؽ ؼٚي آٔٙب  

نعٖ اقت ٚ ثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ػّك ٘بي تؼؽيف نعٖ )ّٔٛٔٗ  تؼجيٗ

٘بي ٔمغٗ اي يب يه قؽي ّٔٛٔٗ ( يب ثؽاي تٙيٗ ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ اؾ 

 ػّك يىكبْ پيهٕٙبظ ِي نٛظ . 

ثيهتؽ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بي ثب ٌٌٛٗ ثكتٗ اؾ خٕف پٍي ٚيٕيً وٍؽايع
 
(pvc)

12
  

٘بي فٛق ِي تٛإٔع يب ِٛاظ ِهبثٗ ٘كتٕع . اؾ ايٓ ؼٚ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ

ِٕجغ ِكتؼع آٌٛظگي ِسكٛة ِي نٛٔع . ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ ايدبظ آٌٛظگي 

                                                 
1- Open  samplers   and    surface  samplers 

1- Microlayer 

2- Closed – pipe  device 
3- Poly vinyl  chloride 
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ظؼ ايٓ ٚقيٍٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي الؾَ اقت وٗ قغر ظاضٍي آْ ثٛقيٍٗ پٍي 

تتؽا فٍٛؼٚ اتيٍٕي ثب تؽويت ِٕبقت وٗ فؽايٕع ِٕبقت پٍيّؽٖ نعْ ؼا 

ب زٍمٗ ٘بي گػؼأعٖ  ثبنع) ِِٕٛؽ ايدبظ ٔىٕع( , پٛنبٔعٖ نٛظ ٚ ي

اتًبي
13

 (PTFE)اؾ خٕف پٍي تتؽا فٍٛؼٚ اتيٍٓ  
14

يب القتيه قيٍيىٛٔي  

ظانتٗ  ثبنع . فٕؽ٘بي ظاضٍي ثبيع اؾ خٕف پالقتيه ثبنع . فٕؽ٘بي 

ضبؼخي فٍؿي ِٕبقت ٔيكتٕع , ؾيؽا ازتّبي آٌٛظگي ثٗ ػٕبيؽي وٗ ظؼ 

 أعاؾٖ گيؽي ِٛؼظ ٔظؽ ٘كتٕع ٚخٛظ ظاؼظ .

 ثؿاؼ ٚخٛظ ظاؼظ : ظٚ ٔٛع عؽازي ظؼ ايٓ ا

ثؽاقبـ خبيگؿيٕي ٘ٛا -
15
  

ثؽاقبـ أتٙبي ثبؾ  -
16
 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ثب قيكتُ خبيگؿيٕي ٘ٛا ثٛقيٍٗ يه ؼيكّبْ پبييٓ فؽقتبظٖ 

ِي نٛظ . ايٓ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘ب ظاؼاي ظٚظ٘بٔٗ ٘كتٕعوٗ ثب ظؼپٛنٙبيي 

ثكتٗ نعٖ أع ٚ ظؼ يه ِكيؽ ايٍي يب ثبٔٛيٗ ثٛقيٍٗ ؼيكّبْ ٘بيي ثعْٚ 

ؼغبف وٗ ثٗ آٔٙب ِتًً اقت ٚ ثٛقيٍٗ يه فٕؽ ازبعٗ نعٖ أع , پبييٓ أ

فؽقتبظٖ ِي نٛٔع .  فهبؼ آة ٚزؽوت آؼاَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ، ػّمي ؼاوٗ 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼثب ِٛفميت ػًّ ضٛا٘ع وؽظ, ِسعٚظ ِي وٕع . ايٓ ٔٛع ّٔٛٔٗ 

ثؽظاؼ٘ب ثطبعؽ ِؿايبي ثيبْ نعٖ ِٕبقجتؽيٓ ٔٛع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ثؽاي 

ّٔٛٔٗ اؾ ًِت ٘ب ِسكٛة ِي نٛٔع اِبثؽاي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ اليٗ  ثؽظانت

 ٘بي قغسي اغٍت آثٙبي ثبؾ، ِّىٓ اقت ِٕبقت ثبنع. 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بي ثب قيكتُ أتٙبي ثبؾ ثب نعت ظؼ آة پبييٓ ِي ؼٚٔع
17
 

ؾيؽا ثٗ ّ٘ؽاٖ يه وبثً ٘يعؼٚگؽافي
13 

ثٗ ظاضً آة فؽقتبظٖ ِي نٛٔع . 

ٕدم ِمبظيؽ خؿيي فٍؿات يب ٘يعؼٚوؽثٓ ٘ب اقت اگؽ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽاي ق

,الؾَ اقت وٗ اؾ يه ؼيكّبْ غيؽ فٍؿي اقتفبظٖ نٛظ .أتٙبي ٌٌٛٗ ٘بي 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثب ظؼپٛل ِسىُ يب ثٛقيٍٗ ِبنٗ اٌىتؽِٚغٕبعيكي يب ٚؾٔٗ 

٘بي پيبَ ظٕ٘عٖ يب فهبؼ آة ثكتٗ ِي نٛظ . ؾِبٔي وٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ ظؼ 

فت , ثبيع اخبؾٖ ظاظٖ نٛظ خٙت قبؾگبؼ ي ثب ِسيظ اعؽاف ِسً لؽاؼ گؽ

لجً اؾ ػٍّيبت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  پٕح ظليمٗ ظؼ ِسيظ ثبلي ثّبٔع . ظؼ 

يٛؼتيىٗ اؾ ٚؾٔٗ ٘بي پيبَ ظٕ٘عٖ اقتفبظٖ   ِي نٛظ , زتّب ثبيع ٚؾٔٗ 

٘بي ِٛؼظ اقتفبظٖ ثب پٛنم پالقتيه پٛنبٔعٖ نٛظ. ثؽاي خٍٛگيؽي اؾ 

اليٗ ثكيبؼ ٔبؾن قغر ٚ اليٗ ٘بي ظيگؽ , ثؽضي أٛاع  آٌٛظگي ّٔٛٔٗ ثب

ايٓ ٌٌٛٗ ٘ب ثب ظؼپٛل ثكتٗ  ثٗ ظاضً آة فؽقتبظٖ ِي نٛٔع .  ٕ٘گبَ 

أدبَ ػٍّيبت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ خؽيبْ ٘بي آثي نعيع يب ظؼ اػّبق , 

وبثً ٘يعؼٚگؽافي ثٗ يٛؼت ػّٛظي لؽاؼ ّٔي گيؽظ . ِّىٓ اقت ِٛلؼيت 

ؼي ظؼ ظاضً آة تٛقظ ظقتگبٖ ػّك قٕح ثب تغييؽات اثؿاؼ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظا

فهبؼ 
12

يب ظقتگبٖ ػّك يبة يٛتي 
20

ثجت نٛظ . ظؼ ِٛاؼظ قبظٖ تؽ, وبفي  

اقت عٛي ٚ ؾاٚيٗ قيُ ثجت نٛظ ٚ ػّك ٚالؼي ثب اقتفبظٖ اؾ ؼٚاثظ 

ٕ٘عقي تًسير نٛظ . ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ِٕبعك ٔؿظيه ثكتؽ ظؼيب ثبيع ثب 

                                                 
4- Joining  ring 

5- Poly tetra etylen 
6- Air  Displacement 

  7- Open  Ended 
17

-Free- Flushing 

2- Hydrographic  Cable 

وبثً ٘يعؼٚگؽافي ٚقيٍٗ اي اقت ثؽاي أتمبي ظؼ آة وٗ اغٍت ثؽ ظٚ ٔٛع اقت ,   

وبثً فيؿيىي وٗ ثؽاي أتمبي فيؿيىي ثبؼ ٚ وبثً اٌىتؽيىي وٗ خٙت أتمبي پيبَ 

 اؾ ظقتگبٖ قٕدٕعٖ ثٗ ظقتگبٖ آنىبؼ قبؾ ِٛؼظ اقتفبظٖ لؽاؼ ِي گيؽظ .
19

- Pressure   Transducer 
20

-Echo  Sounder 
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٘بيي عؽازي نعٖ أع , أدبَ چٕيٓ ِٛلؼيت  ّٔٛٔٗ ثؽظاؼ٘بيي وٗ ٚيژٖ

 نٛظ 
 ابسارٌاي پمپاژ         5-1-5

پّپ ٘بي ثب قيكتُ پّپبژ ظٚظي نىً)پؽيكتبٌيه( 
21

ٚ پّپ ٘بي  

قبٔتؽيفٛژي
22

ثٗ ّ٘ؽاٖ ؼاٖ أعاؾٔع٘بيي وٗ ازتّبي ٚلٛع آٌٛظگي   

ٕ٘گبَ اقتفبظٖ اؾ آٔٙب ثكيبؼ ضؼيف اقت , ِي تٛإٔع ثٗ وبؼ گؽفتٗ 

ٌٌٛٗ ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ پيىؽٖ آثي ثب وّه يه وبثً غيؽ   نٛٔع.

فٍؿي ٘يعؼٚگؽافي پبييٓ فؽقتبظٖ ِي نٛظ . تٗ ثبؾ ٌٌٛٗ ثبيع اؾ وبثً 

ظٚؼ ٔگٗ ظانتٗ نٛظ ٚ پّپ ٚ ٌٌٛٗ ثٗ قؽػت ٚ ثٗ نعت لجً اؾ گؽفتٓ 

ّٔٛٔٗ ظؼ آة غٛعٗ ٚؼ نٛٔع . ايٓ ٔٛع اثؿاؼ ِّىٓ اقت ثؽاي گؽفتٓ 

اي يب يه قؽي ّٔٛٔٗ اؾ اػّبق ِهطى ٚيب ثؽاي تٙيٗ  ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ

ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ اؾ يه ِٕغمٗ يب يه ػّك اقتفبظٖ نٛظ . اثؿاؼ٘بي 

پّپبژ ِي تٛإٔع ثؽاي آؾِْٛ نيّيبيي ػٛاٍِي ثٗ يٛؼت غؼٖ يب فبؾ 

ِسٍٛي ثىبؼ ؼٚٔع, اِب  ثؽاي تٙيٗ ّٔٛٔٗ ثؽاي آؾِْٛ تؽويجبت گبؾي يب 

 فؽاؼ ِٕبقت ٔيكتٕع  . 

 ابسار ومُوً برداري خُد كار          5-1-9

اغٍت اثؿاؼ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ضٛظوبؼ, اِىبْ خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ٘بي ِدؿا 

ثب فٛايً ؾِبٔي ِهطى اؾ پيم تؼييٓ نعٖ ؼا فؽاُ٘ ِي آٚؼٔع . قيكتُ 

٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ضٛظوبؼ اغٍت ثٗ ّ٘ؽاٖ قيكتُ ٘بي پبيم ظؼ ِسً , 

يكتُ ٘بي اؼتجبعي ِطبثؽاتي تؽويت ِي نٛظ . قيكتُ ٚؼٚظي اعالػبت ٚ ق

ايكتگبٖ ٘بي پبيم ضٛظوبؼ پيچيعٖ اؾ ؼٚي وهتي ٘بي ثبثت يب قىٛ ٘بي 

پبيم ثبثت ثب اقتفبظٖ اؾ ِيٍٗ ٘بي ِكتمؽ ظؼ ِسً ثؽاي أعاؾٖ گيؽي 

تؼعاظي اؾ نبضى ٘ب ظؼ ػّك ٚ قغر ػٍّيبت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ؼا أدبَ ِي 

 آٚؼظٖ نعٖ اقت . 3-6 ظٕ٘ع . خؿئيبت ثيهتؽ ظؼ ثٕع

 ومُوً برداري          9
 محم ومُوً برداري          9-3

( 2-2ؼإّ٘بي وٍي عؽازي ثؽٔبِٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ اقتبٔعاؼظ ثٕع )

آٚؼظٖ نعٖ اقت . تؼييٓ پؽاوٕعگي ِسً ٘بي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي تٕٙب پف اؾ 

ّٔٛٔٗ  أدبَ يه قؽي وبؼ٘بي ِمعِبتي ثب اقتفبظٖ اؾ تؼعاظ ؾيبظي ِسً

 ثؽظاؼي ٚ ثب اقتفبظٖ اؾ ؼٚل ٘بي آِبؼي , اِىبْ پػيؽ اقت .

( پيص 9: تؼذاد زيادي از اوُاع رَش ٌاي آماري در مىبغ ضماري ) يادآَري

  گفتار آَردي ضذي است .

ِٛلؼيت ٔمبط ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثب تٛخٗ ثٗ لبثٍيت تغييؽ پػيؽي ظؼ تٛؾيغ 

غييؽپػيؽي ِٚمعاؼ تغييؽات نبضى ٘بي ِٛؼظ ٔظؽ , ػٛاًِ ِٛثؽ ظؼ ايٓ ت

ٚيژگي ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ظؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي , تؼييٓ ِي نٛظ. تٛؾيغ ٔمبط 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِدؿا ظؼ قغر گكتؽٖ ِٛؼظ ِغبٌؼٗ , ثبيع ثٗ گٛٔٗ اي 

ثبنع وٗ اؼتجبعي ِٕغمي ِيبْ آٔٙب ٚخٛظ ظانتٗ ٚ تغييؽات لبثً ِالزظٗ 

ػعَ ؼػبيت ايٓ ُِٙ ٚ  اي ظؼ ايٓ ثيٓ ٚخٛظ ٔعانتٗ ثبنع . ثعيٙي اقت

تّؽوؿ ايٓ ٔمبط ظؼ يه ثطم ضبو , اثٙبِبتي ظؼ يست ثؽؼقيٙبي أدبَ 

نعٖ ايدبظ ِي وٕع. اگؽچٗ , تٕٙب ظؼ ِغبٌؼبت ثطًٛيي ظؼ ِٛؼظ ٔٛقبٔبت 

ٔمبط ِدؿا , ِي تٛاْ ٔمبط ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثٗ أعاؾٖ وبفي ٔؿظيه ثٗ ُ٘ 

يي ِٛؼظ ٔظؽ ؼا ٔهبْ ظانت ثٗ عٛؼي وٗ يىٕٛاضتي وبًِ تؽويجبت نيّيب

                                                 
                                                                                                       

Peristalic  Pump      1-           

ثؽضٛؼظ ِىبٔيىي ايدبظ  پّپ پؽيكتبٌيه پّپي اقت وٗ ِبيغ ثٛقيٍٗ اِٛاج ٔبني اؾ

 ٕع.      ِي و      ٚاؼظ ٌٌٛٗ لبثً أؼغبف ٔيؽٚ نعٖ ظؼ

Centrifugal  Pumps 2- 
پّپ ٘بي قبٔتؽيفٛژي پّپ ٘بيي ٘كتٕع وٗ ثب اقتفبظٖ اؾ ٔيؽٚي گؽيؿ اؾ ِؽوؿ وبؼ   

 ِي وٕٕع.
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ظ٘ع. ِتبقفبٔٗ اؼايٗ يه ؼا٘ىبؼ ػِّٛي اِىبْ پػيؽ ٔيكت ؾيؽا ٘ؽ 

 تسميك ظاؼاي ٚيژگي ٘بي ِٕسًؽ ثٗ ضٛظ اقت .

ظؼ ػًّ ّ٘ٛاؼٖ ثبيع تبثيؽات ثبٔٛيٗ ٔبني اؾ خؿؼ ٚ ِع ظؼ ٔظؽ گؽفتٗ  

نٛظ. اعّيٕبْ اؾ ايٓ ِكئٍٗ ثكيبؼ ُِٙ اقت وٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ 

ِدبٚؼ ثٗ گٛٔٗ اي ٔجبنع وٗ ّٔٛٔٗ ٘ب ظؼ ٚالغ اؾ يه  ايكتگبٖ ٘بي

پيىؽٖ آثي گؽفتٗ نٛٔع.ايٓ زبٌت ؾِبٔي اتفبق ِي افتع وٗ فبيٍٗ 

 ايكتگبٖ ٘بي ظاضٍي ثؽاثؽ يب وّتؽ اؾ ِسيظ تست خؿؼ ٚ ِع ثبنع .

ػِّٛب ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ظؼيب تٛقظ لبيمٙب , وهتيٙب, ٘ٛا ٔبٚ٘ب يب  

ظ .اگؽچٗ ,  ٕ٘گبَ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ًِت زتي ثبٌگؽظ٘ب أدبَ ِي نٛ

٘بي ثبؼيه ٚ ضٛؼ٘بي خؿؼ ٚ ِعي ثٙتؽ اقت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ؼٚي ؾِيٓ 

اؾ ؼٚي ِٛج نىٕٙب، آة ثٕع٘ب يب پٍٙب أدبَ نٛظ .ثٗ عٛؼ وٍي , ٕ٘گبَ 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ نٕبٚؼ٘بي ظؼ زبي زؽوت , اقتفبظٖ اؾ تدٙيؿات ٔبٚثؽي 

اؼي ثكيبؼ ِفيع اقت . اٌجتٗ ايٓ تدٙيؿات ثؽاي تؼييٓ ٔمبط ّٔٛٔٗ ثؽظ

ظؼ فبيٍٗ ٔؿظيه ثٗ ضهىي وبؼايي چٕعأي ٔعاؼٔع . ِي تٛاْ اؾ ؾاٚيٗ 

قٕدٙب ٚ ظيگؽ ٚقبيً ٔبٚثؽي ظؼيبيي ثؽاي تغجيك ٔمبط ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثب 

 ػٛاؼٌ ِهٙٛظ ظؼ ضهىي اقتفبظٖ وؽظ .

ؼيبيي تست أتطبة ٔمبط ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ ظؼيب ثكتگي ثٗ ِكبزت ِسيظ ظ 

 ثؽؼقي ظاؼظ . 

 آبٍاي جسر َ مذي          9-3-3

ويفيت آة ظؼ ِسيظ ٘بي آثي خؿؼ ٚ ِعي ثٛقيٍٗ فؽقبيم , خؽيبْ ؼٚظضبٔٗ 

اي , پكبثٙب ٚ ثطًٛو ثٛقيٍٗ ِيؿاْ خؿؼ ٚ ِع ِتبثؽ ِي نٛظ ٚ ظؼ 

ٔتيدٗ  ِّىٓ اقت آة ثٗ يٛؼت ٔكجي ظؼ ؼاقتبي ػّٛظي ٚ افمي ٔب ّ٘گْٛ 

ؼ ثعقت آٚؼظْ تًٛيؽي يسير اؾ تٛؾيغ آة , يه چبؼچٛة ثبنع . ثّٕظٛ

ِؽخغ اٌٚيٗ ثؽاقبـ اٌگٛي اضتالط ثبيع تؼييٓ نٛظ . ايٓ اٌگٛي اضتالط 

ِي تٛأع ثٛقيٍٗ أعاؾٖ گيؽي  نبضًٙبيي ِبٕٔع زؽاؼت , ٘عايت , 

فٍٛؼقبٔف –نٛؼي, غٍظت اوكيژْ , وعٚؼت ٚ/يب وٍؽٚفيً 
23

ثٗ يٛؼت ويفي  

ثؽنٙبي ػؽضي اؾ تٛؾيغ نٛؼي  ظؼ عٛي يه ًِت ِّىٓ ظؼآيع .ثؽاي ِثبي ,

اقت ِجٕبي ثىبؼگيؽي اثؿاؼ٘بيي نٛظ . ُ٘ چٕيٓ ِّىٓ اقت ,  ظؼ يه ػّك 

ثبثت ثؽاي أعاؾٖ گيؽي پؽٚفيً)ٔيّؽش(قغر يب ظؼ يه ٔمغٗ ثبثت ثؽاي 

أعاؾٖ گيؽي پؽٚفيً ػّك اقتفبظٖ نٛظ . ٔتبيح زبيً اؾ چٕع ثؽل ػؽضي 

ظؼ ؾِبْ ٚ ِىبْ ِي تٛأع ٔمم ٚ اثؽ ِيبٔگيٓ خؿؼ  اؾ عؽيك ظؼْٚ يبثي 

 ٚ ِع ؼا ثؽ اٌگٛي اضتالط ٔهبْ ظ٘ع.

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِتٛاٌي ثبيع ثٗ گٛٔٗ اي ثبنع وٗ ّٔٛٔٗ ٘ب ٔبّ٘گٕي 

ِؼيٕي ظانتٗ ثبنٕع . ثؽاي ِثبي , ظؼ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽاي تٙيٗ ٔيّؽش 

بٚت نٛؼي ظانتٗ قغسي ثبيع  ّٔٛٔٗ ٘بي ثؽظانت نعٖ ظٚ ٚازع يب ثيهتؽتف

ثبنٕع ٚ ثؽاي تٙيٗ ٔيّؽش ػّمي ثبيع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ قغر , ػّك 

( 6ِتٛقظ ٚ ثطم ٘بي ػّيك ٔؿظيه ثكتؽ أدبَ نٛظ . ) ثٗ ِٕجغ نّبؼٖ)

 پيم گفتبؼ ِؽاخغ نٛظ.(

ٕ٘گبَ ثؽؼقي ٔسٖٛ أتهبؼ پكبة اؾ يه ضؽٚخي ضبو , زضٛؼ يه ٌىٗ لبثً  

ا  ظؼ ؾِبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٔهبْ ظ٘ع ِهب٘عٖ ِّىٓ اقت ,  ِسً آٌٛظگي ؼ

. ظؼ ِٛؼظ خؽيبْ ٘بيي وٗ تهطيى ِكيؽ ػجٛؼ ٚ أتهبؼ آٔٙب ِهىً اقت ، 

ٔهبٔٗ گػاؼي تٛقظ قبؾ ٚ وبؼ ٘بي وّىي ِبٕٔع اقتفبظٖ اؾ نت ّٔب
24
 

تٛييٗ     ِي نٛظ . ظؼ ٘ؽ يٛؼت , اؼتجبط ظاظْ غٍظت ِٛاظ نيّيبيي 

اؾ عؽيك تؼييٓ ِيؿاْ نٛؼي ِسٍٛي ثب نٛؼي ظؼ ّٔٛٔٗ ٘بي خّغ نعٖ 

ثطًٛو ثؽاي اؼؾيبثي ِٛاظ ضؽٚخي ٚ ٚؼٚظي ثٗ قيكتُ ٚ زفظ  قبضتبؼ آْ 

                                                 
23

-Chlorophyll - Fluorescence 
24

- Fluorescent   Dye 
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ؼٚل ِٕبقجي اقت . اقتفبظٖ اؾ قبؾ ٚ وبؼ٘بي وّىي ِي تٛأع ثؽاي 

 نٕبقبيي ِيؿاْ قُٙ ضؽٚخيٙب ظؼ نيّي ِسيظ آثي وبؼثؽظ ظانتٗ ثبنع .

 مىاطك ساحهي           9-3-1

 4323ٕگؽگب٘ٙب ٚ ٘ؽ ِٕغمٗ قبزٍي ظيگؽ وٗ زعاوثؽ  ضٍيح ٘بي وٛچه, ٌ

ِتؽ
25

ثب قبزً فبيٍٗ ظانتٗ ثبنع, ِّىٓ اقت ظؼ ايٓ عجمٗ ثٕعي لؽاؼ  

گيؽظ . ويفيت آة ظؼ ايٓ ِٕبعك ٔيؿ اؾ فؽقبيم , خؽيبْ ؼٚظضبٔٗ اي ٚ 

تطٍيٗ پكبثٙب , ِتبثؽ ِي نٛٔع . اؾ عؽفي ِّىٓ اقت تبثيؽ ػٛاًِ فٛق 

ِٕبعك ظؼ ؼاقتب٘بي ػّٛظي ٚ افمي ٔبّ٘گٓ ثبنع.  ِٛخت  نٛظ وٗ آة ايٓ

ثٕبثؽايٓ ثٗ ِٕظٛؼ ظقتيبثي ثٗ تًٛيؽي يسير اؾ تٛؾيغ, ثبيع يه 

 چبؼچٛة ِؽخغ اٌٚيٗ ثؽاقبـ اٌگٛي اضتالط تؼييٓ نٛظ .

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِتٛاٌي ثبيع ثٗ گٛٔٗ اي أدبَ نٛظ وٗ ظؼ ؼاقتبي  

پؽاوٕعگي ثؽضي ِٛاظ  ػّٛظي ٚ خبٔجي ٔب ّ٘گٛٔي ِؼيٕي ظانتٗ ثبنع .

نيّيبيي ِبٕٔع ِٛاظ ِغػي ِّىٓ اقت ثب ػٛاًِ ظيگؽي ثدؿ ظؼخٗ زؽاؼت ٚ 

 پؽاوٕعگي نٛؼي ِؽتجظ ثبنع وٗ ٔيبؾِٕع ثؽؼقي ٘بي ضبو اقت . 

 درياٌاي آزاد           9-3-1

ػِّٛب ظؼ ظؼيب٘بي آؾاظ تغييؽات ظؼ ويفيت آة ظاؼاي اّ٘يت وّتؽي ٔكجت 

اقت. اِب ظؼ وٕبؼٖ ٘بي  2-1-5ٚ  1-1-5ثٕع٘بي ثٗ ٔٛازي غوؽ نعٖ ظؼ 

خؽيبْ ٘بي افمي ٚ ػّٛظي ٚخؽيبْ ٘بي فؽاچبٕ٘عٖ
26

, تغييؽات لبثً  

تٛخٙي ِي تٛأع ؼش ظ٘ع . ثؽؼقي ٘بي آة ٔگبؼي اٌٚيٗ ٚخٛظ چٕيٓ 

تغييؽاتي ؼا ِهطى ضٛا٘ع وؽظ . ظؼ چٕيٓ ِسٍٙبيي ثؽاي تؼييٓ اٌگٛي 

اضتالط , اؾ پؽٚفيً 
27

نٛؼي 
 

ٗ زؽاؼت ٚ تؽاوُ وّه گؽفتٗ ِي نٛظ , ظؼخ 

. ثٗ ايٓ تؽتيت خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ٘بيي اؾ اليٗ ٘بي ِٕبقت ٚ ثب تؽاوُ 

ِتفبٚت خعاگبٔٗ اِىبْ پػيؽ ِي نٛظ . خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ٘بي ؾيبظ اؾ 

اليٗ ٘بي ثب ِهطًبت يىكبْ ثٗ غيؽ اؾ ّٔٛٔٗ ٘بيي وٗ خٙت ا٘عاف آِبؼي 

تٛؼاٌؼًّ ٘بي الؾَ ثؽاي ثؽؼقي ٘بي تٙيٗ ِي نٛٔع , تٛييٗ ّٔي نٛظ. ظق

 ( آٚؼظٖ نعٖ اقت.    2-2آِبؼي ظؼ اقتبٔعاؼظ ثٕع )

 تكرار َ زمان بىذي ومُوً برداري          9-1

ظؼ ٘ؽ ِسً ثبثت ٔٛقبٔبت ِتٕبٚة يب چؽضٗ اي ٔكجت ثٗ نؽايظ ِؼّٛي 

)ػبظي( تغييؽاتي ؼا ظؼ تؽويت آة ظؼيب ثٗ ٚخٛظ ِي آٚؼظ .تىؽاؼ چٕيٓ 

 تي اؾ چٕع ثبٔيٗ يب ظليمٗ تب چٕع قبي ِي تٛأع ِتغيؽ ثبنع .ٔٛقبٔب

تغييؽات لبثً تٛخٗ ويفيت آة ِؽثٛط ثٗ تغييؽات فًٍي ثٍٕع ِعت ِبٕٔع  

ظِب , ؼقٛة گػاؼي , ٔٛؼ ضٛؼنيع ٚ تغييؽات وٛتبٖ ِعت ِبٕٔع خؿؼ ٚ ِع 

ظٚؼٖ اي ) پف ؼفتٓ خؽيبْ اؾ ِٕجغ , خؿؼ ٚ ِع ٘بي ٔيپ 
23

( تٛظٖ 

ٔىتْٛؾيكتي پال
22

ٚ ٔٛؼ ؼٚؾأٗ اقت . ثب نٕبقبيي فؽآيٕع٘بي فيؿيىي ٚ  

ثيٌٛٛژيىي ظؼ يه ِٕغمٗ ) خؽيبْ ٘ب, اضتالط , تٛؾيغ نٛؼي ٚ ....( 

اِىبْ تؼييٓ تؼعاظ ّٔٛٔٗ ٘بي ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي        ظقتٗ ثٕعي 

 ِٕبقت ِسيظ آثي فؽاُ٘ ِي نٛظ.

 تكرار ومُوً برداري             9-1-3

 تكرار ومُوً برداري براي تُصيف كيفيت آب          9-1-3-3

ثؽاي تٛييف ويفيت آة , ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثبيع تست نؽايظ غيؽ اقتثٕبيي ٚ 

ثٗ ظفؼبتي تىؽاؼ نٛظ وٗ ِسعٚظٖ عجيؼي نؽايظ ؾيكت ِسيغي ؼا پٛنم 

                                                 
 ِؼبظي قٗ ِبيً اقت .       4323   -2

1-Upwellings 

 خؽيبْ ٘بي ثٗ قّت ثبال ) فؽا چبٕ٘عٖ (
27

-Profile 

Neap    tide 1- 

 4/3ٚ  4/1خؿؼ ٚ ِع اؾ ٔٛع ٔيپ ػجبؼتكت اؾ وّتؽيٓ ِيؿاْ خؿؼ ٚ ِع ظؼ ؾِبٔيىٗ 

                                ِبٖ ظؼ آقّبْ پعيعاؼ ِي نٛظ، اتفبق ِي افتع.                                                                                   
   

  2- Plankton  biomass  
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ظ٘ع. ظؼ يه چؽضٗ خؿؼ ٚ ِعي , ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ٔمبط ثبيع ثغٛؼ 

, اِىبْ ِمبيكٗ ٚ اؼتجبط قبؾي ِيبْ ّ٘ؿِبْ أدبَ نٛظ . ايٓ اِؽ 

ظاظٖ ٘بي زبيً اؾ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ عٛي يه يب چٕع چؽضٗ خؿؼ ٚ ِعي ؼا 

 فؽاُ٘ ِي وٕع.

اگؽ ثطٛا٘يُ تًٛيؽي اؾ تٛؾيغ ظؼ يه ؾِبْ فٛؼي ضبو ظانتٗ ثبنيُ, الؾَ 

اقت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ قؽتبقؽ نجىٗ ضيٍي قؽيغ أدبَ نٛظ . ثب أدبَ 

ي تٛاْ ثٗ ِسٍٙبي ٚالؼي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي وٗ ظؼ ؾِبْ تًسيسبت الؾَ ِ

ٚالؼي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ ِؼؽٌ خبثدبيي خؿؼ ٚ ِعي ٘كتٕع , ظقت يبفت يب 

ايٕىٗ ِي تٛاْ نٛؼي ؼا ثٗ غٍظت ٘بي ِهب٘عٖ نعٖ  ِٛاظ ِسٍٛي ضبو 

اؼتجبط ظاظ. يه تٛييف وبًِ ِّىٓ اقت ٔيبؾِٕع ثؽؼقي ِدّٛػٗ اي اؾ 

ِعي , نؽايظ ٘ٛانٕبقي ٚ آة ٚ ٘ٛايي ثبنع . اثؽات تٕبٚثٙبي خؿؼ ٚ 

ايٓ اِؽ ٔيبؾ ِٕع ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ فٛايٍي اقت وٗ يه يب چٕع چؽضٗ 

خؿؼ ٚ ِعي ؼا تست پٛنم لؽاؼ ظاظٖ ٚ تؼعاظ ِٕبقجي ؼا ظؼ يه قبي ظؼ 

ثؽگيؽظ ثغٛؼيىٗ ِغّئٓ نٛيُ ٔتبيح ثعقت آِعٖ اؾ ٔظؽ آِبؼي ثي ٔمى 

-2ٗ ثؽظاؼي آِبؼي ظؼ اقتبٔعاؼظ ثٕع )٘كتٕع . خؿييبت ِؽثٛط ثٗ ّٔٛٔ

( ِؽاخغ اٌؿاِي آٚؼظٖ نعٖ اقت . ظؼ اعؽاف ِسٍي وٗ پكبة تطٍيٗ ِي 2

نٛظ , ثؽؼقي ٘ب ثبيع عٛؼي ثبنٕع وٗ ظؼ يٛؼت تطٍيٗ ِتٕبٚة , اثؽات 

ٔبني اؾ ؾِبٔي وٗ پكبة تطٍيٗ ِي نٛظ يب ّٔي نٛظ ثٗ عٛؼ وبًِ پبيم 

 نٛظ . 

 وً برداري بً مىظُر كىترل كيفيت ومُوً تكرار ومُ         9-1-3-1

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽاي  وٕتؽي ويفيت  ثبيع ظؼ نؽايظ ػبظي ثب تٛخٗ ثٗ 

خؿؼ ٚ ِع٘ب , خؽيبْ ؼٚظضبٔٗ اي , آة ٚ ٘ٛا , فًً ٚ غيؽٖ أدبَ نٛظ. 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ آثٙبي ِٕبعك خؿؼ ٚ ِعي ٚ قبزٍي ثبيع ظؼ عٛي يه 

ظفؼبت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثكتگي ثٗ  ظٚؼٖ خؿؼ ٚ ِعي تىؽاؼنٛظ. تؼعاظ

 نبضًٙبي ِٛؼظ ٔظؽ ظاؼظ .

ثؽؼقي ٘ب ثبيع ثٗ گٛٔٗ اي تىؽاؼ نٛظ وٗ ِسعٚظٖ ػبظي نؽايظ ؾيكتي  

ؼا ظؼ ثؽ گيؽظ . ثٗ عٛؼي وٗ نبٔف ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي اؾ ٘ؽ ٔٛع نؽايظ ضبو 

 غيؽ ػبظي ؼا فؽاُ٘ وٕع . 

 بررسي ٌاي آماري          9-1-1

 ( آٚؼظٖ نعٖ اقت.2-2بؼي ظؼاقتبٔعاؼظ ثٕع )خؿئيبت ثؽؼقي ٘بي آِ

اؼؾيبثي ٘بي آِبؼي قبظٖ ظفؼبت ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  ثؽ پبيٗ ايٓ فؽٌ وٗ  

اعالػبت  غيؽ ٚاثكتٗ ) ِكتمً ( , ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي تًبظفي ٚ تٛؾيغ ٔؽِبي 

اقت , ثب ِٛفميت لبثً اقتفبظٖ أع . اگؽچٗ ِّىٓ اقت تىؽاؼ لبثً 

طيى اضتالف ٘بي وٛچه ثيٓ ّٔٛٔٗ ٘بي آة وٗ تٛخٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثؽاي ته

 تغييؽات ؾِبٔي ٚ ِىبٔي اقبقي ظاؼٔع, ٔيبؾ ثبنع.

طراحي بروامً ٌاي ومُوً برداري براي رَدخاوً ٌا َ پساب ٌا در  -يادآَري

(  پيص گفتار آَردي ضذي است . بسياري از پيطىٍاداتي كً در 9مىبغ ضماري )

در آبٍاي ساحهي كاربرد دارد . اطالػات  ايه مرجغ ركر ضذي است براي تحقيقات

 ارائً ضذي است . 3-9بيطتر در بىذ 

 بٍيىً سازي ومُوً برداري          9-1-1

ّ٘ٛاؼٖ ِسعٚظٖ ِؼيٕي ثؽاي تؼعاظ ّٔٛٔٗ ٘بيي وٗ ِي تٛإٔع خّغ آٚؼي 

نٛٔع , تست فؽآيٕع لؽاؼ گيؽٔع, آؾِْٛ ٚ گؿاؼل نٛٔع , ٚخٛظ ظاؼظ. 

ٔظؽ ؾِبٔي ٚ ِىبٔي ثٗ أعاؾٖ اي وب٘م يبثع وٗ اِب ايٓ زع ٔجبيع اؾ 

ا٘عاف ثؽؼقي غيؽ لبثً ظقتيبثي ثبنع . ثٙيٕٗ قبؾي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِّىٓ 

اقت يه  ثي ٔظّي ظؼ فبيٍٗ گػاؼي ثيٓ ٔمبط ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ايدبظ وٕع . 

ظؼ ِٕبعك ُِٙ ٚ ايٍي, ثب ظؼ ٔظؽ گؽفتٓ پؽاوٕعگي ٘ب ٚ فؽآيٕع٘ب ي 

ثيٓ ٔمبط ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي وّتؽ اؾ قبيؽ ِٕبعك  تست ثؽؼقي ثبيع فبيٍٗ

ثبنع  . آگب٘ي ثٗ نؽايظ  آة نٕبقي ٚ آة ٔگبؼي  ثٗ ثٙيٕٗ قبؾي ّٔٛٔٗ 

 ثؽظاؼي وّه ضٛإ٘ع وؽظ . 
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 اوتخاب رَش ومُوً برداري            9-1

أتطبة ؼٚل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ثكتگي ثٗ ٘عف ثؽٔبِٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظاؼظ .  

ٖ ثؽاي ا٘عاف ضبو يب وٕتؽي ويفيت ظؼ ثيهتؽ ّٔٛٔٗ ٘بي ثؽظانتٗ نع

ِٛاؼظ, ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي ٘كتٕع ,اِب ثٗ ظٌيً تغييؽات ٔبني اؾ خؿؼ 

ٚ ِع ثٗ چٕعيٓ ّٔٛٔٗ ٔمغٗ اي ٔيبؾ اقت .ثؽاي پبيم ويفيت آة, ثبيعيه 

قؽي ّٔٛٔٗ ٘بي ٔمغٗ اي خعاگبٔٗ ثؽظانتٗ نٛظ, اِب ثؽاي وب٘م ٘ؿيٕٗ 

 ٗ ٘بي ِطتٍظ ِفيع ثبنع .   ٘بي آؾِْٛ ِّىٓ اقت ّٔٛٔ

ؾِبٔي وٗ ٔيبؾ ثٗ ٔهبْ ظاظْ ِمعاؼ ِيبٔگيٓ ثبنع ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ 

تٛييٗ ِي نٛظ . اِب ٚلتي ثٗ اعالػبتي پيؽاِْٛ ِسعٚظٖ تغييؽ ويفي آة 

يب ضًٛييبت آْ ظؼ نؽايظ غيؽ ِتؼبؼف ٔيبؾ اقت , ّٔٛٔٗ ٘بي ِطتٍظ 

بي ِطتٍظ ظؼ فٛايً ؾِبٔي وبؼايي چٕعأي ٔعاؼٔع. ثب خّغ آٚؼي ّٔٛٔٗ ٘

وٛتبٖ ٚ يه قؽي وبًِ  اؾ ّٔٛٔٗ ٘بي ِدؿا گٙگبٖ ِي تٛاْ ٘ؽ ظٚ ؼٚل 

 ؼا ثب ُ٘ ثىبؼ ثؽظ .

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼؾِبٔٙبي خعاگبٔٗ فمظ ٔتبيدي ؼاوٗ ِطًٛو آْ ؾِبْ  

٘باقت فؽاُ٘ ِي وٕع.ؾِبْ ٘بيي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ظؼ آْ 

اي ِثبي , ٕ٘گبَ ٚؾل ثبظ٘بي نعيع , ؼفتٓ ؾِبْ ٘ب تٛييٗ ّٔي نٛظ . ثؽ

ثٗ ظؼيب ٚ ثؽظانت ّٔٛٔٗ ثب ضغؽات ؾيبظي ّ٘ؽاٖ اقت . ثؽاي پبيم 

ويفيت آة ظؼيب ظؼ چٕيٓ نؽايظ غيؽ ِتؼبؼفي , ثبيع اؾ ايكتگبٖ ٘بي 

ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ضٛظوبؼ اقتفبظٖ وؽظ . اٌجتٗ تبثيؽ ايٓ نؽايظ ثؽ ويفيت 

 آة ٔيؿ ثبيع ِٛؼظ تٛخٗ ثبنع .

محافظت , پايذار كردن )تثبيت( , صاف كردن َ وگٍذاري             9-5

 ومُوً ٌا

( آئيٓ وبؼ ػِّٛي ظؼ ضًٛو زفبظت ٚ خبثدبئي 4-2ظؼ اقتبٔعاؼظ ثٕع )

 ّٔٛٔٗ ثيبْ نعٖ اقت.

اؾ آٔدبيي وٗ ثؽضي اؾ أعاؾٖ گيؽي ٘ب ِي تٛأع ثعْٚ ايٕىٗ ثؽٔبِٗ  

ِسً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي أدبَ نٛظ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ؼا ِتٛلف يب ِطتً وٕع ظؼ 

, تٛييٗ ِي نٛظ نبضًٙبيي ِبٕٔع ظِب , پتبٔكيً اوكبيم ٚ وب٘م ٚ ٚ 

قبيؽ نبضى ٘ب وٗ أعاؾٖ گيؽي آٔٙب ظؼ ِسً وفبيت ِي وٕع , ظؼ ّ٘بٔدب 

ِٛؼظ آؾِْٛ لؽاؼ گيؽٔع ظؽٚف ّٔٛٔٗ ثبيع ِسىُ ظؼؾ ثٕعي نعٖ  ٚ ظؼ 

. ؾِبٔي وٗ اِىبْ أدبَ  ِمبثً اثؽات ٔٛؼ ٚ زؽاؼت ِسبفظت نعٖ ثبنٕع

آؾِٛٔٙب ثغٛؼ وبًِ ظؼ ػؽنٗ وهتي تسميمبتي ٚخٛظ ٔعاؼظ, ثبيع ؾِبْ 

قبػت ثيهتؽ ٔهٛظ.   24ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ ٘ب ثٗ زعالً ِّىٓ ثؽقع ٚ اؾ 

ظؼخٗ قٍكيٛـ ثبنع .ثؽاي ٔگٙعاؼي  4ٔگٙعاؼي ّٔٛٔٗ ٘ب ثبيع ظؼ ظِبي 

بف وؽظْ , پبيعاؼ ّٔٛٔٗ ٘ب ثٗ ِعت عٛالٔي تؽ ثبيع اثتعا ػٍّيبت ي

وؽظْ ٚ ِسبفظت ؼا ثؽزكت ٔيبؾ ثؽ ؼٚي آٔٙب أدبَ ظاظ . ثبيع غٍظت وُ 

 ٔبضبًٌيٙب ٚ لعؼت يٛٔي ؾيبظ ظؼ ّٔٛٔٗ ٘ب ِٛؼظ تٛخٗ الؾَ لؽاؼ گيؽظ. 

 پيص بيىي ٌاي ايمىي           6

( ثٗ ثؽضي اؾ پيم ثيٕيٙبي وٍي ايّٕي اضتًبو ظاؼظ 2-2اقتبٔعاؼظ ثٕع )

ِي تٛأع ثٗ وبؼگيؽي وهتي ٘ب يب تدٙيؿات ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي  . نؽايظ ظؼيب

ؼا ضغؽ قبؾ وٕع . ٘ؽگٛٔٗ ػٍّيبت ِطبعؽٖ آِيؿ ؼا ظؼ ٔظؽ ظانتٗ ٚ 

آٔٙب ؼا ثٗ زعالً ثؽقبٔيع ٚ اؾ ِمؽؼات ايّٕي ِسٍي پيؽٚي وٕيع .لبيك 

ثبيع ثؽاي اقتفبظٖ ظؼ ِٕغمٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ِٕبقت ثبنع ٚ وٍيٗ 

ظْ ظؼ چٕيٓ ِسيظ ضغؽ ؾايي آِٛؾل ظيعٖ ٚ تدؽثيبت وبؼوٕبْ ثؽاي وبؼ وؽ

الؾَ ؼا وكت وؽظٖ ثبنٕع .اقتفبظٖ اؾ تدٙيؿات ِٕبقت ايّٕي ظؼ تّبَ 

 ِعت ضؽٚؼي اقت . 

 مطخصات گسارش ومُوً برداري          9

ِهطًبت ِٕجؼي وٗ ّٔٛٔٗ اؾ آْ ثؽظانتٗ نعٖ ٚ نؽايظ ِسٍي ّٔٛٔٗ  

. ِٛاؼظ ثجت نعٖ ثبيع نبًِ ثؽظاؼي ثبيع ثٗ يٛؼت وبًِ ثجت نٛظ 

 اعالػبت ؾيؽ ثبنع :
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 تبؼيص ٚؾِبْ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي          9-1

 ػّك ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي          9-1    

اعالػبت اٌٚيٗ ظؼ ِٛؼظ ػّمي وٗ ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي أدبَ          9-5    

ِيؿاْ لٍيبئيت ,  , pHِسٍٛي ,  نٛؼي , اوكيژْ نعٖ ) ِبٕٔع ظِب , 

 ِٛاظ خبِع ِؼٍك ( 
 ثيبْ نؽايظ ظؼيب ٔٛؼظي ِسً ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي            9-9
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 ٚضؼيت ظؼيب ظؼ عي ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي           1-7     
ٔيّؽش ػّك ثؽ ِجٕبي تدٙيؿات ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي             1-30     

 ِٛؼظ اقتفبظٖ 
أعاؾٖ گيؽيٙبي ِٛؼظ ٔيبؾ ثؽاي ّٔٛٔٗ ٘بي خّغ           1-33     

 آٚؼي نعٖ   
 خؿييبتي ظؼثبؼٖ زفبظت يب پبيعاؼي ّٔٛٔٗ           1-31     

ؼتي وٗ ٘ؽ ثغؽي ثبيع ثٗ يٛؼت ٚاضر ثب يه نّبؼٖ نٕبقبيي ثٗ يٛ 

لبثٍيت پبن نعْ ٔعانتٗ ثبنع , ػالِت گػاؼي نٛظ . ايٓ نّبؼٖ ثبيع ظؼ 

فؽَ گؿاؼل ّٔٛٔٗ ثؽظاؼي ٚخٛظ ظانتٗ ثبنع. ّٔٛٔٗ اي اؾ فؽَ گؿاؼل 

 اؼي ظؼ پيٛقت اٌف آٚؼظٖ نعٖ اقتّٔٛٔٗ ثؽظ

 پـيُست انـف

ي(نسام) ا  

  يك گسارش ومُوً برداري از آبٍاي دريايي ومُوً اي از

 
دريايي ٍايومُوً برداري از آب –گسارش   

:ؾِبْ    تبؼيص:     ِسً:  

:ػؽٌ خغؽافيبيي    عٛي خغؽافيبيي:  

- تٛضيسبت:   
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