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« بطمً تؼاني»
آغىايي با مؤضطً اضتاوذارد َ تحميمات صىؼتي ايران
يؤؿـّ اؿتبَضاعص ٔ تذميمبت هُقتي ايغاٌ ثّ يٕجت لبٌَٕ ،تُٓب يغجـ
عؿًي كلٕع اؿت كّ فٓضِ صاع ٔؽيفّ تقييٍ ،تضٔيٍ ٔ َلغ اؿتبَضاعصْبي
يهي ( عؿًي ) ييجبكض.تضٔيٍ اؿتبَضاعص صع عكتّ ْبي يشتهف تٕؿظ
كًيـيٌٕ ْبي فُي يغكت اػ كبعكُبؿبٌ يؤؿـّ ،هبدجُؾغاٌ يغاكؼ ٔ
يؤؿـبت فهًي ،پژْٔلي ،تٕنيضي ٔالتوبصي آگبِ ٔيغتجظ ثب يٕضٕؿ هٕعت
ييگيغص .ؿقي ثغ ايٍ اؿت كّ اؿتبَضاعصْبي يهي ،صع جٓت يغهٕثيت ْب ٔ
يوبنخ يهي ٔثب تٕجّ ثّ كغايظ تٕنيضي ،فُي ٔ فٍ آٔعي دبهم اػ يلبعكت
آگبْبَّ ٔ يُوفبَّ هبدجبٌ دك ٔ َفـ كبيم :تٕنيضكُُضگبٌ ،يوغف
كُُضگبٌ ،ثبػعگبَبٌ ،يغاكؼ فهًي ٔ تشووي ٔ َٓبصْب ٔ ؿبػيبَٓبي
صٔنتي ثبكض.پيق َٕيؾ اؿتبَضاعصْبي يهي جٓت َؾغسٕاْي ثغاي يغاجـ
طيُفـ ٔافضبي كًيـيٌٕ ْبي فُي يغثٕط اعؿبل ييلٕص ٔ پؾ اػ صعيبفت
َؾغات ٔپيلُٓبصْب صع كًيتّ يهي يغتجظ ثب آٌ عكتّ عغح ٔصع هٕعت
توٕيت ثّ فُٕاٌ اؿتبَضاعص يهي ( عؿًي) چبپ ٔ يُتلغ يي كٕص.پيق َٕيؾ
اؿتبَضاعصْبيي كّ تٕؿظ يؤؿـبت ٔ ؿبػيبَٓبي فاللًُض ٔ طيوالح ٔ ثب عفبيت
ضٕاثظ تقييٍ كضِ تٓيّ يي كٕص َيؼ پؾ اػ عغح ٔ ثـغعؿي صع كًيتّ يهي يغثٕط
ٔ صع هٕعت توٕيت ،ثّ فُٕاٌ اؿتبَضاعص يهي چبپ ٔيُتلغيي گغصص .ثضيٍ تغتيت
اؿتبَضاعصْبيي يهي تهمي يي كٕص كّ ثغ اؿبؽ يفبص يُضعج صع اؿتبَضاعص يهي
كًبعِ (( )) 5تضٔيٍ ٔ صع كًيتّ يهي يغثٕط كّ تٕؿظ يؤؿـّ تلكيم ييگغصص ثّ
توٕيت عؿيضِ ثبكض.يؤؿـّ اؿتبَضاعص ٔ تذميمبت هُقتي ايغاٌ اػ افضبي اههي
ؿبػيبٌ ثيٍ انًههي اؿتبَضاعص ييجبكض كّ صع تضٔيٍ اؿتبَضاعصْبي يهي ضًٍ
تـٕجّ ثّ كغايظ كهي َٔيبػيُضيٓبي سبم كلٕع ،اػ آسغيٍ پيلغفتٓبي فهًي،
فُي ٔ هُقتي جٓبٌ ٔ اؿتبَضاعصْـبي ثيٍ انًـههي اؿتفـبصِ يي ًَبيض.يؤؿـّ
اؿتبَضاعص ٔ تذميمبت هُقتي ايغاٌ يي تٕاَض ثب عفبيت يٕاػيٍ پيق ثيُي كضِ
صع لبٌَٕ ثّ يُؾٕع دًبيت اػ يوغف كُُضگبٌ ،دفؼ ؿاليت ٔ ايًُي فغصي
ٔفًٕيي ،دوٕل اعًيُبٌ اػ كيفيت يذوٕالت ٔ يالدؾبت ػيـت يذيغي ٔ التوبصي،
اجغاي ثقضي اػ اؿتبَضاعصْب عا ثب توٕيت كٕعاي فبني اؿتبَضاعص اججبعي
ًَبيض .يؤؿـّ يي تٕاَض ثّ يُؾٕع دفؼ ثبػاعْبي ثيٍ انًههي ثغاي يذوٕالت
كلٕع ،اجغاي اؿتبَضاعص كبالْبي هبصعاتي ٔ صعجّ ثُضي آَغا اججبعي
ًَبيضًْ.چُيٍ ثًُؾٕع اعًيُبٌ ثشليضٌ ثّ اؿتفبصِ كُُضگبٌ اػ سضيبت
ؿبػيبَٓب ٔ يؤؿـبت فقبل صع ػييُّ يلبٔعِ ،آيٕػف ،ثبػعؿي ،يًيؼي ٔ گٕاْي
كُُضكبٌ ؿيـتى ْبي يضيغيت كيفيت ٔيضيغيت ػيـت يذيغي ،آػيبيلگبْٓب ٔ
كبنيجغِ كُُضگبٌ ٔؿبيم ؿُجق ،يؤؿـّ اؿتبَضاعص ايُگَّٕ ؿبػيبَٓب ٔ يؤؿـبت
عا ثغ اؿبؽ ضٕاثظ َؾبو تأييض هالديت ايغاٌ يٕعص اعػيبثي لغاع صاصِ ٔ صع
هٕعت ادغاػ كغايظ الػو ،گٕاْيُبيّ تأييض هالديت ثّ آَٓب افغب ًَٕصِ ٔ ثغ
فًهكغص آَٓب َؾبعت يي ًَبيض .تغٔيج ؿيـتى ثيٍ انًههي يكبْب ،
كبنيجغاؿيٌٕ ٔؿبيم ؿُجق تقييٍ فيبع فهؼات گغاَجٓب ٔ اَجبو تذميمبت
كبعثغصي ثغا ي اعتمبي ؿغخ اؿتبَضاعصْبي يهي اػ صيگغ ٔؽبيف ايٍ يؤؿـّ يي
ثبكض.
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پيع گفتار
ا ؿتبَضاعص كيف يت آة – ًَٕ َّ ثغصاعي – ًَٕ َّ ثغصاعي اػ صعيب چّ ْبي عجي قي ٔ
يوُٕفي – آييٍ كبع كّ تٕؿظ كًيـيَٕٓبي يغثٕعّ تٓيّ ٔ تضٔيٍ كضِ ٔ صع ؿيوضٔ
ؿي ٔ ْ لتًيٍ اجال ؿيّ كًي تّ ي هي ا ؿتبَضاعص كيًيبيي ٔ پهي ًغ يٕعر 1383/9/29
يٕعص تبي يض لغاع گغف تّ ا ؿت  1اي ُك ثّ ا ؿتُبص ث ُض يك يبصِ  3لبٌَٕ ا هالح
لٕاَيٍ ٔ يمغعات يٕؿـّ اؿتبَضاعص ٔ تذميمبت هُقتي ايغاٌ يوٕة ثًٍٓ يبِ 1371
ثق ُٕاٌ ا ؿتبَضاعص ي هي ا يغاٌ يُت لغ يي كٕص  .ثغاي د فؼ ْ ًبُْگي ٔ ًْ گبيي ثب
ت ذٕالت ٔ پي لغفت ْبي ي هي ٔ ج ٓبَي صع ػيي ُّ هُبيـ ،ف هٕو ٔ سضيبت  ،ا ؿتبَضاعص
ي هي ا يغاٌ صع يٕا لـ نؼٔو تجض يض َ ؾغ سٕا ْض كض ٔ ْغ گٕ َّ پي لُٓبصي كّ ثغاي
ا هالح يب تكً يم ا يٍ ا ؿتبَضاعصْب اعا ئّ كٕص ،صع ُْ گبو تجض يض َ ؾغ صع كًي ـيٌٕ
ف ُي يغثٕ عّ يٕعص تٕ جّ لغاع سٕا ْض گغ فت  1ث ُبثغايٍ ثغاي يغاج قّ ثّ
اؿتبَضاعصْبي ايغاٌ ثبيض ًْٕاعِ اػ آسغيٍ تجضيض َؾغ آَٓب اؿتفبصِ كغص  1صع
تٓ يّ ٔ تضٔيٍ ا يٍ ا ؿتبَضاعص ؿقي كضِ ا ؿت كّ ضًٍ تٕ جّ ثّ كغايظ يٕ جٕص ٔ
َيبػ ْب ي جبي قّ  ،صع دض اي كبٌ ثيٍ ا يٍ ا ؿتبَضاعص ٔ ا ؿتبَضاعص ي هي ك لٕعْبي
هُقتي ٔ پي لغفتّ ْ ًبُْگي اي جبص كٕص  1يُ جـ ٔ يب سظي كّ ثغاي تٓ يّ ا يٍ
اؿتبَضاعص ثّ كبع عفتّ ثّ كغح ػيغ اؿت :
1- ISO 5667-4 : 1987- Water quality - Sampling – Part 4 – Guidance on sampling from lakes, natural and
man-made.
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كيفيت آب – ومُوً برداري – ومُوً برداري از درياچً ٌاي عبيؼي َ
مصىُػي – آييه كار

7

ٌذف َ دامىً كاربرد

ْضف اػتضٔيٍ ايٍ اؿتبَضاعص تقييٍ جؼئيبت اهٕل ثكبعگغفتّ كضِ
ثغاي عغادي ثغَبيّ ًََّٕ ثغصاعي ,عٔف ْبي ًََّٕ ثغصاعي ,جبثجبيي
ٔ دفبؽت ًََّٕ ْبي آثي اػ صعيبچّ ْبي عجيقي ٔ يوُٕفي (اَـبٌ
ؿبست) اؿت  .كبعثغصْبي اههي ايٍ اؿتبَضاعص ثّ كغح ػيغ اؿت :
ومُوً برداري بً مىظُر اوذازي گيري َيژگيٍاي كيفي
7-7
اػ اْضاف ايٍ اؿتبَضاعص  ,يي تٕاٌ ثّ ًََّٕ ثغصاعي ثّ يُؾٕع
اَضاػِ گيغي كيفيت آة صع يك صٔعِ ػيبَي عٕالَي ( چُضيٍ ؿبل ) اػ
تًبيي ثشلٓبي يك پيكغِ آثي اكبعِ كغص .
ومُوً برداري براي اوذازي گيري بمىظُر كىترل كيفيت
1-7
اَضاػِ گيغي كيفيت آة عي يك صٔعِ ػيبَي عٕالَي ٔ صع يك يب چُض
لـًت يلشن كضِ يك پيكغِ آثي كّ ثغاي يوغف ثغصاكت يي كٕص يب يًكٍ
اؿت  ,يوغف كٕص  ,اػ اْضاف ايٍ اؿتبَضاعص اؿت .
ومُوً برداري بً مىظُر اوذازي گيري جٍت اٌذاف خاؼ
1-7
ًََّٕ ثغصاعي ثغاي كُبؿبيي ٔ اَضاػِ گيغي آنٕصگي آة ,اػ عغيك فاليًي
يبَُض يغگ ٔ ييغ يبْيٓب يب پغَضگبٌ يب صيگغ پضيضِ ْبي غيغ فبصي
يبَُض گـتغف عَگ  ,افؼايق كضٔعت ٔ تلكيم اليّ ْبي كُبٔع ثغعٔي آة اػ
جًهّ يٕاعص صيگغ يٕعص تٕجّ ايٍ اؿتبَضاعص يٕعص ثذث اؿت .
يادآَري  :ا يه ا ضتاوذارد او جاو آز مُن ٌاي ميكرَبيُ نُژي را در بر و مي
گيرد.

1

مراجغ انسامي

مدازك الصامي شيس حاًي مقسزا تي است كو دز متن اين استاندازد تو آنيا ازجاع داده شده است .تدين تستية آن مقسزات جصئي اش اين استاندازد
محسٌب مي شٌد  .دز مٌزد مساجغ دازاي تازيخ چاپ ً /يا تجديد نظس  ،اصالحيو ىا ً تجديد نظسىاي تعدي اين مدازك مٌزد نظس نيست .
معيرا تيتس است كازتسان ذينفغ اين استاندازد  ،امكان كازتسد آخسين اصالحيو ىا ً تجديد نظسىاي مدازك الصامي شيس زا مٌزد تسزسي قساز
دىند  .دز مٌزد مساجغ تدًن تازيخ چاپ ً /يا تجديد نظس ،آخسين چاپ ً  /يا تجديد نظس آن مدازك الصامي ازجاع داده شده مٌزد نظس است .

اؿتفبصِ اػ يغاجـ ػيغ ثغاي كبعثغص ايٍ اؿتبَضاعص انؼايي اؿت :
اؿتبَضاعص يهي  , 1381 : 5711-2آة – ٔاژِ َبيّ – ثشق صٔ –
1-2
آة صع عجيقت  ًََّٕ ,ثغصاعي
2-2ISO 5667-1:1980 – Water sampling – sampling – Guidance on the design of
sampling programmes.
3-2 ISO 5667-2:1980 – Water sampling – sampling – Guidance on sampling techniques.
4-2 ISO 5667-3:1980 – Water sampling – sampling – Guidance on the preservation and
handling of samples.

1

اصغالحات َ تؼاريف

صع ايٍ اؿتبَضاعص اهغالدبت ٔ /يب ٔاژِ ْب ثب تقبعيف ػيغ ثّ كبع يي
عَٔض :
3
2
1
ومُوً نحظً اي  ,ومُوً ومغً اي  ,ومُوً آمادي
7-1
1- Snap sample
2- Spot sample
3- Grab sample
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ثّ ًََّٕ اي اعالق يي كٕص ,كّ ثّ هٕعت يجؼا ٔ توبصفي (ثبتٕجّ ثّ
ػيبٌ ٔ/يب يكبٌ) اػ يك پيكغِ آثي ثغصاكت يي كٕص1-1 .
4
ومُوً ٌاي ويمرخ ػممي
فجبعتـت اػ يك تقضاص ًََّٕ ْبي آة كّ صع يك يذم سبم اػ فًك ْبي
يشتهف يك پيكغِ آثي ثغصاكتّ يي كَٕض .
يادآَري  :بً مىظُر بً دضت آَردن تُصيفي از كيفيت آب در كم پيكري آبي
برداغته ومُوً ٌاي ويمرخ ػمك در وماط مختهف پيكري آبي ضرَري اضت .
5

ومُوً ٌاي ويمرخ ضغح
1-1
فجبعتـت اػ يك ؿغي ًََّٕ آة كّ صع فًك يكـبٌ ٔ ,ني اػ يكبٌ ْبي
يشتهف پيكغِ آثي گغفتّ يي كٕص.
9
ومُوً ٌاي مختهظ
5-1
7-5-1

ومُوً تهفيمي ػمك

7

چُبَچّ صع يـيغ لبئى ييبٌ ؿغخ آة ٔ ثـتغ عؿٕثي ٔ صع فًك ْبي
يشتهف پيكغِ آثي صع يك يكبٌ يلشن ,تقضاص صٔ يب ثيلتغ ًََّٕ آة
ثغصاكت ٔ ثب ْى تغكيت كَٕض  ,يك ًََّٕ تهفيمـي فًك ,ثضؿت يي آيض
.
1-5-1

تهفيمي ضغح

ومُوً

8

اگغ اػ يك فًك يلشن اػ يكبٌ ْبي يشتهف يك پيكغِ آثي  ,تقضاصي
ًََّٕ ثغصاكت كضِ ٔ ثب ْى تغكيت كَٕض  ًََّٕ ,دبهم عا ًََّٕ
تهفيمي ؿغخ يي َبيُض .

5

تجٍيسات ومُوً برداري

جىص تجٍيسات
7-5
ؽغٔف ًََّٕ ثبيض تب دض يًكٍ اػ يٕاصي اَتشبة كٕص كّ ييبٌ آَٓب ٔ
ًََّٕ آة ْيچ گَّٕ ٔاكُلي اَجبو َلٕص .يبَُض فٕالص ػَگ َؼٌ يب
پالؿتيك .اثغ َٕع ثغ يٕجٕصات طعِ ثيُي يٕجٕص صع ًََّٕ يًكٍ اؿت
يُجغ ثّ ٔاكُلٓبي كيًيبيي َبيغهٕة كٕص .صع اؿتبَضاعص ثُض ()3-2
آييٍ كبع فًٕيي طكغ كضِ اؿت .
اوُاع تجٍيسات
1-5
7-1-5

ومُوً بردارٌاي باز َ ومُوً بردارٌاي از ضغح

9

ايٍ َٕؿ صؿتگبِ ْب ؽغف ْبي ثب نجّ ْبي ثبػ ْـتُض كّ ثغاي ًََّٕ
ثغصاعي اػ ؿغخ يب اليّ ػيغ اليّ ؿغذي آة اؿتفبصِ يي كَٕض  .ثب
اؿتفبصِ اػ ايٍ اثؼاع ًََّٕ ثغصاعي  ,ايكبٌ ثغصاكت ًََّٕ ْبي
يقغف يب تجضيض پظيغ صع دضٕع يٕاص كُبٔع ٔ 10جٕص َضاعص .
با نُنً لابم اوطذاد
ومُوً برداري حجمي )

11

12

( دضتگاي 1 -1-5

دضتگاي ومُوً برداري

ايٍ صؿتگبِ ْب  ًََّٕ ,ثغصاعْبيي ثب ثضَّ تٕسبني ْـتُض كّ يـضٔص
كُُضِ ْب يب كيغْبيي ثغعٔي آَٓب تقجيّ يي كٕص  .اػ آَٓب ثغاي تٓيّ
ًََّٕ صع فًك ْبي يلشن ( ثّ هٕعت ًََّٕ ْبي يجؼا يب يك ؿغي ًََّٕ)
يب ثغاي تٓيّ ًََّٕ ْبي تهفيمي فًك اؿتفبصِ يي كٕص  .اثؼاعْبيي اػ
ايٍ َٕؿ  ,ثٕؿيهّ عُبة يب اثؼاعْبي اَتمبل صُْضِ ثبع كّ ثّ كبثهي
يتوم اؿت  ,پبييٍ فغؿتبصِ يي كَٕض ٔ .جٕص يك ٔؿيهّ يُبؿت ثغاي سبعج
كغصٌ ْٕا ( يب گبػ ) يٕجٕص صع ايٍ صؿتگبِ ًََّٕ ثغصاعي ضغٔعي اؿت .
4- Depth profile samples
5-Area profile samples
6-Composite samples
7- Depth-Integrated sample
1- Area- integrated sample
2- Open samplers and surface samplers
3- Floating materials
4- Closed – Pipe samplers
5- Volume samplers
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كيغْب يب يـضٔص كُُضِ ْب ثب كُتغل اػ عاِ صٔع يب ثّ هٕعت سٕصكبع
ثقض اػ يك تكبٌ ؿغيـ عٔ ثّ ثبال ٔ پبييٍ اثؼاع ًََّٕ ثغصاعي ثـتّ يي
كَٕضٔ .لتي ًََّٕ ثغصاعي اػ آة َؼصيك ثـتغ اَجبو يي كٕص  ,ثبيض صلت
كغص تب ثيٍ ثـتغ ٔ آة تضاسم ايجبص َلٕص .ثقضي اػ إَاؿ ايٍ اثؼاع
ْب ُْگبو ثغسٕعص ثب ثـتغ ثـتّ يي كَٕض  (.آَٓبيي كّ ثّ هٕعت
يكبَيكي يب انكتغيكي صع آة عْب يي كَٕض  ).ايٍ لجيم صؿتگبِ ْب
يشوٕهب ثغاي ثغصاكت ًََّٕ اػ آة صع َؼصيكي اليّ عؿٕثي يُبؿت ْـتُض .
1-1-5

دضتگاي ٌاي پمپاژ

ثغاي ثغصاكت ًََّٕ پًپٓبي غٕعّ ٔع كّ فغآيُض يكق عا ثّ هٕعت
صؿتي يب ثب يٕتٕع اَجبو يي صُْض يب اػ صؿتگبِ ْبي ًََّٕ ثغصاعي
ثبصي 13ثغاي ثغصاكت ًََّٕ يًكٍ اؿت اؿتفبصِ كٕص كّ ثّ ٔؿيهّ يك
اثؼاع اَتمبل صُْضِ ثبع يتوم ثّ كبثم ثّ فًك يٕعص َيبػ فغؿتبصِ
يي كٕص يب صع يذم ًََّٕ ثغصاعي كبيال يذفٕػ َگّ صاكتّ يي كَٕض .
چُيٍ اثؼاعْبيي يًكٍ اؿت ثغاي ًََّٕ ثغصاعي اػ فًك ْبي يلشن كضِ
(ًََّٕ نذؾّ اي يب يك ؿغي ًََّٕ) ٔ ْى چُيٍ ثغاي تٓيّ ًََّٕ ْبي
تهفيمي فًك يٕعص اؿتفبصِ لغاع گيغَض  .يًكٍ اؿت ُْگبو جًـ آٔعي
ًََّٕ ْب ثب پًپ ْبي غٕعّ ٔع ,يٕجٕصات ػَضِ دـبؽ آؿيت ثجيُُض ٔ
َتبيج غهظ ثضؿت آيض .
ُْگبو جًـ آٔعي يٕجٕصات ػَضِ صعيبيي  ,ضغٔعي اؿت َتبيج دبهم
اػ ثّ كبع گيغي پًپٓب ٔ صؿتگبِ ْبي ًََّٕ ثغصاع ثب يجبعي لبثم
اَـضاص ثب نٕنّ ثـتّ يمبيـّ كَٕض  ,چغا كّ يًكٍ اؿت َتبيج ثضؿت
آيضِ يتفبٔت ثبكضَٕ .ؿ پًپ  ,ؿغفت پًپبژ  ,فلبع يكق  ,لبثهيت
عٔيت نٕنّ ٔعٔصي  ,دغكت آة صع نٕنّ ٔعٔصي  ,اػ جًهّ فٕايهي
ْـتُض كّ عَٔض ًََّٕ ثغصاعي عا تذت تبثيغ لغاع يي صُْض  .گَّٕ
ْبي يشتهف يٕجٕصات َيؼ يي تٕاَُض اثغات يتفبٔتي ثغ ًََّٕ ثغصاعي
ثب پًپ صاكتّ ثبكُض .

3

رَظ اجراي ومُوً برداري

محم ومُوً برداري
7-3
آييٍ كبع فًٕيي  ,تقييٍ يذم ًََّٕ ثغصاعي صع اؿتبَضاعص ثُض (-2
 )2طكغ كضِ اؿت  .ثغصاكت ًََّٕ اػ اليّ ْبي ؿغذي كّ دبٔي يٕاص
كُبٔع ْـتُض  ,ثبيض ثب اؿتفبصِ اػ صؿتگبِ ْبي سبم ًََّٕ ثغصاعي
اػ ؿغخ اَجبو كٕص .تقييٍ تٕػيـ صليك يكبَٓبي ًََّٕ ثغصاعي ,
تُٓب پؾ اػ ثغصاكت ًََّٕ اػ تقضاص ػيبصي يذم ْبي ًََّٕ ثغصاعي
لجم اػ اجغاي عَٔض اههي ًََّٕ ثغصاعي كّ اعالفبت الػو ثغاي عٔف
ْبي آيبعي عا فغاْى يي كُض  ،ايكبٌ پظيغ اؿت  .صع هٕعتيكّ تشًيٍ
ييؼاٌ تبثيغ جغيبٌ ْبي آثي ضغٔعي اؿت  ,ثبيض اػ يك ثغَبيّ يلشن
ثغاي اَضاػِ گيغي اؿتفبصِ كغص .
7-7-3
7-7-7-3

تُزيغ افمي مُلؼيت ٌاي ومُوً برداري
ومغً ومُوً برداري جٍت تُصيف كيفيت آب

ثغ سالف صعيبچّ ْبيي كّ صع آَٓب جغيبٌ تمغيجب ثّ هٕعت چغسلي اؿت
 ,آَٓبيي كّ اػ چُض دٕػِ يجؼا تلكيم كضِ يب سظ ؿبدهي 14پيچيضِ اي
صاعَض ( يبَُض صعيبچّ ْبي يوُٕفي ) يي تٕاَُض َبًْگَٕي كيفي صع
عاؿتبي افمي اػ سٕص َلبٌ صُْض  .ثّ يُؾٕع پيق ثيُي چُيٍ
َبًْگَٕي ْبيي  ,الػو اؿت چُضيٍ َمغّ ًََّٕ ثغصاعي تقييٍ ٔ ثغعؿي
ْبي أنيّ اَجبو كٕص .اعالفبت جًـ آٔعي كضِ تقضاص َمبط ًََّٕ
- Pneumatic
ؿيـتى ْبي پُٕيبتيكي ؿيـتًٓبيي ْـتُض كّ صع آَٓب جغو يتغيغ ٔ دجى ثبثت اؿت .

1

1- Shoreline
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ثغصاعي الػو عا ثّ عٕع صليك تقييٍ يي كُض  .صع يٕعص صعيبچّ ْبيي
كّ ْيچ َبًْگَٕي سبهي صع جٓت افمي َلبٌ ًَي صُْض  ,يك َمغّ
ًََّٕ ثغصاعي ,ثبالي فًيك تغيٍ ثشق صعيبچّ كبفي اؿت َ .مبط
ًََّٕ ثغصاعي ثبيض ثّ هٕعت صليك يلشن كضِ ٔ صع هٕعت ايكبٌ
ثٕؿيهّ فاليى سبم َلبَّ گظاعي كَٕض  .چُبَچّ ؿغخ صعيبچّ ثـيبع
ٔؿيـ اؿت ٔ ايكبٌ َوت فالئى ٔجٕص َضاعص ,اػ اثؼاعْبي صعيبَٕعصي
ثغاي تقييٍ َمبط ًََّٕ ثغصاعي اؿتفبصِ كُيض .
1-7-7-3

ومغً ومُوً برداري براي كىترل كيفيت آب

ًََّٕ ثغصاعي ثبيض َؼصيك سغٔجي  ,يذهي كّ آة ثغاي اؿتفبصِ ثيغٌٔ
كليضِ يي كٕص يب َؼصيك ٔعٔصي يُبثـ تغظيّ كُُضِ اههي صعيبچّ
اَجبو كٕص .
1-7-7-3

ومغً ومُوً برداري براي اٌذاف خاؼ

يقًٕال ثغاي ثغعؿي ْبي يٕعصي اػ َمبعي كّ پضيضِ ْبي غيغ يقًٕل صع
آَٓب يلبْضِ كضِ  ,يك ثبع يب ثّ صفقبت كى  ًََّٕ ,ثغصاعي يي كٕص
 .ايٍ َمبط ثبيض ثّ هٕعت ٔاضخ ٔ صع هٕعت ايكبٌ ثب يك َملّ يب
كغٔكي صع گؼاعف يلشن كَٕض .
تُزيغ ػمُدي مُلؼيت ٌاي ومُوً برداري
1-7-3
صع صعيبچّ ْبي عجيقي ٔ يوُٕفي يًكٍ اؿت ثّ صنيم ٔجٕص اليّ ثُضي
َبًْگَٕي ْبيي صع كيفيت آة ٔجٕص صاكتّ ثبكض .ايٍ َبًْگَٕي ْب صع
ؿغخ آة َبكي اػ تغييغات كيفيت آة صع اثغفغآيُض فتٕؿُتؼ صع يُغمّ
يٕفٕتيك ٔ 15تغييغات صعجّ دغاعت صع اثغ گغو كضٌ ٔ اثغات َبكي اػ
ثـتغ عؿٕثي ( يبَُض اَذالل يٕاص تلكيم صُْضِ ثـتغ عؿٕثي صع آة )
ثبكض .اػ ؿٕي صيگغ  ,تغييغات كيفي آة ثّ هٕعت َبًْگَٕي فًٕصي
يًكٍ اؿت َبكي اػ تّ َلـت يٕاص يقهك ثبكضْ .ى چُيٍ صع اليّ
تغيٕكاليٍ , 16كيفيت آة صچبع تغييغات ػيبصي يي كٕص  .ثّ صاليم فٕق
 ,فبههّ ثيٍ َمبط ًََّٕ ثغصاعي صع افًبق يشتهف َٕادي َبًْگٌٕ
,ثبيض ثّ دضالم ثغؿض  .ثغاي تقييٍ ؿغٕح ًََّٕ ثغصاعي ثغٕع صليك
َ ,يبػ ثّ اعالفبت جبيـ اػ كغايظ يذهي اؿت  .ثُبثغايٍ تٕهيّ يي
كٕص ,ثغعؿيٓبي أنيّ ثب اؿتفبصِ اػ ييهّ ْبي اَضاػِ گيغي( 17
ثغاي اَضاػِ گيغي صعجّ دغاعت ْى چُيٍ صع هٕعت ايكبٌ  ,غهؾت
ْ ,ضايت انكتغيكي  ,كضٔعت ٔ فهٕعؿبَؾ pHاكـيژٌ يذهٕل  ,ييؼاٌ
كهغٔفيهي  ) 18اَجبو كٕص  .اَضاػِ گيغي ْبي طكغ كضِ ايكبٌ پبيق
پيٕؿتّ يب پبيق صع ػيبٌ كٕتبِ عا فغاْى يي كُض  .صع چُيٍ يٕاعصي
 ,تقييٍ فًك ًََّٕ ثغصاعي ثبيض ثغ اؿبؽ كهيّ صاصِ ْبي ثجت كضِ
َبًْگَٕي ْب  ,اَجبو كٕص .ثغَبيّ ًََّٕ ثغصاعي عغح
صع يٕعص
عيؼي كضِ ثبيض ثّ هٕعت كبيم اجغا كٕص  .ػيغا اگغ صع عي فًهيبت
ًََّٕ ثغصاعي تغييغي صاصِ كٕص ,اعالفبت جًـ آٔعي كضِ لبثم يمبيـّ
َشٕاُْض ثٕص .صع پيكغِ ْبي آثي ٔؿيـ ٔ فًيك كّ يًكٍ اؿت
جبثجبيي صعَٔي آة عر صْض  ,تٕهيّ يي كٕص اػ اثؼاعْبيي كّ ايكبٌ
ثغصاكت ًْؼيبٌ چُضيٍ ًََّٕ عا فغاْى يي كُض  ,اؿتفبصِ كُيض.
دفؼات  َ 19زمان بىذي ومُوً برداري
1-3

2-Euphotic

لـًت َٕعاَي صعيب,لـًت اههي آة صعيبيبصعيبچّ
َفٕطكغصِ ٔ صع آٌ فتٕؿُتؼ اتفبق يي افتض.

كّ

َٕعسٕعكيضيي

تٕاَضصعآٌ
3- Thermocline

1- Measuring probes
2- Chlorophyll fluorescence
3- Frequency
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آييٍ كبع جبيـ صع ايٍ ػييُّ كّ صع ثغ گيغَضِ ثغعؿيٓبي آيبعي َيؼ
طكغ كضِ اؿت.
ْـت صع اؿتبَضاعص ثُض ()2-3
كيفيت آة صع صعيبچّ ْبي عجيقي ٔ يوُٕفي صع فوٕل يشتهف يتفبٔت
اؿت  .ثّ ًْيٍ صنيم صفقبت ًََّٕ ثغصاعي ثب تٕجّ ثّ اعالفبت تقييٍ
يي كٕص .ثّ عٕع كهي فبههّ ػيبَي يك يبّْ ثيٍ ثغصاكت ًََّٕ ْبي
َمغّ اي جٓت تٕهيف سوٕهيبت كيفي  ,صع عي يك صٔعِ ػيبَي عٕالَي ,
لبثم لجٕل اؿت  .ثغاي اَضاػِ گيغي ثًُؾٕع كُتغل كيفيت  ,يي تٕاٌ
دضالم فبههّ ػيبَي يك ْفتّ عا پيلُٓبص كغص  .اگغ تغييغات كيفي
ؿغيـ آة يلٕٓص ثبكض  ,يًكٍ اؿت ًََّٕ ثغصاعي عٔػاَّ يب دتي
پيٕؿتّ الػو ثبكض  .فالِٔ ثغايٍ  ,اغهت َٕؿبَبت كيفي آة صع ؿبفبت
يشتهف عٔػ لبثم يالدؾّ اؿت  .ثُبثغايٍ  ,ثّ يُؾٕع ثّ دضالم
عؿبَضٌ تبثيغ ايٍ تغييغات  ًََّٕ ,ثغصاعي عٔػاَّ ثبيض صع ػيبٌ
يلبثّ اي اػ عٔػ اَجبو كٕص  .اگغ تغييغات عٔػاَّ  ,يٕعص تٕجّ
سبم ثبكض  ,پيلُٓبص يي كٕص ًََّٕ ثغصاعي ثب فبههّ ػيبَي صٔ اني
ؿّ ؿبفت اَجبو كٕص.
اوتخاب رَظ ومُوً برداري
1-3
اَتشبة عٔف ًََّٕ ثغصاعي ثـتگي ثّ اْضاف ثغَبيّ ًََّٕ ثغصاعي
صاعصْ ًََّٕ .بيي كّ ثغاي اْضاف سبم يب ثّ يُؾٕع كُتغل كيفيت
ثغصاكت يي كَٕض  ,صع ثيلتغ يٕاعص ًََّٕ ْبي َمغّ اي ْـتُض .
ثغاي پبيق كُتغل كيفيت  ,يقًٕال يك ؿغي ًََّٕ َمغّ اي يٕعص
اؿتفبصِ لغاع يي گيغَض  .انجتّ ًََّٕ ْبي يشتهظ َيؼ صع يٕاعصي
يُبؿت ْـتُض .آػيٌٕ يك ؿغي ًََّٕ َمغّ اي يي تٕاَض پغْؼيُّ ثبكض
ٔ ايٍ ًََّٕ ْب اغهت ثّ هٕعت جًقي آػيٌٕ يي كَٕض تب ْؼيُّ ْب
كبْق پيضا كُض  .اػ ؿٕي صيگغ ْ ًََّٕ ,بي يشتهظ فمظ ثيبَگغ
يمبصيغ ييبَگيٍ ْـتُض ٔ جؼييبت يغثٕط ثّ ٔضقيت ْبي ثذغاَي يب
گـتغصگي تغييغات كيفيت عا َلبٌ ًَي صُْض ْ.غ صٔ عٔف يًكٍ اؿت ثب
ثغصاكت ًََّٕ ْبي يشتهظ صع فٕاهم ػيبَي كٕتبِ ٔ ثغصاكت يك ؿغي
ًََّٕ صع فٕاهم ػيبَي عٕالَي تغ ثب ْى تهفيك كَٕض .
جابجايي  ,وگٍذاري َ پايذاري ومُوً ٌا
5-3
صع ا ؿتبَضاعص ث ُض ( )4-2آ ييٍ كبع ف ًٕيي صع س وٕم جبث جبيي ًَٕ َّ
ْب ٔ يذبفؾت اػ آَٓب طكغ كضِ اؿت
اعًيُبٌ اػ ايُكّ ؽغٔف دبٔي ًََّٕ ثّ هٕعت كبيال صعػ ثُضي كضِ ٔ
يذبف ؾت كضِ صع ثغا ثغ ا ثغات َٕع ٔ گغ يبي ثيق اػ دض يق ًٕل  ,ثّ
آػيبي لگبِ فغ ؿتبصِ يي كَٕض  ,ضغٔعي ا ؿت .ػ يغا يً كٍ ا ؿت كيف يت
ًَٕ َّ ْب ثغ ا ثغ سغٔج گبػ ٔ ,اكُ لٓبي كيًيبيي ٔ ؿٕست ؿبػ
يٕ جٕصات ع يؼ ص چبع َٕ ؿبَبت ؿغيـ كٕص .يغ ًئٍ كٕيض كّ صع يٕعص
ًَٕ َّ ْبيي كّ َ ًي تٕاَ ُض ؿغيـ يٕعص آػ يٌٕ لغاع گيغ َض  ,كبع ْبي
الػو ثغاي يذبف ؾت ٔ پب يضاعي اَ جبو كضِ ا ؿت  .ثغاي َگ ٓضاعي ًَٕ َّ
ْب صع يك صٔعِ ػ يبَي كٕ تبِ  ,ؿغص كغصٌ تب  4صع جّ ؿه ـيٕؽ ثّ كبع
يي عٔص .ثغاي َگ ٓضاعي ًَٕ َّ ْب صع يك صٔعِ ػ يبَي عٕالَي تغ ,
يُج ًض كغصٌ تب صع جّ دغاعت  -21صع جّ ؿيه ـيٕؽ تٕ هيّ يي كٕص  .صع
يٕعص اس يغ چٌٕ فغآي ُض اَج ًبص يً كٍ ا ؿت ثب فث ا فؼايق غه ؾت ثغ سي
ا جؼا صع ل ـًت صاس هي ًَٕ َّ كّ صيغ تغ يُج ًض يي كٕص  ,كٕص  ,الػو
اؿت اػ ايُكّ ًََّٕ لجم اػ اؿتفبصِ كبيال طٔة كضِ  ,اعًيُبٌ پيضا
كغص ْ َّ ًَٕ .ب يي تٕاٌ ثب ا فؼٔصٌ يٕاص كيًيبيي َ ,گ ٓضاعي ٔ
يذبف ؾت كَٕض .صع ا يٍ هٕعت ثب يض يغا لت ثٕص كّ عٔف اَت شبثي ثغاي
يذبف ؾت ًَٕ َّ يؼادً تي ثغاي آػيَٕ ٓبيي كّ ث قضا عٔي آٌ اَ جبو
سٕا ْض گغ فت َ,ضا كتّ ثب كض ثب يض ت ًبو يغا دم يذبف ؾت عا صع گؼاعف
ث جت كُ يض .ص يبي ي ذم عا  ,ا َضاػِ گ يغي ٔ ث جت كُ يض . .صي گغ
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كبسوٓبي فيؼيكي ( ثـغاي ياـبل ييـؼاٌ  ) pHثبيـض صع يذـم ًََٕـّ
ثغصاعي يب صع أ نيٍ فغ هت ا َضاػِ گ يغي كَٕض  .صع هٕعت د ضٕع صي
( , ) CO2اَضاػِ گيغي  pHثبيـض صع يذـم
اكـيض كغثٍ آػاص
ًََّٕ ثغصاعي اَجبو كٕص .

9

پيع بيىي ٌاي ايمىي

ت ًبيي س غغ ْبي ادت ًبني عا ثب يض صع َ ؾغ ثگيغ يض ٔ ي مغعات ايً ُي
ُْ گبو ثغصا كت ًَٕ َّ عا عفب يت كُ يض  .پيق ثيُي ٓبي ايً ُي اػ جً هّ
ثغاي ًَٕ َّ ثغصاعي اػ عٔي لبيم ٓب ٔ ؿغٕح آ ثي پٕ كيضِ اػ يز صع
اؿتبَضاعص ثُض ( )2-2طكغ كضِ اؿت .
ضغٔعي ا ؿت كّ ت ًبيي ضٕاثظ صع ؿغخ ي هي يض َ ؾغ ثب كض ٔ اػ آَ ٓب
اؿتفبصِ الػو ثّ فًم آيض .

1

مػصات گسارظ ومُوً برداري

ْ ًّ َ مبط ًَٕ َّ ثغصاعي ثب يض صع گؼاعف كغح صاصِ كٕص  .صع يٕاعصي
كّ يضت ًََّٕ ثغصاعي عٕالَي اؿت َ ,يبػي ثّ كغح يجضص كغايظ ثبثت
يب َضِ صع عٕل ثغصا كت ًَٕ َّ  ,صع گؼاعف َي ـت  .صع چ ُيٍ يٕاعصي ,
طكغ ايٍ فجبعت كّ اَضاػِ گيغي ْب صع يذم ثغصاكت ًََّٕ اَجبو كض
ٔ َيؼ ثيبٌ يتغيغْبيي چٌٕ كغايظ آة ٔ ْٕايي ٔ عٔيضاصْبي غيغفبصي
صع گؼاعف  ,كفب يت يي ك ُض  .صع ُْ گبو ًَٕ َّ ثغصاعي ثب ا ْضاف سبم
ثبيض اعالفبت كبيم كبيم صاليم ًََّٕ ثغصاعي ٔ ًّْ يغادم اَجبو كضِ
ثغاي يذبف ؾت ًَٕ َّ صع گؼاعف ط كغ كٕص  .گؼاعف ثب يض كبيم يك عغح
ؿبصِ ( سال هّ ) ثب كض  َّ ًَٕ .اي اػ يك ثغ گّ گؼاعف صع پيٕ ؿت ا نف
آٔعصِ كضِ اؿت.
پيُضت انف
( انسامي )
برگً گسارظ ومُوً برداري از درياچً ٌاي عبيؼي َ مصىُػي ( اوطان
ضاخت يا دضت ضاز)
 صنيم ًََّٕ ثغصاعي: يلشوبت َمغّ ًََّٕ ثغصاعي: -تبعيز ًََّٕ ثغصاعي  :عٔػ :

ؿبل:

يبِ :

 اثؼاع اَضاػِ گيغي ؿغخ آة : -ػيبٌ ًََّٕ ثغصاعي :

دجى :
كغٔؿ:

 عٔف ًََّٕ ثغصاعي: ًََّٕ تهفيمي فًك :ْبي ًََّٕ ْب اػ افًبق يشتهف :
 صع يٕعص يك ًََّٕ تهفيمي فًك :ٔ:
يتغ
 يلبْضات صع َمغّ ًََّٕ ثغصاعي : ؿغخ يُجًض كضِ ثب :اليّ ثغفي
 كضٔعت ايجبص كضِ تٕؿظ طعات ثـتغ عؿٕثي : /پالَكتٌٕ:
 -عَگ :

پبيبٌ :
تقضاص گغِٔ
ثيغٌٔ كليضِ كضِ اػ فًك ثيٍ :
/ثضٌٔ :

 گيبْبٌ صعيبيي :لـًت پبييٍ ( فًك آة ) :
 كبيال يب كًي كُبٔع يب ثّ آؿبَي لبثم عٔيت ( ييؼاٌ ٔضٕح ) : -تشًيٍ جغيبٌ ثغٌٔ صِ اَلقبة ْب:

ثٕ:
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 ( ػيبص /يتٕؿظ /كى ) : كغايظ الهيًي يذهيكضت ثبص :
 صعجّ دغاعت ْٕا :جٓت ثبص :
 صعهض اثغي ثٕصٌ ْٕا : يالدؾبت :اوذازي گيري ٌا در محم ومُوً برداري
 pHصيبي آة صعجّ
ؿيهـيٕؽ
 يالدؾبت صع يٕعص فًهيبت اَجبو گغفتّ ثغ عٔي ًََّٕ ْب  ,ثشوٕم كيِٕ ْبي دفبؽت:

