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 بسمه تعالي 

  و تحقيقات صنعتي ايرانآشنايي با مؤسسه استاندارد
وظيفه تعيين،   است كه عهده دار    مرجع رسمي كشور   تحقيقات صنعتي ايران به موجب قانون، تنها        و مؤسسه استاندارد 

 .مي باشد) رسمي ( استانداردهاي ملي  نشر تدوين و

نظران مراكز و   تدوين استاندارد در رشته هاي مختلف توسط كميسيون هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسه، صاحب                   

سعي بر اين است كه استانداردهاي      . مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي واقتصادي آگاه ومرتبط با موضوع صورت مي گيرد           

ملي، در جهت مطلوبيت ها و مصالح ملي وبا توجه به شرايط توليدي، فني و فن آوري حاصل از مشاركت آگاهانه و                           

گان ،مصرف كنندگان، بازرگانان، مراكز علمي و تخصصي و نهادها و سازمان             توليدكنند: منصفانه صاحبان حق و نفع شامل     

پيش نويس استانداردهاي ملي جهت نظرخواهي براي مراجع ذينفع واعضاي كميسيون هاي فني مربوط                 .هاي دولتي باشد  

صويب به عنوان   ارسال مي شود و پس از دريافت نظرات وپيشنهادها در كميته ملي مرتبط با آن رشته طرح ودر صورت ت                     

 .چاپ و منتشر مي شود) رسمي( استاندارد ملي 

پيش نويس استانداردهايي كه توسط مؤسسات و سازمان هاي عالقمند و ذيصالح و با رعايت ضوابط تعيين شده تهيه مي                     

ي شود نيز پس از طرح و بـررسي در كميته ملي مربوط و در صورت تصويب، به عنوان استاندارد ملي چاپ ومنتشرم                         

تدوين و در   )) ٥((بدين ترتيب استانداردهايي ملي تلقي مي شود كه بر اساس مفاد مندرج در استاندارد ملي شماره                  . گردد

 .كميته ملي مربوط كه توسط مؤسسه تشكيل مي گردد به تصويب رسيده باشد

مي باشد كه در تدوين       مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بين المللي استاندارد                     

استانداردهاي ملي ضمن تـوجه به شرايط كلي ونيازمندي هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفت هاي علمي، فني و صنعتي                   

مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي تواند با رعايت            .جهان و استانداردهـاي بين المـللي استفـاده مي نمايد         

ن به منظور حمايت از مصرف كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي وعمومي، حصول                 موازين پيش بيني شده در قانو      

اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظات زيست محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردها را با تصويب شوراي                    

والت كشور، اجراي   مؤسسه مي تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللي براي محص              . عالي استاندارد اجباري نمايد    

 .استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه بندي آن را اجباري نمايد

همچنين بمنظور اطمينان بخشيدن به استفاده كنندگان از خدمات سازمان ها و مؤسسات فعال در زمينه مشاوره، آموزش،                     

ايشگاه ها و كاليبره كنندگان     بازرسي، مميزي و گواهي كنندكان سيستم هاي مديريت كيفيت ومديريت زيست محيطي، آزم             

وسايل سنجش، مؤسسه استاندارد اينگونه سازمانها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأييد صالحيت ايران مورد ارزيابي                  

. قرار داده و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامه تأييد صالحيت به آنها اعطا نموده و بر عملكرد آنها نظارت مي نمايد                      

يستم بين المللي يكاها ، كاليبراسيون وسايل سنجش ، تعيين عيار فلزات گرانبها و انجام تحقيقات كاربردي براي                    ترويج س 

 .ارتقاي سطح استانداردهاي ملي از ديگر وظايف اين مؤسسه مي باشد

www.abpsoil.com

www.abpsoil.com
www.abpsoil.com
www.abpsoil.com


 
 
 

 نمونه – زیست شناختی  روش های نمونه برداری –کیفیت آب “ : کمیسیون استاندارد

 “ آیین کار–ستی از بی مهرگان بزرگ کف زی برداری با تور د

 سمت یا نمایندگی                                                                رییس 

 انستیتو بین المللی ماهیان     -مهدی نژاد ، کریم                            موسسه تحقیقات شیالت ایران                                    

 خاویاری

 ) دکترای اکولوژی ( 

 اعضاء

 پژوهشكده آبزي پروري آب     -بابايي ، هادي                          موسسه تحقيقات شيالت ايران                                    

 هاي داخلي

 )فوق ليسانس شيمي دريا(

 پژوهشكده آبزي پروري آب     -       موسسه تحقيقات شيالت ايران           ،سيد حجت   خداپرست شريفي   

 هاي داخلي

 )  فوق ليسانس شيمي ( 

 پژوهشكده آبزي پروري آب     -             موسسه تحقيقات شيالت ايران                    خطيب حقيقي ، سپيده         

 هاي داخلي

 ) ليسانس ميكروبيولوژي ( 

 -رحيمي بشر ، محمد رضا                                                         دانشگاه آزاد اسالمي                                                                       

 واحد الهيجان 

 ) دكتراي شيالت (

 واحد  -                                                      دانشگاه آزاد اسالمي                                                          زميني ، عباسعلي                          
 الهيجان 

 )دكتراي شيالت (
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 طالكوبي ، مريم                                                     اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي 

 استان گيالن                                                   ) ليسانس شيمي ( 
                                                    

 -   موسسه تحقيقات شيالت ايران                              عابديني ، علي                       

 آب هاي داخلي  پژوهشكده آبزي پروري                                )فوق ليسانس شيمي دريا  ( 
 

 مرکز ملي   –فئيد ، منيژه                                                       موسسه تحقيقات شيالت ايران                                                               
 آب زيان  

 ) فوق ليسانس ميكروبيولوژي ( 

 انستيو بين المللي ماهيان     -كوچكيان ، انوشه                              موسسه تحقيقات شيالت ايران                                     
 خاوياري 

 )دكتراي شيالت ( 

 پژوهشكده آبزي پروري آب     -ميرزاجاني ، عليرضا                     موسسه تحقيقات شيالت ايران                            
 هاي داخلي 

 )فوق ليسانس شيمي دريا ( 
 

 دبير 
صادقي پور شيجاني ، معصومه                                   اداره كل استاندارد و تحقيقات صنعتي                                                 

 ان گيالن  است

 )   فوق ليسانس علوم محيط زيست  ( 
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 روش هاي نمونه –اعضاء هشتادو دومين اجالسيه کميته ملي استاندارد کيفيت آب 
 – نمونه برداري از توردستي از بي مهرگان کف زي بزرگ –برداري زيست شناختي

 ١٦/١٢/٨٤ار مورخ  آيين ک

 سمت یا نمایندگی                                                                  رییس
 غروقی ، احمد                                                  موسسه تحقیقات شیالت ایران 

 ) دکترای دامپزشکی(
 

                                                                   اعضاء 
 یلی ، علی                                            سازمان شیالت ایران اسد زاده منج

 ) دکترای تغذیه(

         موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران راورزنی ، ساره                                       

 )                                             لیسانس تغذیه(

 رد ، ناهید                                                  اداره کل آزمایشگاه غذا و دارو رحیمی ف

 ) دکترای میکروب شناسی(

 زند وکیلی ، فاطمه                                              موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 )فوق لیسانس میکروبیولوژی(

 ی ، معصومه                                اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران صادقی پور شیجان

 ) فوق لیسانس علوم محیط زیست(

 صفویان ، سید عیسی                                                      سازمان توسعه تجارت ایران 

 )لیسانس مدیریت(

                                   موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایرانفیاضی ، اکرم السادات          

 )لیسانس(

 مختاری ، فهیم دخت                                            موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

 )فوق لیسانس(

               وزارت صنایع و معادنمسعودی ، جمشید                                                 

 )لیسانس صنایع(

 مهدی زاده ، محوانگیز                                              اداره کل آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

 دبیر  
 رانپیراوی ونک ، زهرا                                               موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ای

 )  س صنایع غذایی فوق لیسان(
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 پيش گفتار

تي از بي    نمونه برداري با تور دس     – روش هاي نمونه برداري زيست شناختي        –كيفيت آب    «استاندارد
هشتاد هاي مربوطه تهيه و تدوين شده و در            كه توسط كميسيون    » آيين كار  –مهرگان كف زي بزرگ     

 قرار   تصويب  مورد ١٦/١٢/٨٤مورخ  رد ميکروبيولوژي و بيولوژي      كميته ملي استاندا   و دومين اجالسيه  
سه استاندارد و    قانون اصالح قوانين و مقررات موس        ٣ اينك به استناد بند يك ماده          ٠گرفته است   

براي .  بعنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود           ١٣٧١تحقيقات صنعتي ايران مصوب بهمن ماه         
پيشرفت هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ،علوم و خدمات            تحوالت و  همگامي با  حفظ هماهنگي و  

هادي كه براي اصالح يا     ، استاندارد ملي ايران  در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر گونه پيشن                
،در هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار               تكميل اين استانداردها ارائه شود     

 بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين تجديد نظر آنها                ٠خواهد گرفت   
 كه ضمن توجه به شرايط موجود و           در تهيه و تدوين اين استاندارد سعي شده است           ٠استفاده كرد 

نيازهاي جامعه ، در حد امكان بين اين استاندارد  و استاندارد ملي كشورهاي صنعتي و پيشرفته                       
 :است   اين استاندارد به كار رفته به شرح زير تهيه و ماخذي كه برايمنابع ٠هماهنگي ايجاد شود 

 
 فهرست الفبایی و        – بخش یک     –ه نامه    واژ -  آب     1380 : 5711-1   استاندارد ملی ایران          1

 . موضوعی

     نمونه       ، آب در طبیعت     – بخش دو    – واژه نامه    –  آب    1380 : 5711-2استاندارد ملی ایران       2
 .برداری 

 – آب آشامیدنی    – بخش سه    – واژه نامه    –آب   ، 1380 : 5711-3استاندارد ملی ایران      3
 . فاضالب –آب صنعتی 

 
4-ISO  7828:1985, Water  quality -Methods  of   biological  sampling- 
Guidance   on  handnet  sampling  of   aquatic  bentic   macro –
invertebrates. 
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 مقدمه 
 کاربردی  ،شاید بتوان گفت ، استفاده از تور دستی برای نمونه برداری از بی مهرگان کف زی بزرگ                  

زمانی که  . این روش در محدوده وسیعی از آبهای کم عمق به کاربرده می شود                . روش است   ترین  
نتایج به دست آمده    . نتایج کیفی مورد نیاز باشد، روش نمونه برداری با تور دستی بسیار مناسب است               

جزا تعداد گونه های مختلف ، به صورت م        : مانند( از نمونه برداری با توردستی، مطلق نخواهد بود          
اگر چه نتایج حاصل از این روش شاخص فراوانی نسبی یک واحد             ) . درواحد سطح بستر رودخانه     

 .  کف زیان در یک نمونه است ، اما نتایج حاصله را باید با احتیاط تفسیر نمود 1رده بندی
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1- Taxa 
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برداری با توردستی از  نمونه - روش ها نمونه برداری زیست شناختی-کیفیت آب
  آیین کار-بی مهرگان کف زی بزرگ

 هدف            1
 ارائه مشخصات ابزار و روش های اجرایی نمونه برداری از             ، تعیین و  هدف از تدوین این استاندارد    

نمونه برداری در آب های کم      . کف زیان بزرگ بی مهره با تور دستی در آب های کم عمق  است                  
که حین راه رفتن با چکمه در محیط آبی ، خشکی یا در               )  متراست 5/1کمتر از   منظور، عمق   (عمق  

 .قایق، انجام می گیرد
  
          دامنه کاربرد2

رودخانه ها، نهرها، استخرها، مصب     :  این استاندارد، درباره همه زیستگاه های آبی قابل دسترس شامل         
هم چنین روش هایی که     . کاربرد دارد   ها و خطوط ساحلی دریاچه،محل هایی که آب جاری است ،             

در این استاندارد ملی ایران ارائه می شود ، با توجه به نوع عملیات نمونه برداری و اندازه چشمه تور                     
قادر است داده های کیفی در مورد حضور ، عدم حضور، تنوع فراوانی نسبی یک واحد رده بندی                      

 . موجودات زنده کف زی را ، فراهم آورد 

 

       اصطالحات و تعاریف     3
 : کار می روند ه یا واژه ها با تعاریف زیر ب/در این استاندارد اصطالحات و

 
  2           کف زی3-1

 .به موجود ساکن بستر یک محیط زیست آبی، گفته می شود  
 
  3        بیوتاپ3-2

 . یکسان است  به منطقه ای گفته می شود که شرایط عمده زیست محیطی در آن به صورت 
 
 
 
 
 
 
 
  4         بی مهرگان بزرگ3-3

                                                 
 1- Bentic 
2- Biotop 
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 5/0بزرگتر از   ( بی مهرگانی گفته می شود که به راحتی و بدون بزرگ نمایی قابل دیدن هستند                    به
 ) .میلی متر 

 
 )واحد رده بندی(          تکسا 3-4

 . خانواده ،گفته می شود: به واحدهای رده بندی موجودات زنده ، مثل
 
       نمونه برداری از طریق گوادرات    3-5

عبارت است از نمونه برداری به وسیله نمونه بردارهای دستی،که در محدوده مشخص مربعی شکل از                
 . ،جهت جمع آوری از موجودات جانوری کف زی به کار می روند ) مخصوص نهرها ( بستر 

 
         آب های کم عمق 3-6

 .  متر اطالق می شود 5/1به محیط های آبی با عمق کمتر از 
 
          تور دستی 3-7

 .تور دستی مجموعه ای از یک دسته و یک قاب نگه دارنده، است
 

            اساس کار 4
اساس کار نمونه برداری از بی مهرگان کف زی بزرگ در مناطق کم عمق ، آب های جاری یا ساکن                     

 . تی با وزن کم ، تشکیل می دهد را نمونه بردارهای دستی با استفاده از یک تور دس
 

 ابزار نمونه برداری 5

        اجزاء  تور دستی و مشخصات فنی آن  5-1
قاب ها معموال   . دسته تور دستی، اغلب ازجنس فلز ، چوب یا پالستیک های محکم، ساخته می شود                

 .گرد ، مثلثی و مستطیل شکل، ساخته می شوند: ازجنش فلز و به شکل های مختلف مانند
 
 
 
 
 
 
 

نسبت به قاب های    )  مراجعه شود    1به شکل   ( از بین اشکال نوشته شده ، قاب های مستطیل شکل            
مثلثی شکل ، به دلیل اینکه لبه مسطح آن هنگام استفاده در نزدیک با بستر قرار می گیرد و پهلوهای                      

                                                                                                                                               
3-Macro – Invertebrates 
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رای کاربرد بیشتری   عمودی آن یک برش افقی مناسب برای ورود تور در منطقه آبی ایجاد می کند ، دا                
اما ابعاد آن   . برای برداشت یک نمونه مناسب ، باید قاب تور دستی به اندازه کافی بزرگ باشد                . است  

. نباید به گونه ای باشد که در تمام سطح تور در جریان آب مقاومت بیش ازحد  معمول ایجاد نماید                      
برای روند نمونه برداری مشکل زا       ایجاد مقاومت بین تور و جریان آب در جریان های آبی سریع،               

 . است 

 : براساس تجربه ابعاد مناسب قاب مستطیل شکل به شرح زیر سفارش می شود

 . میلی متر 200 تا 400 :پهنا 

 .  میلی متر200 تا 300 :ارتفاع 

 .  میلی متر100تا 200 :شانه های جانبی 

  :انتخاب تور مناسب به دو عامل مشروحه در زیر بستگی دارد 

 . ابعاد و شکل تور -الف 

 . اندازه چشمه تور -ب

کاهش بیش از حد اندازه چشمه تور ، احتمال خطر بسته شدن آنها را به وسیله موجودات ریز و مواد                    
از آنجایی که این موضوع موجب افزایش فشار آب و موجودات زنده ریز                . زاید افزایش می دهد      

ن می شود، بنابراین ، از کارایی تور نمونه برداری می             برای حرکت در اطراف تور نسبت به داخل آ         
یا گاهی تخلیه آن      می          /و)  مراجعه شود    1به شکل    ) ( d( این اثر بوسیله افزایش عمق تور       . کاهد

 .    تواند به حداقل برسد 

ای بر. باید توجه شود، که عمق نامناسب تور می تواند در عمل کارایی نمونه برداری را کاهش دهد                    
 .  مراجعه شود1راهنمایی بیشتر به جدول 

اما بررسی های تجربی در تعیین شکل آن ،          . شکل تور از نقطه نظر نمونه برداری چندان مهم نیست          
نشان می دهد، که چگونه تورهای مخروطی شکل         ) 2 –الف  ( شکل  : برای مثال . تعیین کننده است    

نیز الگویی از یک نوع تور کیسه ای         ) 2 -ب(شکل  . می تواند گستره یک متری از مواد را بشکافد           
تور معموال از مواد برزنتی محکمی ساخته شده است، که به بخش              . شکل متداول را نشان می دهد        

 .بدین ترتیب مدت زمان دوام آن افزایش می یابد . داخلی قاب چسبیده است 
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به نحوی باشد، که در عمل جایگزینی آن          روش های پیوستن بخش میانی و قاب های اصلی ، باید             
در محل نمونه برداری وجود داشته باشد ، زیرا این امکان ، یک مزیت در فرآیند نمونه برداری،                        

ممکن است ماده اصلی توراز الیافی ، شامل تک رشته به هم بافته شده یا به هم                  .  محسوب می شود    
 وصل

از . ه همین دلیل نیز ممکن است برتری داشته باشند           ب. شده باشد، که مورد اخیر محکم ترمی باشد          
 .آنجایی که الیاف مصنوعی محکم تر بوده و کمتر در معرض تجزیه قرار دارند ، مناسب تر باشند 

اندازه چشمه تور باید متناسب     .  اما به غیر از استحکام ، قابلیت انعطاف مناسب را نیزباید دارا باشند               
 . نوشته شده است 1حداکثر اندازه چشمه ها در جدول . د با اهداف مورد مطالعه باش

 . اندازه های پیشنهادی چشمه برای توردستی - 1جدول 

حداقل عمق پیشنهادی    مالحظات 
 :d)  به میلی متر ( 

حداکثراندازه 
 منافذ

 )به میلی متر (

 هدف تحقیق 

ممکن است تعداد    
زیادی از گونه های    

 . ریز به تله نیافتند

بیولوژیک  پایش  5/0 تا 75/0 400
داده : متداول/ عمومی

برای تحقیقات مورد       
استفاده جهت فهرست     

 . فراوانی کف زیان  

ممکن است تعدادی از      
گونه های حشرات در      
مرحله تغییر شکل به تله     

 . نیافتند

برای نظارت دقیق با          5/0  450
ثبت دقیق موجودات      
زنده کف زی در یک        

 . رده بندی

ان از به تله      برای اطمین 
افتادن گونه های در         
مرحله تغییر شکل و        
موجودات زنده خیلی      
کوچک که ممکن است     
نقش مهمی در تعیین        
 . کیفیت آب داشته باشند

برای مطالعات خاص        25/0  550
مورد نیاز جهت تهیه       
فهرست های کامل        
موجودات زنده کف زی    

 . در یک رده بندی

  
 برداری         روش های انجام نمونه 6

 : انتخاب روش نمونه برداری به عوامل مشروحه در زیر بستگی دارد 

یا فراوانی نسبی   /ممکن است تهیه فهرستی کامل از گونه ها در محل و           :  هدف نمونه برداری     - الف  
 . یک واحد رده بندی کف زیان  در یک محیط زیست همگن مورد نظر باشد 

 .ریان ، نوع بستر و مقدار گیاهان است شامل عمق ، سرعت ج:   مشخصات محل -ب 
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پیشنهاد می شود ، . شامل عمق ، سرعت جریان و پایداری بستر است :   شرایط ایمنی کاری -پ 
 .فرد نمونه بردار در منطقه به تنهایی کار نکند 

. ردبکارگـیری یـک روش انجام نمونه برداری مشابه در همه انواع محیط های آبی، کارایی الزم را ندا                  
ضـروری است تعدادی روش های انجام نمونه برداری با توجه به الزامات مختلف، مورد بررسی قرار                 

هم چنین روش انجام . عملـیات نمونه برداری باید با اهداف و موقعیت همخوانی داشته باشد         . گـیرد   
 انجام نمونه   وقتی که شرایط  . نمونـه بـرداری بـاید بر اساس یک فاصله ، منطقه یا زمان مناسب باشد                 

 برداری برای جمع آوری حداکثر گونه ها مناسب باشد، در این صورت با استفاده از ترکیب

این روش، انجام نمونه برداری برای      . ، نمونه گیری کنید   3-6 تا   1-6روشـهای نوشته شده در بندهای       
ون علف های  جمع آوری از الیه های زیرین بد      : بررسـی در همـه انـواع الیـه های زیرین بستر شامل            

 . هرز و در بین ریشه های برآمده از درختان، متداول است 

یا هنگام تمیز کردن تور در میان علف های هرز یا در سطح لجن و               /بـه جـز آب هـای عمیق یا راکدو         
گل و الی رسوب کرده ، تور دستی را در بستر قرار دهید، و نمونه برداری را به گونه ای که حیوانات                      

 تور رانده می شوند ، مانند اینکه دهانه باز تور با جریان رو به باال مواجه است ، انجام بـا آب به داخل   
تازمانی که نمونه برداری در محل انجام . در یـک مسـیر جـریان رو به باال نمونه برداری کنید     . دهـید   

 . نداده اید، تالطمی را در محیط آبی ایجاد نکنید
 
 تی در جریان آب های کم عمق             نمونه برداری دس6-1

در این حال با    . تور دستی را از سمت لبه پایین به صورت مستقیم در مسیر جریان بستر قرار دهید                   
جانورانی را که   . دست به آرامی سنگ ها را به وسیله حرکت جریان آب به سمت باال حرکت دهید                   

 سنگ ها را با دقت بررسی کنید تا          .به وسیله تور حمل می شوند به همراه جریان آب بیرون بکشید             
با دقت و   . گونه یا گونه هایی را که به آنها چسبیده اند از سنگ ها جدا کرده و به نمونه اضافه کنید                       

ظرافت بستر رسوبات را در قسمت پایین تر بستر که اغلب عاری از هرگونه موجود زنده است ،                       
 را در چندین مکان از طرفین رودخانه که زیستگاه           این فرآیند . به وسیله جریان آب از جا بلند کنید         

 . های کوچک تر مختلفی را در خود جای داده اند و در بین الیه های مختلف تکرار کنید 
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           نمونه برداری به وسیله پا در آب های عمیق تر 6-2

ست یا پوشش گیاهی آن تنک      در محل هایی که موجودات جانوری منطقه قابل پیش بینی و سطحی ا             
یا محل هایی که برای انجام نمونه برداری با دست بسیار عمیق است، می توان از روش نمونه                  /است و 

. روش نمونه برداری با پا در مناطق نوشته شده، دارای کارایی مناسبی است              . برداری با پا استفاده کرد    
ب های کم عمق ، در مناطق با عمق های مختلف          هم چنین نمونه برداری به وسیله پا را می توان در آ           

یا محل هایی که تنوع عمق ممکن است امکان نمونه برداری با دست را به صورت متوالی ندهد ،                       
 . استفاده کرد

 
به صورت عمود بر جریان آب ، به سمت پایین بستر رودخانه               ) دهانه(تور را از قسمت باالی آن        

 نوک چکمه به الیه زیرین بستر نیرو وارد نموده، و بستر را به هم                 با انگشت بزرگ پا یا    . نگه دارید  
 . اجازه ندهید مواد از پایین تور به بیرون آن ریخته شود. بریزید 

در . بـا کارکـردن در دو طـرف رودخانه امکان نمونه برداری از ایستگاه های مختلف را فراهم آورید                    
 چنانچه. سبیده به بستر نمونه برداری می شوند نمونه برداری از این طریق به ندرت حیوانات چ

امکـان پذیـر باشـد، در بعضـی از مکان ها تعدادی سنگ را در بستر بلند کنید، و بدنه آن را به جهت                         
 شرح داده شد ،     1-6همان گونه که در بند      .کـف زیـان چسـبیده بـه آن ، مـورد بررسـی قـرار دهـید                   

 . حیوانات را به ظرف منتقل کنید 

        ارزیابی فراوانی نسبی        7
، می توان عالیم بیانگر فراوانی      3-6 تا   1-6به وسیله هر کدام از روش های شرح داده شده در بندهای            

نسبی موجودات زنده در یک رده بندی یک نمونه را از طریق  ماده مشخصی فراهم آورد، اما نتایج                      
ر نمونه ها برای مواردی که نمونه برداری در بیش          فراوانی نسبی د  . همواره باید با احتیاط تفسیر شود       

منطقه ای که احتماال دارای بهترین شرایط برای        ( از یک فاصله مشخص یا برای دوره زمانی مشخص          
، می تواند به منظور ایجاد شرایط پایش کیفی در محل هایی که دارای مواد                    )نمونه برداری است     

 . ود تشکیل دهنده مشابه است ، باهم مقایسه ش

برای .  دقیقه باشد  10می تواند تا مدت زمان     ) 1-6طبق بند   (زمان مناسب برای نمونه برداری با دست        
 دقیقه اغلب به اضافه     2دوره زمانی کوتاه تر از مدت زمان         ) 2-6طبق بند   (نمونه برداری به وسیله پا     

کاربر باید  .  اند، کافی است     زمان الزم برای جدا کردن ارگانیزم هایی که محکم به اجزاء بستر چسبیده            
استفاده از دست یا پراکنده کردن به وسیله پا و تعداد مشابه تکرار استفاده از تور               : از تکنیک هایی مانند   

 .در محل های مختلف بهره ببرد 
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حتی در  .  به همین دلیل انجام نمونه برداری توسط یک نفر برای هر تحقیق، بهترین گزینه است                    
و ) درنمونه برداری با دست     ( سرعت های مختلف جریان آب ، عمق ، دما            : متفاوت مانند شرایط  

 . ، می تواند بر کارایی نمونه برداری موثر باشد )بستر ( ماهیت الیه زیرین 

در یک رودخانه با موجودات جانوری ) 3-6طبق بند (نمونه برداری با پا در دوره های زمانی طوالنی 
در بعضی از مواقع انجام . ای فرآیند نمونه برداری مشکالت زیادی را ایجاد کند غنی، می تواند بر

 نمونه برداری با پا در ایستگاه های مشابه می تواند بر جامعه آبی تاثیر منفی داشته باشد 

           صحت روش 8
 بی مهره   روش نمونه برداری با تور دستی برای گستره وسیعی از نمونه برداری کیفی از کف زیان                   

بزرگ ،کاربرد دارد، وچنانچه در یک منطقه چندین بار تکرار می شود ، نتایج حاصل از آنها یکنواخت                  
اگر چه مواردی از مشاهدات مطلب فوق را تایید نمی کند،با این حال ،               . و با همدیگر سازگار است      

 . تایید می کند موارد موجود بر درستی روش نمونه برداری با تور دستی معتبر بودن روش را

نمونه بردارهای گوادرات برای تخمین کمی قابل قبول فراوانی کف زیان بی مهره بزرگ، متداول                    
زیرا امکان مقایسه   . این روش یک تکنیک برای اعتباردهی به نمونه برداری با تور دستی است            . هستند  

رداری به وسیله توردستی را    جنبه های کیفی نتایج به دست آمده از نمونه برداری گوادرات ونمونه ب              
 . فراهم می کند 

داده های به دست آمده از نمونه بردارهای گوادرات و نمونه های دستی از دو رودخانه و شاخه های                    
طرح هایی از تعداد گونه ها در چندین منطقه با نمونه برداری گوادرات              . فرعی آنها با هم مقایسه شد     

هر دو کاربر گونه    .  طریق تور دستی در منطقه مشابه تهیه شد         و تعدادی از نمونه های تهیه شده از        
/001( این آزمون ، همبستگی مناسب      . های مشابه ای از هر دو روش نمونه برداری به دست آوردند             

0 P< (                    بین گونه های برداشته شده به وسیله نمونه های تور و نمونه های به دست آمده با استفاده از
 ) .     مراجعه کنید 3به شکل ( به لحاظ کمی را نشان داده است نمونه بردار گوادراتی
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   نمایشی ازاساس تور دستی- 1شکل 

 
  . میلی متر است500 میلی متر تا حداکثر 400عمق تور از حداقل   -

 
 
 

 
 
 

 شانه های جانبی

 ارتفاع

 پهنا

 عمق تور 
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 . برای تورها شمای نمونه هایی از الگوهای پیشنهادی-2شکل 

 
  

 

٥٨٠ 

٥٠٠ ٥٠٠ 

٤٩٠ 

ابعاد روی شکل به سانتی( برای دو تور مخروطی از موادی به پهنای یک متر              -الف
 ) .متر است 

٥٥٠تا٤٥٠

 برای تورهای کیسه ای شکل از موادی با پهنای یک متر  -ب
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 : راهنما 

X = واحد رده بندی جانوری جمع آوری شده بوسیله نمونه بردار گوادرات 

Y = واحد رده بندی جانوری جمع آوری شده بوسیله نمونه بردار تور 

R =  ضریب همبستگی 

برداری   نمودار مقایسه ای تعداد واحد رده بندی جانوری جمع آوری شده بوسیله نمونه - 3شکل 
 .گوادرات و تور در محل های انتخابی در رودخانه های مختلف 

 

 خط کیفیت

 Y= ٨٧/٠+٨/٧   

R= ٩٨/٠  
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