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 هَسسِ اسساًذاسد ٍ زحميماذ غٌؼسي ايشاى

هَسسِ اسساًذاسد ٍ زحميماذ غٌؼسي ايشاى زٌْا ساصهاًي اسر دس ايشاى كِ تش عثك لاًَى هيسَاًذ 

ّا سا زؼييي ٍ زذٍيي ٍ اغشاي آًْا سا تا كسة هَافمر ضَسايؼالي اسساًذاسد  اسساًذاسد سسوي فشآٍسدُ

 اغثاسي اػالم ًوايذ. ٍظايف ٍ ّذفْاي هَسسِ ػثاسزسر اص:

 تشدى تاال اسساًذاسد زذٍيي توٌظَس زحميماذ اًػام –ساًذاسدّاي هلي )زؼييي، زذٍيي ٍ ًطش اس

 خَدكفائي غْر دس غٌايغ كاسائي افضايص ٍ زَليذ سٍضْاي تْثَد تِ كوك داخلي، كاالّاي كيفير

 كيفي كٌسشل – اغثاسي اسساًذاسدّاي اغشاي تش ًظاسذ – هلي اسساًذاسدّاي زشٍيع - كطَس

ذاسد اغثاسي ٍ غلَگيشي اص غذٍس كاالّاي ًاهشغَب توٌظَس فشاّن اسساً هطوَل غادسازي كاالّاي

ًوَدى اهكاًاذ سلاتر تا كاالّاي هطاتِ خاسغي ٍ حفظ تاصاسّاي تيي الوللي كٌسشل كيفي كاالّاي 

ٍاسدازي هطوَل اسساًذاسد اغثاسي توٌظَس حواير اص هػشف كٌٌذگاى ٍ زَليذكٌٌذگاى داخلي ٍ 

هشغَب خاسغي ساٌّوائي ػلوي ٍ فٌي زَليذكٌٌذگاى، زَصيغ كٌٌذگاى غلَگيشي اص ٍسٍد كاالّاي ًا

 زشاتشي ٍ تٌذي تسسِ ًگْذاسي، زَليذ، سٍضْاي دستاسُ زحميك ٍ هغالؼِ –ٍ هػشف كٌٌذگاى 

 ًوًَِ زغثيك ٍ آصهايص – سٌػص ٍسايل كاليثشاسيَى ٍ هسشيك سيسسن زشٍيع – هخسلف كاالّاي

م هطخػاذ ٍ اظْاسًظش همايسِ اي ٍ غذٍس گَاّيٌاهِ ّاي اػال هشتَط، اسساًذاسدّاي تا كاالّا

 الصم(.

هَسسِ اسساًذاسد اص اػضاء ساصهاى تيي الوللي اسساًذاسد هيثاضذ ٍ لزا دس اغشاي ٍظايف خَد ّن اص 

آخشيي خيطشفسْاي ػلوي ٍ فٌي ٍ غٌؼسي غْاى اسسفادُ هيٌوايذ ٍ ّن ضشايظ كلي ٍ ًياصهٌذيْاي 

 لشاس هيذّذ. خاظ كطَس سا هَسد زَغِ

اغشاي اسساًذاسدّاي هلي ايشاى تٌفغ زوام هشدم ٍ السػاد كطَس اسر ٍ تاػص افضايص غادساذ ٍ 

ّا ٍ دس  فشٍش داخلي ٍ زأهيي ايوٌي ٍ تْذاضر هػشف كٌٌذگاى ٍ غشفِ غَئي دس ٍلر ٍ ّضيٌِ

 ًسيػِ هَغة افضايص دسآهذ هلي ٍ سفاُ ػوَهي ٍ كاّص ليوسْا هيطَد.
 

 
 

 تهيه كننده

 كميسيون استاندارد روشهاي آسمون آب آشاميدني

 

 رئيس

هسخػع تْذاضر  M.P.H دكسشا دس داسٍساصي داًطكذُ تْذاضر ـ داًطگاُ زْشاى

 هحيظ

 ايواًذل -الِ  كشاهر

 

 اعضاء

 حسيٌؼلي -الْي  هٌْذس ضيوي هطاٍس هؤسسِ اسساًذاسد ٍ زحميماذ غٌؼسي ايشاى

 اػظن -ضكَّي  دكسشا دس داسٍساصي هسخػع آب ضٌاسي هذيشكل آصهايطگاّْاي ساصهاى آب
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 دتيز

 هػيذ -هْدَس  ضيويسر كاسضٌاس هؤسسِ اسساًذاسد ٍ زحميماذ غٌؼسي ايشاى

 

 

 فهزست مطالة

 

 گيشي يَى فلضاذ دس آب ٍ فاضالب تَسيلِ اسدكسش فسَهسش غزب ازوي اسساًذاسد سٍش اًذاصُ

 ّذف

 داهٌِ كاستشد

 اساس سٍش

 زؼاسيف ٍ اغغالحاذ

 هَاد هضاحن

 دسسگاُ ٍ هَاد هَسد ًياص

 تشداسي ًوًَِ

 زٌظين همياس دسسگاُ

 سٍش كاس

 هحاسثِ

 دلر آصهَى

 

 
 

 تسوِ زؼالي

 خيطگفساس

سيلِ كويسيَى فٌي سٍضْاي آصهَى گيشي يَى فلضاذ دس آب ٍ فاضالب كِ تَ اسساًذاسد سٍش اًذاصُ

آب آضاهيذًي زْيِ ٍ زذٍيي ضذُ ٍ دس كويسِ ًْايي هادس غٌايغ فَق هَسد زائيذ لشاس گشفسِ ٍ دس 

زػَية گشديذ . خس اص زأييذ  61/3/23 سي ٍ سَهيي غلسِ كويسِ هلي غٌايغ ضيويائي هَسخ

ضَساي ػالي اسساًذاسد ٍ تِ اسسٌاد هادُ يك ) لاًَى هَاد الحالي تِ لاًَى زأسيس ٍ زحميماذ 

 گشدد . ( تِ ػٌَاى اسساًذاسد سسوي ايشاى هٌسطش هي1349 غٌؼسي ايشاى هػَب آرس هاُ

ساًذاسدّاي ايشاى دس تشاي حفظ ّوگاهي ٍ ّواٌّگي تا خيطشفسْاي هلي ٍ غْاًي غٌايغ ٍ ػلَم اس

هَالغ لضٍم ٍ يا دس فَاغل هؼيي هَسد زػذيذًظش لشاس خَاٌّذ گشفر ٍ ّش گًَِ خيطٌْادي كِ تشاي 

اغالح يا زكويل ايي اسساًذاسدّا تشسذ دس ٌّگام زػذيذ ًظش دس كويسيَى فٌي هشتَط هَسد زَغِ 

 ٍالغ خَاّذ ضذ .

يذ ّوَاسُ اص آخشيي چاج ٍ زػذيذًظش آًْا اسسفادُ تٌاتشايي تشاي هشاغؼِ تِ اسساًذاسدّاي ايشاى تا

 ًوَد .
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الومذٍس  دس زْيِ ايي اسساًذاسد سؼي تش آى تَدُ اسر كِ تا زَغِ تِ ًياصهٌذيْاي خاظ ايشاى حسي

هياى سٍضْاي هؼوَل دس ايي كطَس ٍ اسساًذاسد ٍ سٍضْاي هسذاٍل دس كطَسّاي ديگش ّواٌّگي 

 ايػاد ضَد .

ًاذ ٍ هْاسزْاي هَغَد ٍ اغشاي آصهايطْاي الصم اسساًذاسد حاضش تا اسسفادُ اص لزا تا تشسسي اهكا

 هٌثغ صيش زْيِ گشديذ :
ASTM – vol 31 - 1978 

 

گيزي يون فلشات در آب و فاضالب توسيله اسپكتز فتومتز جذب  استاندارد روش انداسه

 اتمي

 ـ هدف 1

يَى فلضاذ هحلَل دس آب اص عشيك اسدكسش فسَهسش گيشي همذاس  ّذف اص زذٍيي ايي اسساًذاسد اًذاصُ

 تاضذ . غزب ازوي هي

 ـ دامنه كارتزد 2

گيشي اسر كِ غلظر آى دس داهٌِ زغييشاذ صيش لشاس  ـ يَى فلضازي دس ايي سٍش لاتل اًذاصُ 1 ـ 2

 داسد :

 
 داد .زَاى تا سليك كشدى ًوًَِ افضايص  ـ حذ تاالئي غلظر لاتل زؼييي سا هي 1 ـ 1 ـ 2
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ـ حذ خائيٌي غلظر لاتل زؼييي تغَس ػوذُ تسسگي تِ ٍسائل ٍ زػْيضازي داسد كِ دس  2 ـ 1 ـ 2

دسسگاُ اسدكسش فسَهسش غزب ازوي تكاس سفسِ اسر هاًٌذ ًَع هطؼل ضخاهر ػثَس ًَس اص ضؼلِ , ًَع 

سَخر ٍ ًَع اكسيذكٌٌذُ , هٌثغ اًشطي ٍ حذٍد ٍسؼر الكسشيكي سيگٌال خشٍغي كِ دس زغييش 

زشيي حذ غلظر لاتل زؼييي هؼوَال هؼادل دٍ تشاتش حذاكطش  تاضٌذ . خائيٌي ضش هيحذ خائيٌي هؤ

 زغييشاذ صهيٌِ دسسگاُ
1

 تاضذ . ) حذ دلر ( هي 

 ـ اساس روش 3

 زشيي سغح اًشطي ايي سٍش تش ايي اساس لشاس داسد كِ ػٌاغش فلضي دس حالر خائيي
2

خَد ّواى  

 ذىكٌذ كِ خس اص زحشيك ض عَل هَغي سا غزب هي
3
دّذ ٍ ٌّگاهيكِ اضؼِ  اص خَد اًسطاس هي 

 خشٍغي
4

اي كِ هحسَي ازوْاي ّواى ػٌػش تِ  اص يك ػٌػش زحشيك ضذُ هؼيي اص هياى ضؼلِ 

تاضذ ػثَس كٌذ , ضذذ اضؼِ ػثَسي هسٌاسة تا همذاس ازوْاي ػٌػش هَغَد  حالر زحشيك ًطذُ هي

 تِ حالر زحشيك ًطذُ دس ضؼلِ , كاّص خَاّذ يافر .

 الهح كازذي هياى زْي كِيك 
5
كازذ آى اص فلض هَسد آصهَى ساخسِ ضذُ هٌثغ ايػاد اضؼِ هَسد  

ًظش اسر ٍ تَسيلِ هكص ًوًَِ دس ضؼلِ حاغل اص سَخر ٍ هادُ اكسيذ كٌٌذُ ازوْاي فلض هَسد 

گيشي دسٍى ضؼلِ دس هؼشؼ اضؼِ لشاس گشفسِ ٍ يك هٌَكشٍهازَس خشزَ هطخػِ فلض ساعغ ضذُ  اًذاصُ

گيشي  هح سا غذا ٍ اضؼِ ػثَسي كاّص يافسِ ضذُ زَسظ يك ٍسيلِ حساس تِ ًَس اًذاصُاص ال

 ضَد . هي

 ـ تعاريف و اصطالحات 4

 "ّاي آب  اسساًذاسد زؼاسيف ٍاطُ "ّاي تكاس سفسِ دس ايي اسساًذاسد تِ  تشاي زؼشيف ٍاطُ
6
هشاغؼِ  

 ضَد .

 ـ مواد مشاحم 5

گيشي يك فلض هؼوَال ػٌػش فلضي ديگش تا صياد ٍيا كن كشدى همذاس اضؼِ غزب  ـ دس اًذاصُ 1 ـ 5

زشيي هَاد هضاحن هَادي ّسسٌذ كِ تا ٍاكٌص  ضذُ هضاحور ايػاد ًخَاّذ كشد تلكِ هؼوَل

ضيويائي دس ضؼلِ هاًغ اص زثذيل فلض هَسد هغالؼِ تِ ازن هشتَعِ خَد هيطًَذ ٍ تؼضي اص آًيًَْا كِ 

 ؼلِ تا ايػاد زشكيثاذ ًاهحلَل هَغة كاّص ًسايع تذسر آهذُ خَاّذ ضذ .دس ض

كٌٌذ ٍلي دس دسسَس كاس اضش زذاخل  گيشي كلسين ايػاد هضاحور هي ـ فسفازْا دس اًذاصُ 2 ـ 5

 تيٌي ضذُ اسر . گشم دس ليسش خيص هيلي 600 فسفازْا زا

كشد ٍلي دس ايي دسسَس كاس تشعشف گيشي آّي ايػاد هضاحور خَاّذ  ـ سيليس دس اًذاصُ 3 ـ 5

 تيٌي ضذُ اسر . گشم دس ليسش خيص هيلي 200 كشدى اضش زذاخل سيليس زا

گيشي آلَهيٌين هضاحن تَدُ ٍلي دس دسسَس كاس اضش زذاخلي هماديش تيطسش  ـ هٌيضين دس اًذاصُ 4 ـ 5

 ضَد . گشم دس ليسش آلَهيٌين حزف هي هيلي 100 اص

 نياس ـ دستگاه و مواد مورد 6

ـ اسدكسش فسَهسش غزب ازوي : دسسگاُ تايذ داساي لسوسْاي صيش تاضذ . افطاًِ  1 ـ 6

 گشدكٌٌذُ
7
ًوًَِ , هطؼل , ٍسيلِ زٌظين فطاس تشاي ضاتر ًگاّذاضسي فطاس سَخر ٍ هادُ  

گيشي , سيسسن ًَسي  اكسيذكٌٌذُ دس هذذ آصهَى , الهح كازذي هياى زْي تشاي ّش فلض هَسد اًذاصُ

كِ لادس تِ غذاكشدى خظ عيف هَسد ًظش اص اضؼِ تاضذ , ضكاف لاتل زٌظين , الهح زمَير 
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 كٌٌذُ
8
اي تشاي لشائر ٍ  گيشي ًَس ٍ ٍسيلِ ِ حساس تِ ًَس زمَير كٌٌذُ تشاي اًذاصٍُ يا ّش ٍسيل 

 هطخع كشدى همذاس اضؼِ غزب ضذُ

الهدْاي كازذي هياى زْي چٌذ ػٌػش كِ تِ سَْلر لاتل دسسشسي تاضذ ًيض تشاي اًػام  -6-1-1

 كاس سضاير تخص اسر .

 ـ اكسيذ كٌٌذُ 2 ـ 6

تاضذ كِ تا ػثَس دادى اص يك غافي هٌاسة  سيذ كٌٌذُ َّا هيزشيي اك ـ َّا : هؼوَل 1 ـ 2 ـ 6

 زويض ٍ خطك ٍ ػاسي اص سٍغي , آب ٍ سايش هَاد خاسغي خَاّذ تَد .

ـ اكسيذ اصذ : تشاي فلضاذ ديشگذاص هوكي اسر اص اكسيذ اصذ تِ ػٌَاى اكسيذكٌٌذُ  2 ـ 2 ـ 6

 اسسفادُ ضَد .

 ـ سَخر 3 ـ 6

هؼوَل اسسيلي زػاسزي اسساًذاسد اسر كِ چَى اسسي ّويطِ ّوشاُ  ـ اسسيلي : سَخر 1 ـ 3 ـ 6

اسسيلي فطشدُ دس سيلٌذس ٍغَد داسد تشاي غلَگيشي اص ٍسٍد ٍ غذهِ صدى آى تِ سش هطؼل تايذ اص 

هسش هشتغ اسر اسسفادُ ٍ لثل  كيلَگشم تش ساًسي 70 سيلٌذس سّائي كِ فطاس اسسيلي دس آى تيطسش اص

 آًشا اص دسسگاُ غذا كشد . اص سسيذى تِ ايي فطاس

ـ ضيش فطاسضكي : تِ دليل تاال تَدى فطاس هٌاتغ سَخر ٍ اكسيذكٌٌذُ كِ هؼوَال تيطسش اص  4 ـ 6

تاضذ تايذ اص ضيش فطاسضكي تشاي كن كشدى ٍ كٌسشل فطاس سَخر ٍ  فطاس هَسد ًياص دسسگاُ هي

 اكسيذكٌٌذُ دس ٌّگام آصهَى اسسفادُ ضَد

 ـ هَاد ضيويائي هَسد ًياص 5 ـ 6

ـ خلَظ هَاد : كليِ هَاد ضيويائي تكاس سفسِ دس آصهَى تايذ اص ًَع خالع تشاي زػضيِ  1 ـ 5 ـ 6

زَاى اسسفادُ كشد كِ لثال هحشص ضَد  ضيويائي تاضذ ٍ اص سايش اًَاع هَاد ضيويائي دس غَسزي هي

 گيشي ًخَاّذ ضذ . س غحر اًذاصُّاي هَغَد دس ّش يك اص هَاد ضيويائي هَغة كاّص د ًاخالع

ـ خلَظ آب همغش : آب همغش تكاس سفسِ دس كليِ هَاد ٍ آصهَى ٍ زْيِ هحلَلْا تايذ  2 ـ 5 ـ 6

ػاسي اص هَاد هؼذًي تاضذ ٍ چٌاًكِ ًَع هخػَظ هطخع ًگشديذُ تايذ اص آب همغش تشاي هػاسف 

دل يَى كازيًَي اسيذ لَي ػثَس ايشاى كِ اص سسَى زثا 1728 آصهايطگاّي عثك اسساًذاسد ضواسُ

 دادُ ضذُ اسر اسسفادُ ضَد .

گشم كشتٌاذ كلسين سا ٍصى كشدُ ٍ  0/63 گشم تش ليسش ( همذاس 0/25ـ هحلَل كلسين ) 3 ـ 5 ـ 6

ليسش آب افضٍدُ ٍ تأساهي اص كٌاسُ  هيلي 10 ليسشي هٌسمل كٌيذ . همذاس هيلي 500 تِ يك اسلي هايش

تش سٍي آى اضافِ ٍ خس اص  1/19 اسيذ كلشئيذسيك تا چگالي ليسش هيلي 10 اسلي هايش

دليمِ تػَضاًيذ . خس هحلَل سا خس اص  20 ليسش آب هحلَل سا تأساهي تِ هذذ هيلي 200 سيخسي

 سشد ضذى تا آب زا يك ليسش سليك كٌيذ .

 1/19 ـ اسيذكلشئيذسيك غليظ تا چگالي 4 ـ 5 ـ 6

سا  1/19 :( يك حػن اسيذكلشئيذسيك غليظ تا چگالي1+99ـ اسيذكلشئيذسيك ) 5 ـ 5 ـ 6

 حػن آب هخلَط كٌيذ . 99 تا

 ـ هحلَل الًساًين 6 ـ 5 ـ 6
9
گشم اكسيذالًساًين سا تا آب  58/65 گشم دس ليسش :( همذاس 50) 

سا تا آى هخلَط ٍ خس اص  1/19 ليسش اسيذكلشئيذسيك تا چگالي هيلي 250 هشعَب كشدُ ٍ تأساهي

 حل ضذى اكسيذ الًساًين حػن هحلَل سا تا آب زا يك ليسش سليك كٌيذ .
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سا تا چْاس حػن آب  1/42 :( يك حػن اسيذًيسشيك تا چگالي1+4ـ اسيذ ًيسشيك ) 7 ـ 5 ـ 6

 هخلَط كٌيذ .

يك حػن سا تِ  1/84 :( يك حػن اسيذ سَلفَسيك تا چگالي1+1ـ اسيذسَلفَسيك ) 8 ـ 5 ـ 6

 آب تا احسياط اضافِ كٌيذ .

ـ هحلَلْاي اسساًذاسد : تشاي زْيِ هحلَلْاي اسساًذاسد هَسد ًياص كاليثشاسيَى هحلَلْاي  9 ـ 5 ـ 6

 ازيلي ًگاّذاسي ًوائيذ . ّاي خلي ( سليك كٌيذ ٍ دس ظشف1+99صيش سا تا اسيذ كلشئيذسيك )

( سا 2/5H2Oٍ cdcl2گشم كلشٍسكادهين ) 0/2031 همذاس (1ml = 0/1mgcd) :الف ـ كادهين

 ليسش آب حل كشدُ ٍ حػن هحلَل سا زا يك ليسش دس تالي طٍطُ سليك كٌيذ . هيلي 200 دس

سا زَصيي ٍ دس  (CaCO3) گشم كشتٌاذ كلسين 2/497 همذاس (1ml = 1/0mgca) : ب ـ كلسين

سش اسيذكلشئيذسيك تا لي هيلي 10 ليسش آب ٍ هيلي 10 ليسشي همذاس هيلي 500 يك اسلي هايش

ليسش آب زا حل ضذى كاهل  هيلي 200 تأساهي اص كٌاسُ اسلي هايش تأى اضافِ كٌيذ ٍ تا 1/19 چگالي

 حشاسذ دادُ ٍ خس اص سشد ضذى تأب زا يك ليسش سليك كٌيذ .

سا  (K2Cr2O7) گشم تيكشٍهاذ خساسين 2/282 همذاس: (1ml = 1/0mgCr) ظ ـ كشٍم

 ليسش آب حل ٍ حػن هحلَل سا تا آب زا يك ليسش سليك كٌيذ . هيلي 200 دس

ليسش  هيلي 20 سا دس (Co2O3) گشم اكسيذكثالر 1/407 همذاس: (1ml = 1/0mgCo)د ـ كثالر

حل ٍ خس اص سشد ضذى هحلَل سا زا يك ليسش تا آب سليك  1/19 اسيذكلشئيذسيك داؽ تا چگالي

 كٌيذ .

ليسشي دس  هيلي 250 گشم هس الكسشيكي سا دس تطش 1/000 همذاس : (1ml = 1/0mgCu) ـ هس  ُ

ليسش آب حل كشدُ ٍ تأساهي  هيلي 15 ٍ 1/42 ليسش اسيذ ًيسشيك تا چگالي هيلي 15 هخلَعي اص

 ( افضٍدُ ٍ هحلَل سا حشاسذ دّيذ زا تخاساذ1+1ليسش اسيذسَلفَسيك ) چْاس هيلي
10
 SO3  ًاضي اص

غَضص ظاّش ضَد غذاس داخلي تطش سا خس اص سشد ضذى تطَئيذ ٍ هحلَل سا تأساهي تِ يك تالي 

 طٍطُ هٌسمل كشدُ ٍ زا يك ليسش سليك كٌيذ .

گشم آّي خالع سا تِ كوك حشاسذ  1/000 همذاس : (1ml = 1/0mgFe) ٍ ـ آّي

لَل سا دس تالي طٍطُ زا يك ( حل ٍ خس اص سشد ضذى هح1+1ليسش اسيذسَلفَسيك ) هيلي 100 دس

 ليسش سليك كٌيذ .

( 1+4اليِ اكسيذ ضذُ سٍي فلض سشب سا تِ ٍسيلِ اسيذًيسشيك ) : (1ml = 1/0mgpb) ص ـ سشب

ليسش  هيلي 25 گشم اص آًشا دس 0/1000 تضدائيذ ٍ فلض زويض ضذُ سا تا آب ضسسِ ٍ خطك كٌيذ . همذاس

 ( حل كشدُ ٍ دس تالي طٍطُ زا يك ليسش سليك كٌيذ .1+4اسيذًيسشيك )

گشم سَلفاذ هٌيضين  1/0135 همذاس : (1ml = 1/0mgMg) ح ـ هٌيضين

ليسش آب حل كشدُ ٍ دس تالي طٍطُ تا آب زا يك ليسش  هيلي 200 سا دس (MgSO4,7H2O) هسثلَس

 سليك كٌيذ .

هٌگٌض گشم سَلفاذ  3/076 همذاس : (1ml = 1/0mgMn) ط ـ هٌگٌض

ليسش اسيذكلشئيذسيك تا  هيلي 10 سا دس هخلَعي اص (MnSO4,H2O) هسثلَس

 ليسش آب حل كشدُ ٍ دس تالي طٍطُ زا يك ليسش تا آب سليك كٌيذ . هيلي 100 ٍ 1/19 چگالي
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سا دس هخلَعي  (Ni(NO3)2,6H2O) گشم ًيسشاذ ًيكل 4/953 : (1ml = 1/0mgNi) ي ـ ًيكل

ليسش آب حل كشدُ ٍ هحلَل سا تا آب  هيلي 100 ٍ 1/19 ليسش اسيذكلشئيذسيك تا چگالي هيلي 10 اص

 دس تالي طٍطُ زا يك ليسش سليك كٌيذ .

( سا دس Znoگشم اكسيذ سٍي ) 0/1245 همذاس : (1ml = 1/0mgZn) ش ـ سٍي

ليسش آب حل كشدُ ٍ دس تالي طٍطُ  هيلي 10 ٍ 1/19 ليسش اسيذكلشئيذسيك تا چگالي هيلي 10 هخلَط

 حػن هحلَل سا زا يك ليسش سليك كٌيذ .

 تزداري ـ نمونه 7

 ايشاى اًػام خزيشد 2347 تشداسي تايذ عثك اسساًذاسد ضواسُ ـ ًوًَِ 1 ـ 7

ّائيكِ تِ دليل داضسي رساذ هَغة هسذٍد ضذى لَلِ هَئيي هكٌذُ ٍ يا هطؼل  ـ ًوًَِ 2 ـ 7

 دّذ سا تايذ لثل اص آصهَى غاف كشد . ع غيش دليك هيضَد ٍ ًساي هي

 ـ تنظيم مقياس دستگاه 8

تياى ضذُ اسر حذالل چْاس هحلَل اسساًذاسد كِ  5-6 ـ تا هحلَلْاي اسساًذاسدي كِ دس تٌذ 1 ـ 8

 غلظر زخويٌي فلض هَسد آصهَى دس هيذاى زغييشاذ غلظر آى لشاس گيشد زْيِ كٌيذ .

ّاي  ( اسسفادُ ضَد ٍ غلظر1+99تشاي سليك كشدى هحلَل اسساًذاسد تايذ اص اسيذكلشئيذسيك )

هحلَلْاي اسساًذاسد دس ّش آصهَى تايذ عَسي اًسخاب ضَد كِ ًماط هشتَط تِ غلظسْاي غفش , 

 هسَسظ ٍ حذاكطش سا دس هٌحٌي زٌظين همياس دس تشگيشد .

ُ تشاي هٌحٌي زٌظين همياس كلسين ٍ هٌيضين سا تا ـ هحلَلْاي اسساًذاسد زْيِ ضذ 1 ـ 1 ـ 8

هحلَل الًساًين عَسي سليك كٌيذ كِ هحلَل اسساًذاسد داساي يك دسغذ الًساًين تاضذ ٍ تشاي ايي 

گشم دس ليسش  50 ليسش هحلَل الًساًين هيلي 25 ليسش اص هحلَل اسساًذاسد سا تا هيلي 100 كاس همذاس

 هخلَط ًوائيذ .

لَلْاي اسساًذاسد زْيِ ضذُ تشاي هٌحٌي زٌظين همياس آّي سا تا هحلَل كلسين ـ هح 2 ـ 1 ـ 8

گشم دس ليسش كلسين تاضذ ٍ تشاي ايي كاس  هيلي 50 عَسي سليك كٌيذ كِ هحلَل اسساًذاسد داساي

گشم دس ليسش كلسين هخلَط  0/25 ليسش هحلَل هيلي 25 ليسش هحلَل اسساًذاسد سا تا هيلي 100 همذاس

 كٌيذ .

كٌذ ٍ تٌاتشايي  ـ سٍش اًػام كاس تشحسة هذلْاي هخسلف اسدكسشفسَهسش غزب ازوي زغييش هي 2 ـ 8

دس ايي اسساًذاسد سؼي ًطذُ اسر غضئياذ تكاس اًذاخسي دسسگاُ زطشيح گشدد ٍلي خاساهسشّاي صيش 

 ضَد : سسذ كِ تياى هي دس هَسد تؼضي اص دسسگاّْا هٌاسة تٌظش هي

 ـ دسسگاُ سا سٍضي كٌيذ . 3 ـ 8

ـ غشياى الهح كازذي سا عثك خيطٌْاد ساصًذُ دسسگاُ تشلشاس كشدُ ٍ هذذ صهاى كافي اغاصُ  4 ـ 8

دّيذ دسسگاُ گشم ضَد زا هٌثغ اًشطي آى تحذ ضاتر تشسذ . صهاى هَسد ًياص دس 

 تاضذ . دليمِ هي 20 زا 10 حذٍد

س ساصًذُ كِ تشاي آصهَى فلض هَسد ًظش زؼييي كشدُ ـ خٌْاي ضكاف دسسگاُ سا عثك دسسَس كا 5 ـ 8

 اسر زٌظين كٌيذ .

ـ هخلَط سَخر ٍ اكسيذكٌٌذُ ٍسٍدي تِ دسسگاُ سا عثك غذٍل ضواسُ يك تشاي ّش فلض  6 ـ 8

 هَسد آصهَى زشكية ٍ سدس آزص تضًيذ .
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كٌيذ كِ فطاس سَخر ٍ اكسيذكٌٌذُ سا عثك دسسَس كاس دادُ ضذُ اص عشف ساصًذُ عَسي زٌظين 

 حذاكطش حساسير سا تشاي غلظر هؼلَم ايػاد كٌذ .

ـ همذاس هكص دسسگاُ ) دتي ( سا تا هكيذى آب ٍ گشد كشدى آى دس هحفظِ هطؼل تشاي  7 ـ 8

هذزي تيص اص دٍ دليمِ كٌسشل كٌيذ . همذاس هكص دسحذٍد چْاس زا خٌع هيلي ليسش دس 

 تشاي هحلَلْاي اسساًذاسد ٍ آصهًَِ يكساى تاضذ . تايذ همذاس ايي ٍ اسر تخص سضاير هؼوَال  دليمِ

ـ عَل هَظ سا زمشيثأ تشاتش ػذدي كِ دس غذٍل ضواسُ يك تشاي فلض هَسد ًظش دادُ ضذُ اسر  8 ـ 8

زٌظين كٌيذ ٍ يكي اص هحلَلْاي اسساًذاسد سا دس هحفظِ هطؼل تَسيلِ لَلِ هَئيي زخليِ ٍ دسسگاُ 

 داسا اسر زٌظين كٌيذ .سا دس عَل هَغي كِ حذاكطش غزب سا 

يادآٍسي ـ عَل هَغْاي دادُ ضذُ دس غذٍل ضواسُ يك غٌثِ خيطٌْادي داسد ٍ ّش عَل هَظ 

ديگشي كِ هٌػش تِ ًسايع هؼادل آى گشدد ًيض هٌاسة خَاّذ تَد . هحلَلْاي اسساًذاسد سا زَسظ 

هَى ّش هحلَل لَلِ هَئيي دس هحفظِ هطؼل زخليِ ٍ همذاس غزب آًشا لشائر كٌيذ تؼذ اص آص

 اسساًذاسد لَلِ هَئيي ٍ هحفظِ هطؼل تايذ تا آب ضسسطَ ضَد .

هٌحٌي زٌظين همياس سا تا سسن همذاس غزب تاصاء غلظر ّش هحلَل اسساًذاسد تش سٍي   ـ 10 ـ 8

 هسشي كاغز هيلي
11
 زْيِ كٌيذ . 

ـ هٌحٌي زٌظين همياس كلسين ٍ هٌيضين سا تش خايِ غلظر اغلي هحلَلْاي اسساًذاسد  1 ـ 10 ـ 8

 لثل اص سليك كشدى تا هحلَل الًساًين سسن كٌيذ .

 

ـ هٌحٌي زٌظين همياس آّي سا تش خايِ غلظر اغلي هحلَلْاي اسساًذاسد لثل اص سليك  2 ـ 10 ـ 8

 كشدى تا هحلَل كلسين سسن كٌيذ .

 ـ روش كار 9

 سا اًػام دّيذ . 10-8 زا 3-8 ـ اػوال تٌذ 1 ـ 9

 ـ لَلِ هَئيي ٍ افطاًِ سا تا هكص آب تطَئيذ . 2 ـ 9

 ـ آصهًَِ سا دس هحفظِ هطؼل افطاًذُ ٍ همذاس غزب سا لشائر كٌيذ . 3 ـ 9

ليسش اص ًوًَِ سا لثل اص  هيلي 100 گيشي كلسين ٍ هٌيضين همذاس ـ دس ٌّگام اًذاصُ 1 ـ 3 ـ 9

 گشم دس ليسش الًساًين هخلَط كٌيذ . 50 ليسش هحلَل هيلي 25 افطاًذى دس دسسگاُ تا

ليسش اص  هيلي 100 گيشي آّي لثل اص افطاًذى آصهًَِ دس دسسگاُ همذاس ـ دس ٌّگام اًذاصُ 2 ـ 3 ـ 9

 ك كٌيذ .گشم دس ليسش كلسين سلي 0/25 ليسش هحلَل هيلي 25 ًوًَِ سا تا

 ـ محاسثه 10

 گشم دس ليسش اص سٍي هٌحٌي زٌظين همياس تذسر آٍسيذ . ـ غلظر يَى فلض سا تِ هيلي 1 ـ 10

 ـ دقت آسمون 11

اي اص فلضاذ  ـ تشاي سَْلر ػول ٍ زَصيغ سش ساسر هماديش آصهَى تايذ هحلَلْاي خايِ 1 ـ 11

 هخسلف دس هحلَل اسيذ كلشئيذسيك يك دسغذ ) حػن تِ حػن ( زْيِ كشد .

سٍد داساي زشكيثاذ صيش  اي كِ تشاي زؼييي دلر آصهَى كادهين تكاس هي ـ هحلَلْاي خايِ 1 ـ 1 ـ 11

 ذ .تاض گشم دس ليسش هي هيلي
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ٌض , ًيكل ٍ اي كِ دس زؼييي دلر آصهَى تشاي هس , آّي , سشب هٌگ ـ هحلَلْاي خايِ 2 ـ 1 ـ 11

 تاضذ . گشم دس ليسش هي سٍد داساي زشكيثاذ صيش تشحسة هيلي سٍي تكاس هي
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گيشي دلر آصهَى تشاي كلسين , كشٍم , كثالر ٍ  اي كِ دس اًذاصُ ـ هحلَلْاي خايِ 3 ـ 1 ـ 11

 تاضذ . گشم دس ليسش هي سٍد داساي زشكيثاذ صيش تشحسة هيلي هٌيضين تكاس هي

 
 ـ دلر 2 ـ 11

12
ايي سٍش تشاي فلضازي كِ همذاس حل ضذُ آًْا دس داهٌِ غلظر هطخع ضذُ لشاس  

 داسد تِ زشزية صيش اسر :
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1- Variation of the background 

2- Ground State 

3- Excite 

4- Radiation 

5- Hollow cathod Lamp 

 دس دسر زْيِ -6

7- Atomizer 

8- Photomultiplier tube 

9- Lanthanum solution 

10- Fumes 

11- Linear Graph Paper 

غْر كٌسشل دلر دسسگاّْاي ّش آصهايطگاُ دس اتسذا تايذ زَسظ هشكض اسساًذاسد هحلَلْاي  -12

 هَسَم اسر Round test اسساًذاسد زْيِ ٍ دس اخسياس ّش آصهايطگاُ لشاس گيشد كِ تٌام
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