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  به نام خدا

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 و تحقیقتات  استتاندارد  مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا  میتی سرستمی      نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

  .دارد عهده به را ایران

بته   92/6/29موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومتین جیسته رتورا  عتادی ادار  متور        نام

 جهت  اجرا ابالغ رده است .  92/3/29مور   33333/996ه سازمان میی استاندارد ایران تغییر و طی نامه رمار

مؤسستات   و مراکت   نظتران  صتاحب  کاررناستان ستازمان ،   از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ،   ایطبته رتر   توجته  بتا  و میتی  مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان، صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی  نویس استتاندارداا   پیش  .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا  و نظراا از دریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

 .رود می منتشر و ایران چاپ میی سرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد   متی  تهیته  رتده  تعیتین  ضتوابط  رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

بتدین ترتیتب ،     .رتود  متی  منتشتر  و چتاپ  ایتران  میتی  استتاندارد  عنتوان  بته  تصتویب ،  درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 میی استاندارد یتۀکم در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

 .بارد رسیده تصویب به دادمی سازمان میی استاندارد ایران تشکیل مربوط که

(ISO)استاندارد  ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمان میی استاندارد
9ادمییی ادکتروتکنیتک   بین ،کمیسیون 1

(IEC) و 

3 قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML) 2رابتط  تنها به عنوان و است

 کتدکس غتیایی    کمیستیون  
3
(CAC)کشتور  در 

  آخترین  از کشتور ،  ختا   اتا   نیازمنتد   و کیتی  رترایط  بته  توجته  ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در .کند  می فعادیت

  .رودمی گیر بهره ادمییی بین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی عیمی ، پیشرفت اا 

 و سالمت کنندگان ، حفظ مصرف از حمایت برا  قانون ، در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند ندارد ایران میسازمان میی استا

 از اجترا  بعضتی   اقتصتاد  ،  و محیطتی  زیستت  مالحظتات  و محصتوتت  کیفیتت  از اطمینتان  حصتول  عمتومی ،  و فترد   ایمنی

نماید.  استاندارد، اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا /و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند و درجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  کشور ، محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 مشتاوره ،  در زمینۀ فعال مؤسسات و سازمان اا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین نماید . اجبار  را

 و مراکت   اتا  آزمایشتگاه  محیطتی ، زیستت  متدیریت  و کیفیتت  متدیریت  اتا   سیستت   صدور گواای و ممی   بازرسی ، آموزش ،

 نظتام  ضتوابط  استاس  بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمان میی استاندارد ایران سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی  

 آن اتا  عمیکترد  بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ تزم ، ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأیید صالحیت

 انجتام  و گرانبهتا  فیت ات  عیتار  تعیین سنجش ، وسایل کادیبراسیون س واسنجی   یکااا ، ادمییی بین دستگاه ترویج .کند  نظارت می

 .است  سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقات کاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 اردکمیسیون فنی تدوين استاند

 « گیري رنگآزمون و اندازه –کیفیت آب  »

 (اول )تجديد نظر

 

 سمت و/ يا نمايندگی یس: ري
 زاده، نداحسن

 سدکتر  ریمی 

 

 ایأت عیمی دانشگاه آزاد ااواز

  دبیر:

 طمهمهرموتیی، فا 

 سفوق دیسانس ریمی  

 

  کاررناس اداره کل استاندارد خوزستان

  ): ساسامی به ترتیب حروف ادفبااعضاء

 زاده، راضیهاسد

 سدیسانس ریمی 

 

 مسئول فنی ررکت رامین پالستیک 

 ، پر گندمکار براتی

 سفوق دیسانس ریمی 

 

 مدیر آزمایشگاه سازمان آب و برق خوزستان

 

 کاررناس زاده، زارابهرامی

 سدیسانس ریمی 

 

 

 بهروز ، سحر

 سدیسانس ریمی 

 

 مدیر کنترل کیفی ررکت جهاد زم م

 چراغی، حسین

 سفوق دیسانس مهندسی مواد 

 کاررناس اداره کل استاندارد خوزستان

  

 خورنام، فرزانه

 سفوق دیسانس ریمی 

 کاررناس اداره کل استاندارد خوزستان

  

 دایی، مینا

 ریمی  سفوق دیسانس

 ژواش رریف کاررناس ررکت پرریا پ
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 عباسی نورآباد ، مهسا

 سفوق دیسانس مهندسی عمران 

 

مدیر کنترل کیفی ررکت پیشگام پالست 

 خوزستان

 فتاحی نیا، مهناز

 سفوق دیسانس ریمی 

 کاررناس ررکت زرگستر روبینا

  
 کریمی چشمه عیی، مری 

 سفوق دیسانس ریمی 

 پارس دیان اروندمدیر کنترل کیفی ررکت 

  

 مافی غالمی، رؤیا

  عمران آب و فاضالب دکتر س

 ایأت عیمی دانشگاه آزاد ااواز

  

 محسنی، خییل

 سفوق دیسانس مهندسی مواد 

 کاررناس اداره کل استاندارد خوزستان

  

 طاار  ، فاطمه  محمد

 سفوق دیسانس ریمی 

 کاررناس ررکت زرگستر روبینا

  

 محمدنیا، حسین

 سفوق دیسانس مهندسی ریمی 

 

 کاررناس آبفا  ااواز

 

 نجفی، زینب

 سفوق دیسانس ریمی 

 ژواش رریف کاررناس ررکت پرریا پ
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 فهرست مندرجات

 صفحه عنوان

 ب استاندارد سازمان میی با آرنایی

 ج استاندارد تدوین فنی کمیسیون

 و پیش گفتار

 1 امنه کاربردادف و د      1

 9 مراجع اد امی      9

 9 اصطالحات و تعاریف      3

 3 روش ادف: آزمون چشمی      2

 2 اا  نور گیر  رنگ واقعی با استفاده از دستگاهروش ب: اندازه      3

 3 اا  نور  برا  جیب درگیر  رنگ واقعی با استفاده از دستگاهپ: اندازهروش       6

  nm 219 =طول موج   

 11 گیر  رنگ در آب طبیعیروش ت: روش چشمی برا  اندازه     3

 12 گ ارش آزمون     3

 13     کنترل کیفیت  اطالعاتیپیوست ادف س

 16 اا  دقتدادهپیوست ب ساطالعاتی  

 12                                                             نامهکتابپیوست پ ساطالعاتی  
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 یش گفتارپ

 

تدوین رد. این استاندارد بر  1339بار در سال  نخستین "گیر  رنگآزمون و اندازه –کیفیت آب  "استاندارد 

اا  مربوط برا  و تأیید در کمیسیون ایرانسازمان میی استاندارد اساس پیشنهاداا  رسیده و بررسی توسط 

صنایع اجالس کمیته میی استاندارد  ا ار و چهل و چهارمینیکاودین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در 

 قوانین اصالح قانون 3 مادۀ یک بند استناد بهاین استاندارد  اینکتصویب رد.   1/19/21مور   ریمیایی و پییمر

 ایران میی استاندارد عنوان به ، 1331 ماه بهمن مصوب یران،ا صنعتی تحقیقات و استاندارد مقررات مؤسسۀ و

 رود.منتشر می

خدمات،  و عیوم صنایع، زمینۀ در جهانی و میی اا  پیشرفت و تحوتت با اماانگی و امگامی حفظ برا  

ن ای تکمیل و اصالح برا  که پیشنهاد  ار و رد خوااد نظر تجدید د وم مواقع در ایران میی استاندارداا 

 بنابراین، باید . گرفت خوااد قرار توجه مورد مربوط فنی کمیسیون در نظر تجدید انگام رود، ارائه استاندارداا

 .کرد استفاده میی استاندارداا  تجدیدنظر آخرین از امواره

  

 است. 1339: سال  6399این استاندارد جایگ ین استاندارد میی ایران رماره  

 

 یه این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به ررح زیر است:منبع و ماخی  که برا  ته

 

ISO 7887: 2011, Water quality  – Examination and Determination of Color 
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 گیري رنگآزمون و اندازه -کیفیت آب

 

باشند. آشنا آزمايشگاهی عمول م هايبا روش کار کنند، بهتر استمی که از اين استاندارد ملی استفاده افرادي -هشدار

کند. در صورت وجود چنین مواردي، مسئولیت اين استاندارد به تمام موارد ايمنی مرتبط با کاربرد آن اشاره نمی

  باشد.برقراري ايمنی سالمتی و تعیین قوانین حدود کاربري قبل از استفاده به عهده کاربر می

وسیله کارمندان واجد شرايط مناسب ملی به د مطابق اين استاندار شده انجامهاي آزمون کامال ضروري است که -مهم

 انجام شود.

 هدف ودامنه کاربرد          1

 .باردمیادف تا ت برا  آزمون رنگ   متفاوت معین ردهروش  2تعیین  استاندارداین ادف از تدوین 

و غیره  1اا  دیمنودوژیکیفیه آب، بررسیص  تواحدااترین روش به کار رفته برا  ارزیابی رنگ آب در بیشقبال 

متناسب با این روش سنتی  تو  پ اا   روشپیوست پ ]1[ بندسبود  اتینکیروپالتاگ ا  مقیاسمبتنی بر 

  .پیوست پ ]3[و  ]9[ بنداا استند س

فقط  روشروش ادف رامل آزمون رنگ ظاار  به وسییه مشااده چشمی نمونه آب در یک بطر  است. این 

توان را می  رنگ ظاارفقط  وداد ارایه می 9پژواش میدانیاستفاده در  برا مثال  به عنوانات اودیه، اطالع

 گ ارش کرد.

 آرامیدنیگیر  رنگ واقعی یک نمونه آب با استفاده از وسایل نور  است و برا  آب خام و روش ب رامل اندازه

 .است موجوداین روش  اا م احمتبرا   بندیک زیر. کاربرد دارد با غیظت رنگ پایینو آب صنعتی 

، برا  مقایسه با غیظت اگ ا گیر  رنگ واقعی یک نمونه آب با استفاده از وسایل نور اندازهروش پ رامل 

 اا  این روش موجود است.بند برا  م احمتیک زیر. است nm 219کیروپالتینات در طول موج 

 اا  استاندارد اگ اکیروپالتینات است وه چشمی با محیولبه وسییه مقایسنگ گیر  رروش ت رامل اندازه

 اا  این روش موجود است.بند برا  م احمتیک زیر. به کار رودتواند برا  آب خام و آرامیدنی می 

 رنگ نمونه متفاوت از ظاار محیول تطبیقی بارد. 3اا  ادف و ب، در صورتی مناسب استند که ظاارروش
اگر چه دارند. نیاز ساز  گیر ، به رقیقرنگی، قبل از آزمون یا اندازه ردیداًاا  آب حیطی معین نمونهتحت ررایط م -1يادآوري

 .تغییر دادد، رویر رنگ مییریمیایی را که منجر به تغ -فی یکیررایط  دتوانمی این امر

                                                 
1- Limnological 

2- Field work  
3- Hue  
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در پیوست ادف ارایه رده است.  رداا  مشخص رده در این استانداا  امه روشیک روش کنترل کیفیت داخیی بر -6يادآوري 

 در پیوست ب ارایه رده است. دقت اا داده

 رود.اا  ادف تا ت  نی  ثبت میسروشردهانگام بیان نتایج، روش استفاده 

 الزامیمراجع          6

 . اا ارجاع داده رده استبه آنمدارک اد امی زیر حاو  مقرراتی است که در متن این استاندارد میی ایران 

 .رودی از این استاندارد میی ایران محسوب میین ترتیب آن مقررات ج بدی

 اا و تجدید نظراا  بعد  آن اصالحیه ،در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده رده بارد

اا ارجاع داده رده تاریخ انتشار به آنذکر . در مورد مدارکی که بدون استاندارد میی ایران نیست مورد نظر این

 .اا مورد نظر استاا  بعد  آن، امواره آخرین تجدید نظر و اصالحیهاست

 استفاده از مراجع زیر برا  این استاندارد اد امی است:

 اا  آزموناا و روشویژگی -مورد استفاده در آزمایشگاه تج یه -، آب1393استاندارد میی ایران رماره    6-1

                                    آیین کار-حفاظت و جابجایی نمونه اا  آب -آب، 2336یی ایران رماره استاندارد م   6-6

 pHگیر  اندازه -، کیفیت آب12131استاندارد میی ایران رماره    6-9

 اصطالحات و تعاريف         9

 رود:در این استاندارد، اصطالحات و تعاریف زیر به کار می

9-1 

 ري آبرنگ ظاه

      1سانتریفوژ کردندر نمونه آب اصیی بدون صاف کردن یا که ، نامحیولو مواد معیق  محیولرنگ ناری از مواد 

 رود.گیر  میاندازه

9-6 

 رنگ آب

 رود.نور  که باعث تغییر ترکیب طیفی نور مرئی عبور داده رده می ویژگی

                                                 
1-  Centrifugation 
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9-9  

 1محلولکربن آلی 

DOC 

 از یک صافی غشایی با اندازه منفی   موجود در آب، ناری از ترکیبات عبورمجموع کربن آدی پیوند رده 

µm 23/9 رامل سیانات و تیوسیانات ، 

 ] 1333سال  :3332استاندارد میی ایران رماره   2-3بند  [

در نتیجه پیچیده از ترکیبات تشکیل رده  یمخیوط ،NOM 9اا  طبیعی اغیب ناری از مواد آدی طبیعی سدر آب DOC -يادآوري

اا  اسپکتروسکوپی مخیوط ردیداً وابسته به منبع محیطی است. روش ترکیب .باردمواد حیوانی و گیاای در محیط می  یهتج

و غیظت  UVرده جیب  . ثابت پیوست پ ]2[ بندروند ساا  طبیعی استفاده میاغیب برا  تشخیص مواد آدی محیول در آب

DOC  سجیبUV  ، مخصوSUVAبارد.اا  تصفیه آب مفید مینه ساز  فرآیند  بهیا  بر 

9-4  

 رنگ مخصوص

 آن محیول دریک نمونه و غیظت کربن آدی  واقعینسبت بین رنگ 

9-5  

 رنگ واقعی آب

رنگ ناری از فقط مواد محیول که بعد از صاف کردن نمونه آب از میان یک صافی غشایی با اندازه منفی        

µm 23/9رود.گیر  میاندازه 

 روش الف : آزمون چشمی         4

 برداريهاي نمونهبطري      4-1

 را ببینید. 2336میی ایران رماره   بطر  بدون رنگ، استاندارد

  با غیظت حدود    [اسید ا  که در تماس با نمونه استند را به وسییه رستشو با ایدروکیریکامه ظروف ریشه

mol/ l 9 [  در یک ررایط بسیار  ح که برا  استفاده آزمایشگاای توصیه رده است،با محیول پاک کننده سطیا

 .تخییه رودآب آن  بگیاریدکنید و  کشیآب  9-2-3دار  کنید. سرانجام با آب رستشو سبند نگه تمی 

 هابرداري و نمونهنمونه       4-6

صورتی که انجام داید. در سریع مکان ا تا حد  جمع آور  کنید و آزمون رنگ را 1-2اا سبند اا را در بطر نمونه

                                                 
1  - Dissolved Organic Carbon 

2 - Natural Organic Matter 
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 در دما روز  3توان برا  حداکثر می را اااجتناب ناپییر است، نمونه اادار  نمونهنگه

C 
کنید. مخصوصاً  جیوگیر  گستردهاز اوادای دار  نگه . در طول مدتدار  کردتاریک نگه جا در   2 ± 9س ◦

 وجود دارد. تغییر رنگ،  کااش -سایشاا  اکواکنشاحتمال ر  دادن در موارد  که 

 روش انجام آزمون      4-9

 تواند حل رود، تکان داید. ا  که میار گونه ماده انحاللنمونه را برا  

نمونه را در نور منتشر رده در ردت رنگ و ظاار و  قرار داده  1-2نمونه صاف نشده را درون یک بطر  سبند 

 ید.برابر یک پس زمینه سفید آزمون کن

 توصیف کیفی      4-4

 کنید. بیانا  مایل به زرد  را ، قهوهمثال زردبرا   رنگ، رورن یا تیره  و ظاار س، ک رنگبیردت رنگ س

 .ا  مایل به زردقهوه ،رنگک  روش ادف: ،6399میی ایران رماره ارد داستانبا مطابق   رنگ ظاار -مثال 

 هاي نوريبا استفاده از دستگاه گیري رنگ واقعیروش ب : اندازه        5

 کلیات      5-1

رود و به جیب مشخص میدارا  حداکثر آن در طول موج   ردت رنگ یک نمونه آب به وسییه جیب نور

اا  طبیعی معموتً بیشتر آبرود. متر تعیین میفتویا اسپکترو 1تومترفگیر  ضریب جیب با یک وسییه اندازه

ل موج وط درتوان را می خانگیفاضالب  تصفیهواحداا  از  حاصلرنگی  پساباا  ها  و نمونقهوه - رنگی زرد

nm 236  جیب  حداکثرتی   کافی و اا  صنعتی، پساب تأسیسات تصفیهحاصل از پساب . کردگیر  اندازه

 روند.آزمون  9-3اا  مشخص رده در بند اا باید با استفاده از طول موجداد. این آبمتمای  را نشان نمی

 اصول آزمون      5-6

 اا  متفاوتمیراییسجیب  نور انجام می رود. رنگگیر  توصیف ردت رنگ یک نمونه آب به وسییه اندازه

د. مطابق با روش ب این استاندارد، نرومی برخورد تابش  ی ازاا  متفاوتجیب در طول موجحداکثر  موجب

که در سر تا سر محدوده ومتر در حداقل سه طول موج متفاوت، یا یک  اسپکتر فتومتررنگ آب با استفاده از یک 

 رود.گیر  میاندازه اند،توزیع ردهطیف مرئی 

 ؛ 1س =nm 236ادف  

 ؛ 9س = nm  393ب 

 ؛ 3س = nm 699پ  

، بسته به نوع صافی  3و س 9اا  سرا استفاده کنید؛ طول موج  nm 236 Hgس nm 236 امیشه طول موج 

اا  مشخص رده در بات بارند. برا  یک توصیف بهتر، نور  به کار رفته، ممکن است کمی متفاوت از طول موج

                                                 
1 - Filter photometer 
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 جیب انجام روند. حداکثرک به اا  اضافی ن دیتوانند در طول موجاا میگیر اندازه

 هامزاحمت      5-9

 . اما 3-3سبند گیر  صاف کنیدقبل از اندازه، نمونه آب را نامحیولناری از مواد  اا م احمتاز  جیوگیر برا  

اا  اکسیداسیون ناری از واکنش برا  مثال منجر بهاا  دیگر سمنجر به م احمت ممکن استاین صاف کردن 

اا  اودیه به وسییه مرحیه صاف کردن  رود. به عنوان مثال ترکیبات آان رسوب گیار  منجر بهیا تماس با اوا 

یا به یک حادت اکسیداسیون رنگی تبدیل روند. در برخی موارد به ویژه  ماندهرو  صافی باقی  توانندمیو منگن  

مایع یک یابی به دستن ثابت کرد که توادیگر، می 1در حضور جامدات کیویید ، مثالً رس یا مواد ری  پراکنده

 .وجود دارندکنید که جامدات کیویید   ذکرصافی غیر ممکن است. در این مورد در گ ارش آزمون  رفاف زیر

و این  گیر  ردهازهدان ،اا  نور گیر اندازه زمان باا  نمونه آب مرتباً pH. بنابراین بستگی دارند pHاا اغیب به رنگ -يادآوري

 روند.اا  دیگر گ ارش میبا یافته نتایج

 واکنشگرهامواد و/يا        5-4

 آب خالص نوري  5-4-1

زدایی رده در آب مقطر یا آب یونیک ساعت  به مدت تقریباًرا  µm 9/9، با اندازه منفی یییک صافی غشا

رده  میان صافی آمادهاز  را 1393میی ایران رماره استاندارد  مطابق با 1درجه   یک دیتر آب . تقریبابخیسانید

 اول مایع ری  صافی را دور بری ید. ml 39عبور داید، 

 توان از آن استفاده کرد.گیر  ندارد، میجیب قابل اندازه ،ازهته زدایی رددر صورتی که آب مقطر یا آب یون -يادآوري

 آب براي شستشو  5-4-6

 1393میی ایران رماره استاندارد  مطابق با 3آب درجه 

 وسايل       5-5

سب برا  محدوده مرئی طیف گیر  پیوسته یا ناپیوسته، منابرا  اندازه، (1اسپکتروفتومتر)انتخاب   5-5-1

یا مساو   عرض نوار کوچکتردو پرتویی با  9 ، ترجیحاً یک دستگاه تصویربردار nm 339تا  nm 339از  ستقریبا

nm 19  
 عرض نوار طیفی دارا   اا  خطاا  ناپیوسته، مجه  به صافیگیر هبرا  انداز (،6)انتخاب  تومترف   5-5-6

و  nm 236،  nm 393اا  طول موجدر اا گیر اندازهو ،  nm 99سحدود  باردکه تا حد ممکن کوچک  

nm699 را رامل رود. 
 mµ 23/9و µm9/9اا  دارا  اندازه منفی با صافی ،يیمجموعه صافی غشا    5-5-9

                                                 
1-  Finely dispersed matter 
2- Scanning   
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5-5-4   pH ترم 

 هابرداري و نمونهنمونه       5-2

 را ببینید. 9-2بند 

  روش انجام آزمون      5-2

سازنده دستگاه را عمییاتی  دستور کار  را نصب کنید و  9-3-3 بند س   یا فتومتر1-3-3سبند  اسپکتروفتومتر

  3-3-3بند  س mµ 23/9منفی  با اندازهیی از طریق یک صافی غشااز آزمون  قبلنمونه آب را کنید. رعایت  اًدقیق

 12131میی ایران رماره  استانداردرا مطابق  نمونه صاف رده pHگیر  رنگ، ار اندازهبا  زمانا صاف کنید. 

 mm 1تر از اا  نور  با طول مسیراا  مناسب پاییناا  ردید، استفاده از سل. در مورد رنگدگیر  کنیاندازه

            از آب خادص نور  معینبا یک حج  بعد از صاف کردن  را نمونه آبتوان یامچنین متواند ضرور  بارد. می

 .کردگیر  اندازهقبل و بعد از رقیق ساز  باید را  pH. کردرقیق  ،  به صورت مناسب1-2-3سبند 

ل مرجع   را در  س1-2-3تومتر  منتقل کنید و آب خادص نور  سبند ا به سل نور  اسپکتروفتومتر یا فنمونه ر

 قرار داید.

-1تر از، ک ، موجطول ، در αب طیفی، در صورتی که ضری
cm 1/9 ،طول مسیر نور  سل بهتر است است 

mm 19 .یا بیشتر بارد 

 د.کراستفاده   mm 1تر از یک سل با طول مسیر نور  پایینتوان از ساز  نمونه میبرا  اجتناب از رقیق -1يادآوري

           گیر  کنید.   اندازه1-2-3در برابر آب خادص نور  سبند  nm 236اا  طبیعی را در طول موج آب

 انجام داید. nm 699و  nm 393اا  اا  بیشتر را در طول موجگیر اندازه

ز یک تفاده ارا با اس nm 339و nm 339توان کل طیف جیب بین جیب، می حداکثرگیر  به منظور اندازه -6يادآوري

   به کار برد.1-3-3تومتر تصویربردار سبنداسپکتروف

 محاسبات      5-8

 محاسبه کنید: 1 متر را با استفاده از رابطه در ار، جیب  αضریب جیب طیفی، س

f 1س   
d

A
)(                                                                                                                                 

     

 که در آن:

A    جیب نمونه آب در طول موج؛ 

   d  ؛ متر، بر حسب میییسل طول مسیر نور 

f    1999ضریب جیب طیفی، بر حسب معکوس متر است سارایه برا   ضریبی =f .  

 رود.در نظر گرفته  یجانت بیانساز  انگام حج  آب استفاده رده برا  رقیقبهتر است 
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 عبوربر حسب فقط که  یاایبرا  دستگاه .می روندحداا  جیب کادیبره وا بر حسب تومتراا مستقیمابیشتر اسپکتروف -يادآوري

0trT،اند کادیبره رده  ،جیب ،A رود.ارایه می  9، به وسییه رابطه 

1)(                                                                                                               9س   
0

trgA  

 

 که در آن:

0    ؛برخورد رار 

tr   است. رار عبور 

 ان نتايجبی      5-3

اً ه دقیقکرود. برا  تابشی گ ارش  nm 236سمثالً  برخورد ، باید طول موج نور   α، سجیب جدا از ضریب

رود. ضریب جیب طیفی باید با    نی  باید گ ارشعرض نوار نصف ردت طیفی س عرض درام نیست، تک ف

-1تقریب
m 1/9 ود.گرد ر 

 روش ب.، 6399رماره  میی ایرانرنگ واقعی مطابق استاندارد  -مثال 

-nm 236 =Hg                          1 ،ضریب جیب طیفی
m 9/3   

-nm 91 =, nm 393 =            1ضریب جیب طیفی 
m 3/1   

-nm 13 = , nm  699 =          1ضریب جیب طیفی 
m 3/9  

 2/6                                          بعد از صاف کردن pHمقدار 

جذب در گیري هاي نوري براي اندازهگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاهروش پ: اندازه       2

 nm 414 =طول موج 

 اصول آزمون  2-1

 گیر اندازهnm 219= گیر  ضریب جیب در ا  مایل به زرد یک نمونه به وسییه اندازهردت رنگ قهوه

کیروپالتینات و کبادت از پتاسی  اگ ا معینا  یک محیول کادیبراسیون بر ویژهرود. مقایسه با ضریب جیب می 

برا  رنگ تواند میداد. این روش فقط ارایه می پالتین  mg/lبر حسب  مقدار رنگ را  ،کیرید در طول موج مشابه

 .رود   به کار mµ 23/9  بعد از صاف کردن با صافی دارا  اندازه منفی اا  رفاف نور  سمثالًواقعی نمونه

اا  جیب یک نمونه آب رود که در آن طیفترین طول موجی انتخاب می، به عنوان کوتاهnm 219 =طول موج،  -يادآوري

متناظر        رود و محیول کادیبراسیون تطبیقی معین می تمطابق روش  ، پالتین mg/l  199 به عنوان مثال ،طبیعی به طور چشمی

mg/l  199 پیوست پ ]9[ بند ینید سرا بب 1دسرکل کنتقسی  میرا  پالتین.  
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 راهنما:

 محیول تطبیقی   1

 آب طبیعی   9

A   جیب، مقیاس نسبی 

λ   طول موج 

 اجذب براي يک نمونه آب طبیعی و يک محلول کالیبراسیون تطبیقی به طور چشمی همراه ب طیف -1شکل 

mg/l  144 پالتین 

 

 هامزاحمت       2-6

باید به وسییه صاف کردن با  ،کنندگیر  جیب م احمت ایجاد میکه برا  اندازه را مواد معیق ری  پراکنده رده

 ، در صورتی که اوا وارد نمونه رده و موجب با این وجودکرد.  حیف µm 23/9 ییاستفاده از یک صافی غشا

ن است اا  اکسید رده رنگی متفاوت، رود ممکن است مشکالتی ر  داد. مثالً آان یا منگن  ممکگونهلیشکت

 . رونداا  اکسید رده رنگی متفاوت تبدیل مانده یا به گونهرو  صافی، باقی

زیر صافی  یک مایع یابی بهدستتوان ثابت کرد که به ویژه در حضور ذرات کیویید  رس، می در برخی موارد،

نتیجه آزمون گ ارش با بود، باید امراه  کدرغیر ممکن است. در چنین موارد  بیان این که نمونه  کدورتبدون 

 رود.

اا  گیاخاک را کیویید دار نگهتواند و می اندازه منافی را کااش داده ایی،منافی یک صافی غش ردنمسدود 

 داد.اف ایش داد که در این صورت مقادیر رنگ را کااش می

1 

9 
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 واکنشگرهامواد و/ يا         2-9

 ا  مشخص استفاه کنید.تج یه خیو نشگراا  با موارد بیان رده، فقط از واک غیر ازدر طول تج یه، به 

 .پالتین mg/l  399با  متناظر، کالیبراسیون رنگذخیره محلول     2-9-1

 gپتاسی  اگ ا کیروپالتینات س923/1 ± 993/9س  IVس  K2PtCl6 و  gس   کبادت999/1 ± 993/9سII رش   کیرید

      ایدروکیریک اسید199 ± 1 س ml  حل کنید. 1-2-3آب سبند   ml 399  را در حدود COCl2 . 6H2Oس آبه

آب مقطر با   ml 1999به آن اضافه کرده و در یک بادن حج  سنجی تک نشانه را   g/ml 13/1با جرم حجمی  س

 تا خط نشانه به حج  برسانید.

 Cدما  در تاریک جا محیول را در 
 ا  با درپوش مناسبا  قهوه  در یک بطر  ریشه2 ± 9س ◦

 دار  کنید.گهن 

 پایدار است. سال 3حداقل  به مدت این محیول

زا و سمی است. هنگام کار با اين ترکیب از حفاظ استفاده پتاسیم هگزاکلرو پالتینات يک ترکیب حساسیت -رهشدا

 کنید.

 .پالتین mg/l  199 با متناظر، برا  استفاده ، محلول کالیبراسیون رنگ    2-9-6

ml 99  به یک بادن حج  سنجی تک نشانهپت حج  سنجی را با استفاده از یک پی  1-3-6د از محیول سبن 

 ml 199  تا خط نشانه به حج  برسانید.1-2-3و با آب مقطر سبند  همنتقل کرد   

 C در دما   تاریک جا انگامی که این محیول در یک بطر  با درپوش مناسب در 
◦

، وددار  ر  نگه 2 ± 9 س 

 .پایدار استیک ماه حداقل  به مدت

 وسايل        2-4

 گیر  درمناسب برا  اندازه ،گیر  پیوسته یا ناپیوستهبرا  اندازه ، 1سانتخاب تومتر اسپکتروف   2-4-1

 nm 219=   تر یا مساو  کوچک عرض نوارباnm 3 ا  یا کوارت  با طول مسیر اا  نور  ریشهمجه  به سل

 اا  نور  با طول مسیر نور توان از سلاا  ردیداً رنگی می. برا  نمونهmm 39یا   mm 29نور  

 mm 19 .استفاده کرد 

عرض اا  خط طیفی دارا  اا  ناپیوسته، مجه  به صافیگیر برا  اندازه  ،9سانتخاب   تومترف     2-4-6

 را رامل رود. nm219 اا درطول موج  گیر ، و اندازهnm 99که تا حد ممکن کوچک بارد سحدود  نوار 

 .µm 23/9و  µm 9/9اا  دارا  اندازه منفی با صافی، ايیمجموعه صافی غش     2-4-9

2-4-4 pH    متر 

 هابرداري و نمونهنمونه       2-5

 را ببینید. 9-2بند 
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 روش انجام آزمون       2-2

قبل  را مطابق دستور کاراا  سازنده نصب کنید. نمونه آب را  9-2-6سبند  فتومتر  یا 1-6-2تومتر سبنداسپکتروف

  صاف کنید. اجازه داید نمونه تا 3-2-6سبند  mµ 23/9با اندازه منفی  ییاز طریق یک صافی غشا از آزمون،

 گیر  کنید.اندازهگیر  رنگ زمان با ار اندازها نمونه صاف رده را  pHدما  اتاق به تعادل برسد. 

  تا ردتی در 1-2-3از آب خادص نور  سبند   معینبا یک حج   توان نمونه آب رااا  ردید، میگدر مورد رن

را با استفاده از یک سل ساز  توان رقیق، بعد از صاف کردن میجایگ ینمحدوده کادیبراسیون رقیق کرد. به طور 

گیر  اندازه ،19393رماره  میی ایرانمطابق استاندارد را  pHنور  با طول مسیر مناسب حیف کرد. سپس 

 کنید.

  را در سل مرجع 1-2-3منتقل کنید و آب خادص نور  سبند  فتومترتومتر یا ل نور  اسپکتروفنمونه را به س

 قرارداید.

 محاسبات       2-2

 براي محلول کالیبراسیون  ويژهگیري جذب اندازه     2-2-1

   را مطابق با دستور کاراا  سازنده نصب کنید.9-2-6سبند فتومتر  یا 1-2-6تومتر سبند اسپکتروف

219A  در سل مرجع 1-2-3  را نسبت به آب خادص نور  سبند 9-3-6سبند محیول کادیبراسیون رنگ   

 گیر  کنید.اندازه

 ptس -1 [ حسببر  A 219، محیول کادیبراسیون داده رده سانگامی که a، ویژهضریب جیب 
 1-

mg1 1- mm [  

 محاسبه کنید. 3استفاده از رابطه  است را با

                                                                                                                   3س    
d

A
a

100

410 

 

 که در آن:

219 A  جیب محیول کادیبراسیون رنگ؛ 

 ؛پالتین mg/lب رنگ محیول کادیبراسیون بر حس   199

d       دیتر است.طول مسیر نور  سل نور  بر حسب مییی 

 منحنی کادیبراسیون بهتر است یک خط راست بارد.

 ptس -1ضریب جیب ویژه برا  کادیبراسیون یک ثابت فی یکی حدود  -يادآوري
 1-

mg1 1- mm 3- 19×2/3 بارد. استفاده از این می

 دارد.بستگی  ،رده صدیقرایط دستگاای ثابت به دقت تبه ر ،ثابت برا  محاسبه نتایج

 محاسبه شدت رنگ نمونه     2-2-6

 رود. در نظر گرفتهدر محاسبه  ساز حج  آب استفاده رده برا  رقیقباید  هیجانگام بیان نت

 محاسبه کنید: 2با استفاده از رابطه  را گرم بر دیتر پالتین،مییی، بر حسب Cنمونه، واقعی رنگ 
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                                                                                                                     2س   
ad

A
C 410 

 

 که در آن:

219 A  نمونه در جیبnm 219 =؛ 

a   ترمغیظت و مییی  ب معکوسمحیول کادیبراسیون ارایه رده بر حس ویژهضریب جیب 

 ptس -1 [
 1-

mg1 1- mm [ ؛ 

d     تر است.مطول مسیر نور  سل نور  بر حسب مییی 

 بیان نتايج         2-8

، گ ارش نبارد پالتین  mg/l  939راملتا حد  که  9در محدوده گرم بر دیتر پالتین میییمقدار را با تقریب 

 کنید.

 اند،گ ارش کنید. رده گرد پالتین mg/l  199 تقریب را که با  پالتین mg/l  939 مساو تر یا مقادیر ب رگ

            تر ازیعنی کوچک ،نبارد  پالتین mg/l  9 تا حد  که رامل  پالتین mg/l  9مقادیر را در محدوده 

mg/l  9  گ ارش کنید.   ، پالتین 

نمونه  pH. بنابراین توصیه رده است که مقدار تگی داردبس  pHجیب نور از برخی مواد محیول طبیعی در آب به 

 امراه با رنگ بیان رود.

 ، روش پ.6399رنگ واقعی مطابق استاندارد میی ایران رماره  –مثال 

 پالتین mg/l  13      رنگ آب 

 pH      2/6مقدار 

 گیري رنگ در آب طبیعیروش ت: روش چشمی براي اندازه            2

 اصول آزمون        2-1

اا  تطبیقی ا  مایل به زرد یک نمونه از طریق مقایسه چشمی در مقابل یک مجموعه از محیولردت رنگ قهوه

ردت رنگ تودید رده به وسییه دانده نشان پالتین،  mg/lواحداا  . بیان رنگ بر حسب رودمیگیر  اندازه

 .   استاا  تطبیقی محیول

 هامزاحمت        2-6

      در ااییتفاوت محسوسی دارته بارد، م احمت اا  تطبیقینمونه با ظاار محیول ی که ظااردر صورت

گیر  باید و اندازهدار غیر ممکن است یک مقایسه معنیحصول داد. در چنین موارد ، ر  می گیر  جیباندازه

 را ببینید. 3-3، بند دیگراا  مطابق روش ادف یا ب انجام رود. برا  م احمت
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 واکنشگرهامواد و/ يا         2-9

 ا  مشخص استفاده کنید.تج یه خیو موارد بیان رده، فقط از واکنشگراا با غیر از در طول تج یه، به 

 پالتین  mg/l  399با  متناظر رنگ ، تطبیقذخیره محلول      2-9-1

 را ببینید. 1-3-6بند 

 هاي تطبیق رنگمحلول     2-9-6

 ml3/9 ،ml 9/3 ،ml 9/19 ،ml 9/13،  ml9/99 ،ml9/93 ،ml9/39  وml9/33 از محیول ذخیره 

ریخته و تا خط نشانه با  ml 939اا  حج  سنجی ا  از بادندرون مجموعه پتبا استفاده از پی   را1-3-6سبند 

 حج  برسانید.به   1-2-3آب سبند 

 mg/l 29،پالتین mg/l  39،پالتین mg/l  99،پالتینmg/l  19،پالتین mg/l  3اا به ترتیب حاو : محیولاین 

  در دما   جا  تاریکمحیول را در  استند.پالتین   mg/l  39و  پالتین  mg/l  69،پالتین mg/l  39  پالتین،

C 
 دار  کنید.نگه مناسبا  با درپوش اا  ریشهدر بطر    2 ± 9 س ◦

 یک ماه پایدار استند. ه مدتاا بمحیول

 يلوسا          2-4

، ml39 ، با ظرفیت cm 99، بیند، به طول 1اا  نسیربرا  مثال دوده، استاندارد مشاهده هاي لوله    2-4-1

 اا  مشااده ویژه.اا  بدون سایه، یا دودهساخته رده از ریشه رفاف نور  با کف

 .روندتوانند استفاده غیر استاندارد  میتر ب رگاا  دوده -يادآوري

 6سه کنندهمقاي      2-4-6

   بند س خادص نور برا  رااد یا مرجع باید با آب را . سل رعایت کنیدباید  را دستور کاراا  عمییاتی سازنده

 .کنید   پر3-2-1

مانند  پالتین  mg/lبر حسب  را دراا  استاندااز رنگ مشابهیمحدوده  ،9پايداراستانداردهاي شیشه    2-4-9

 داد.پورش می اا  تطبیقیمحیول

  9-3-3اا  تطبیقی سبند مااه در مقابل محیول 6زمانی در فواصل  به ررطی مجاز است کهاا آناز استفاده 

تر، استفاده از استاندارداا  ریشه اا  با رنگ تیرهدوباره کادیبره روند. برا  نمونه نیازبررسی و در صورت 

مااه در  6زمانی داا  ریشه نی  باید در فواصل تواند مناسب بارد. این استاندارتر میرامل یک محدوده وسیع

نیاز   بررسی و در صورت 1-3-3تطبیق رنگ سبند ذخیره  اا  تطبیقی متناظر تهیه رده از محیولمقابل محیول

 دوباره کادیبره روند.

                                                 
1-  Nessler 

2-  Comparator 

3- Permanent glass  standards 
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 هابرداري و نمونهنمونه         2-5

 را ببینید. 9-2بند 

 روش انجام آزمون          2-2

را ببینید  از طریق یک صافی  3گیر  رنگ سپاراگراف است، آن را قبل از انجام اندازه کدرکه نمونه در صورتی 

   صاف کنید.3-3-3سبند  mµ 23/9غشایی با اندازه منفی 

صافی رفاف غیر  زیریک مایع  یابی بهدستتوان ثابت کرد که مواد معیق پراکنده ری  ، میسایر در حضور رس یا 

 رود.گیر  میاین مورد فقط رنگ ظاار اندازه در ،ممکن است

یک صافی با ادیاف  نوع دیگر صافی مثالاز کند، بهتر است ، مواد رنگی را جیب میییدر صورتی که صافی غشا

 ریشه استفاده کرده و در گ ارش آزمون بیان رود.

 ا با مقادیراستاندارداا  ریشه است، نمونه رتحت پورش در صورتی که رنگ دورتر از محدوده 

  رقیق کنید تا رنگ در محدوده محیول تطبیقی یا استاندارداا  ریشه 1-2-3 بند از آب خادص نور  س معین 

 ساز  مطابق را قبل و بعد از رقیق pHساز  تغییر کند. بنابراین به خاطر رقیق نمونه ممکن است  pH قرار گیرد.

 گیر  کنید.اندازه 12131میی ایران رماره مطابق استاندارد 

  تا خط نشانه 9-3-3بند  اا  تطبیق رنگ س  را با محیول1-2-3مشااده سبند استاندارد اا  ا  از دودهمجموعه

سطح یک اا  مشااده را رو  دودهبه حج  برسانید. دوده استاندارد مشااده دیگر را با آزمونه به حج  برسانید. 

از یک جعبه سفید، از طریق  حاصلنه انعکاس مستقی  نور  یا نور  ا  قرار داید که نور سسفید در چنان زاویه

اا  مایع، به طور عمود  به طرف پایین نگاه کنید. به طرف بات منعکس رود. از طریق ستون ،اا  مایعستون

 ترین محیول تطبیقی، مطابقت داید.را با ن دیک مونهردت رنگ آز

  را تا خط نشانه با نمونه پر کرده و با استاندارداا  ریشه  9-2-3ند ب ، دوده یک مقایسه کنندهسجایگ ینبه طور 

   مقایسه کنید.3-2-3سبند 

 بیان نتايج          2-2

 mg/l 9در محدوده  پالتین mg/l  3ترین محیول تطبیقی با تقریب ، از ن دیکپالتین mg/lمقدار را بر حسب 

 mg/l  29در محدوده  پالتین mg/l  19و با تقریب  پالتین mg/l  29بدون، اما پالتین mg/l  29تا پالتین 

 ، گ ارش کنید. پالتین mg/l  39تا  پالتین

، گ ارش 3رابطه  استفاده از با پالتین، mg/lحسب ، را بر C0در صورتی که نمونه رقیق رده بارد، رنگ اصیی، 

 کنید.

1                                                                                                                   3س   

0

1
0 C

V

V
C  
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 که در آن:

V1  ؛ساز حج  نمونه بعداز رقیق 

V0  ؛ساز حج  نمونه قبل از رقیق 

C1  .رنگ تخمین زده رده از نمونه رقیق رده است 

مناسب  تیکرتوان یک مقدار تقریبی با یک بارد، می در صورتی که رنگ نمونه با استاندارداا مطابقت ندارته

 گ ارش کرد.

 رود که توصیفی از نمونه ارایه رود.در صورتی که تطابق ممکن نیست، توصیه می

 pHاستند. بنابراین توصیه رده که مقدار  pHاا  جیبی برخی مواد طبیعی محیول در آب وابسته به طیف

 اا امراه با رنگ بیان رود.نمونه

 گزارش آزمون           8

 باید رامل اطالعات زیر بارد:حداقل گ ارش آزمون 

 ؛6399ایران رماره  استاندارد میی مطابق، رده روش آزمون استفاده      8-1

 رناسایی دقیق نمونه؛     8-6

 ؛3-3یا  3-6، 2-3، 2-2نتایج بیان رده به صورت مشخص رده در بنداا       8-9

 ؛د وم نمونه، در صورت pHمقدار     8-4

ثیر حیطی که ممکن است نتایج را تحت تأمشخص رده یا ار گونه ررایط م کارار گونه انحراف از روش     8-5

  .ساز قرار دادسمثالً صاف کردن یا رقیق
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 پیوست الف

 عاتی(ال)اط

 کیفیت کنترل

 

 کلیات       1-الف

اا  مشخص   انجام رود که برا  امه روش9-3-سبند ادف کنترلول تواند با یک محیکیفیت داخیی می کنترل

 گیرد.رده در این استاندارد مورد استفاده قرار می

 واکنشگرها مواد و/ يا       6-الف

 هیومیک اسید   1-6-الف

 NaHCO3 سديم هیدروژن کربنات،   6-6-الف

 آماده سازي محلول       9-الف

 cm 6 932A-1و  پالتین mg/l  3999با غیظت حدود  ،ذخیره کنترلمحلول    1-9-الف

g 9/2 و 9-9-سدی  ایدروژن کربنات سبند ادف  mg 29 را در یک بادن حج  1-9-ایومیک اسید سبند ادف  

   به آن  اف وده و برا  چند دقیقه، به ردت تکان1-2-3آب سبند  ml 39مخیوط کنید. حدود  ml 399سنجی 

محیول داید تا جامدات حل روند. مخیوط را تا خط نشانه با آب به حج  برسانید. در صورتی که مقدار  ذرات نا

 صاف کنید.مانده، محیول را باقی

 Cمحیول را در تاریکی در دما  
 دار  کنید.ا  با درپوش مناسب نگه  در یک بطر  ریشه 2 ± 9س ◦

 ماه پایدار است. 3محیول برا  حداقل 

 برا  استفاده.، محلول کنترل    6-9-الف

اا رقیق کنید. رنگ ایه  آزما یک رنگ در محدودهت   را به طور آزمایشی 1-3-ذخیره سبندادف کنترلمحیول 

تازه تهیه  به صورت فقطاا محیولرود. می تعیینمورد استفاده مطابق با روش ب، پ یا ت کنترل دقیق محیول 

حداقل یک محیول کنترل کیفیت در ار مجموعه  از  گیر اندازهاز از آن جا که ادف  رده باید استفاده روند.

 .مه  نیست کنترلرنگ دقیق محیول اا، کنترل کیفیت و ارزیابی دقیق است، آزمایه
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 پیوست ب

 عاتی(ال)اط

 تهاي دقداده

 

  .تشکیل رد ر اسیود 9919سال آب در آزمایشگاای به وسییه انجمن نروژ  تحقیقاتی  بینیک آزمون 

و نروژ، در این آزمون  آزمایشگاه اال جمهور  چک، دانمارک، فنالند، آدمان، مجارستان، ایردند 93ا  از جموعهم

 .ردنمونه آب متفاوت تج یه  3. سپیوست پ را ببینید ررکت کردند

 نی تهیه رده از اسیو، نروژ ؛ادف: نمونه آب آرامیدنی سآب معد نمونه

 بات ؛ DOCسدارا  رده ی صاف نه آب سطحنمونه ب: نمو

 .نمونه پ: نمونه مصنوعی تهیه رده از ایومیک اسید

 3 نشده برا  این أییدرود چون مقدار تمقدار میانه در ار گروه از نتایج به عنوان مقدار تعیین رده استفاده می

 نمونه در دسترس بود.
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 هاي نوري، در طولگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاهازهبراي روش ب، اند هاي دقتداده  -1 -جدول ب

 nm492 موج  

 l n o زمینه نمونه
% 

m 
1-

m 
x 
1-

m 

 
% 

SR 
1-

m 

CV.R 

% 

Sr 
1-

m 

Cv,r 

% 

 3/3 91/9 9/13 99/9 3/23 12/9 13/9 3/12 13 6 آب آرامیدنی ادف

 سطحیآب  ب

 صاف رده

3 91 9 29/9 33/9 9/22 99/9 2/9 91/9 3/9 

 1/2 93/9 6/3 93/9 22 63/9 63/9 9 91 3 نمونه مصنوعی پ

l خارج از محدودهآزمایشگاه بعد از رد نتایج  تعداد  
n  خارج از محدودهنتایج آزمون انفراد  بعد از رد نتایج تعداد 
o  و مستثنیخارج از محدوده درصد نتایج 
m یانه نتایج گ ارش ردهمقدار م 

x 
 

 میانگین کل نتایج

 "در ارتباط با مقدار میانه "بازیابی 
SR پییر  جدیدانحراف استاندارد ت 

CV.R  پییر  تجدیدضریب تغییر 
Sr  انحراف استاندارد تکرار پییر 

Cv,r  ضریب تغییر تکرار پییر 

 

       هاي نوري در طول موج گیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاهبراي روش ب، اندازه هاي دقتداده -6-ب جدول

nm 565 

 نمونه
 l n زمینه

O 
% 

m 
1-

m 
x 
1-

m 

 
% 

SR 
1-

m 

CV,R 

% 

Sr 
1-

m 

CV,r 

% 

 2/1 91/9 9/3 93/9 3/199 36/9 32/9 9 13 6 آب سطحی صاف رده ب

 2/3 99/9 3/6 99/9 3/36 96/9 39/9 99 13 3 نمونه مصنوعی پ

 را ببینید. 1-نماداا، جدول ب برا  تعریف

 
 هاي نوري در طول موجگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاهبراي روش ب، اندازه هاي دقتداده  -9-ب جدول

 nm 264        

 l n O زمینه نمونه
% 

m 
1-

m 
x 
1-

m 

 
% 

SR 
1-

m 

CV.R 

% 

Sr 
1-

m 

CV,r 

% 

 2/2 99/9 2/3 99/9 1/133 92/9 91/9 3/16 13 3 آب سطحی صاف رده ب

 3/13 99/9 2/19 93/9 3/193 13/9 19/9 3/16 13 3 نمونه مصنوعی پ

 را ببینید. 1-برا  تعریف نماداا، جدول ب
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گیري براي اندازه هاي نوريگیري رنگ واقعی با استفاده از دستگاهبراي روش پ، اندازه تهاي دقداده  -4-ب دولج

 nm 414در طول موج  جذب

 l n o زمینه نمونه
% 

M 
mgL

-1
Pt 

x 
mgL

-1
Pt 

 
% 

SR 
mgL

-1
Pt 

CV.R 

% 

Sr 
mgL

-1
Pt 

CV,r 

% 

 6/2 23/9 2/12 39/9 3/23 62/2 39/2 9 23 13 ب آرامیدنیآ ادف

آب سطحی صاف  ب

 رده

13 23 9 39/39 31/39 2/199 33/9 1/1 33/9 1/1 

 1/2 62/9 6/6 92/1 6/22 31/13 33/13 9 23 13 نمونه مصنوعی پ

 را ببینید. 1-برا  تعریف نماداا، جدول ب

 
     آب طبیعی، با استفاده از گیري رنگ درچشمی براي اندازهبراي روش ت، روش  هاي دقتداده -5-ب جدول

 کننده مقايسه

 l n o زمینه نمونه
% 

M 
mgL

-1
Pt 

x 
mgL

-1
Pt 

 
% 

SR 
mgL

-1
Pt 

CV.R 

% 

Sr 
mgL

-

1
Pt 

CV,r 

% 

 9/2 39/9 3/16 93/1 9/22 31/2 99/3 3/19 91 3 آب آرامیدنی ادف

آب سطحی  ب

 صاف رده

3 92 9 33/63 26/63 2/199 13/9 3/3 22/1 1/9 

 2/9 93/1 9/6 93/1 2/199 96/13 99/13 9 92 3 نمونه مصنوعی پ

 را ببینید. 1-برا  تعریف نماداا، جدول ب
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