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  خدا نامبه

  ايران صنعتي تحقيقات و داستاندارسازمان  با آشنايي

 
و  اسـتاندارد  سـازمان  مقـررات  و قـوانين  اصالح قانون 3مادة يك بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان
 نشـر  و تـدوين  تعيـين،  وظيفـه  كـه  اسـت  كشـور  رسـمي  مرجـع  تنهـا  1371 مـاه  بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(استانداردهاي ملي 

 و مراكـز  نظـران  صـاحب  *كارشناسـان مؤسسـه   از مركـب  فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
بـه   توجـه  بـا  و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، مؤسسات علمي،

   توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  اركتمش از كه است تجاري و توليدي، فناوري شرايط
  حاصـل   دولتـي  غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و كنندگان، صادركنندگانمصرف

 مربـوط  نـي ف هـاي  كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي نويس استانداردهاي پيش. شود مي
 عنـوان  به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها از دريافت پس و شودمي ارسال

  .شود مي منتشر و ايران چاپ )رسمي(ملي  استاندارد

  هيـه ت شـده  تعيـين  ضـوابط  رعايـت  بـا  نيـز  ذيصـالح  و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش
بـدين   .شـود  مـي  منتشـر  و چاپ ايران ملي استاندارد عنوان به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي كنند دركميتة مي

 در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  در شده نوشته مفاد اساس بر كه شود مي تلقي ملي ترتيب، استانداردهايي
  .باشد رسيده تصويب به دهدمي تشكيل استاندارد مؤسسه كه مربوط ملي استاندارد كميتة

المللـي   بـين  كميسيون ١(ISO)استاندارد  المللي بين سازمان اصلي اعضاي از ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان

 كميسـيون  ٤رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است ٣(OIML)قانوني  شناسي اندازه المللي بين سازمان و ٢(IEC)الكتروتكنيك 

 و كلـي  شـرايط  بـه  توجـه  ضـمن  ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در ٥(CAC)كدكس غذايي 
   گيـري بهـره  بـين المللـي   اسـتانداردهاي  و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفتهاي آخرين از كشور، خاص هاي نيازمندي

 .شودمي

  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شـده  بينـي  پـيش  نمـوازي  رعايـت  بـا  توانـد  مي ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان
 محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت كنندگان، حفظ مصرف

 تصويب اب وارداتي، اقالم يا / و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي از اجراي بعضي اقتصادي، و
 اجراي كشور، محصوالت براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي مؤسسه . نمايد استاندارد، اجباري اليع شوراي
 از كننـدگان  اسـتفاده  به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديو درجه صادراتي كاالهاي استاندارد
 كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، ،مشاوره در زمينة فعال مؤسسات و زمانها سا خدمات

ــديريت و    مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و ها سازمان گونه دام اين استاندارد سازمان سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها آزمايشگاه محيطي، زيست

 تأييـد  گواهينامـة  الزم، رايطش احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط اساس بر را مؤسسات
 وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آنها عملكرد بر و اعطا ها آن به صالحيت

 وظـايف  ديگـر  از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها فلزات عيار تعيين سنجش،

  .ستا مؤسسه اين

                                                
  ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد سازمان *

1- International organization for Standardization 
2- International Electro technical Commission 
3- International Organization for Legal Metrology(Organization International de Metrology Legal) 
4 - Contact point 
5- Codex Alimentarius Commission 
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  كميسيون فني تدوين استاندارد

  راهنماي نمونه برداري از آب آشاميدني  -نمونه برداري  -كيفيت آب  "

  "در سيستم توزيع و تصفيه خانه 

  

  

  :يا نمايندگي / سمت و  : رئيس 

  عدل ، جواد

  )دكتراي ايمني در صنايع(

 

  دانشكدة بهداشت –دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  :دبير

  ، فريده رشيد نجفي

  )ليسانس بيولوژي(

  

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سازمان

  )اسامي به ترتيب حروف الفباء( :اعضاء

  دوچشمه ، مهدي

  )فوق ليسانس محيط زيست(

 

 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سازمان

  شقاقي ، غالمرضا

  )فوق ليسانس محيط زيست(

  

  – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

  مركز سالمت محيط و كار

  ضرغام پور ، زهره

  )فوق ليسانس ميكروبيولوژي(

  

  شركت آب و فاضالب شهر تهران

  عليمحمدي ، محمود

  )دكتري مهندسي بهداشت محيط(

  

  دانشكدة بهداشت –دانشگاه علوم پزشكي تهران 

  فياضي ، اكرم سادات

  )ليسانس علوم تغذيه(

  

  تي ايراناستاندارد و تحقيقات صنع سازمان

  قبادي دانا ، مريم

  )فوق ليسانس ميكروبيولوژي(

  استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران سازمان
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  پيش گفتار

  راهنماي نمونـه بـرداري از آب آشـاميدني در سيسـتم توزيـع و        -نمونه برداري  –كيفيت آب " استاندارد

يشـنهادهاي رسـيده و   پ اسـاس بـر   اين استاندارد. تدوين شد 1382 سالدر  نخستين بار" خانه تصفيه 

اولـين بـار   ئيد كميسيون هاي مربوطه براي تاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و تابررسي توسط سازمان اس

غـذايي و  اجـالس كميتـه ملـي اسـتاندارد     مورد تجديد نظر قرارگرفت و در هفتصـد و هشـتاد و نهمـين    

  5/9/87 مورخ كشاورزي

سـه اسـتاندارد و   قانون اصالح و مقررات مؤس 3ماده  1اينك به استناد بند  ،مورد تصويب قرار گرفته است

  .به عنوان استاندارد ملي ايران منتشر مي شود 1371تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

علوم و خـدمات   ،مگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايعبراي حفظ ه

يـا  ادي كـه بـراي اصـالح    استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديدنظر خواهد شد و هرگونه پيشـنه 

خواهد مربوط مورد توجه قرار , در كميسيون فني تجديدنظر هنگام در , ارائه شود  هاتكميل اين استاندارد

آنهـا اسـتفاده    همواره از آخـرين تجديـدنظر   ايران بايدملي بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي . گرفت

  .كرد

  .است 1382سال : 7002ران شمارة اين استاندارد جايگزين استاندارد ملي اي

Ĥخذي كه براي تهيه اين استاندارد بكار رفته به شرح زير استمنبع و م:  
1- ISO 5667-5 : 2005, water quality - sampling - part 5: Guidance on sampling of drinking 
water from treatment works and piped distribution systems 
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راهنماي نمونه برداري از آب آشاميدني در سيستم  -نمونه برداري  - كيفيت آب

                توزيع و تصفيه خانه

  

 كاربرد ةمنهدف و دا  1

  آشاميدني در سيستم توزيع واصول روش هاي نمونه برداري آب  تعيين، هدف از تدوين اين استاندارد

   .تصفيه خانه، مي باشد

   : كاربرد دارد زيرموضوع هاي به شرح اين استاندارد براي 

تهيه  وپخت و پز ، شامل آب طبيعي و آب تصفيه شده  مورد استفاده در آشاميدن، انواع مختلف  آب – الف

  ؛ مواد غذايي

فرآيند و نگهداري محصوالت يا مواد ، فرآورده هاي  مختلف براي ساخت انواع آب مصرف شده در توليد – ب

  ؛ مورد مصرف انسان

  زيع وجود دارد ؛در هر مرحله از مصرف در سيستم تو انواع مختلف آب كه – پ

يا در شرايط اضطراري كه ايمني روش نمونه برداري آب در بررسي مشكالت سيستم توزيع نمونه برداري  -ت 

  .حائز اهميت استآب 

   : زير كاربرد نداردموضوع هاي اين استاندارد براي 

  ؛ نمونه برداري از آب هاي سطحي و زير زميني -  الف

  ؛ )مانند تانكرهاي جاده اي( 1از منابع غير مداوم به دست آمدهنمونه برداري از آب آشاميدني  - ب

  ؛ قطار و كشتي، آب در هواپيما ذخائرنمونه برداري از  – پ

  ؛ )بسته بندي شدهآب :  مانند( نمونه برداري از نوشيدني ها  -ت 

  . يوانهاي عرضه نوشيدني در لنمونه برداري از ماشين  – ث

  

  الزاميمراجع   2

مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع داده شده است بدين ترتيب آن 

در مورد مراجع الزامي داراي تاريخ چاپ و تجديد نظر . مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود

معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد  .ر نيستها و تجديد نظرهاي اين مدرك مورد نظ اصالحيه

در مورد .امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند

يا تجديد نظر آخرين چاپ و يا تجديد نظر آن مدرك الزامي ارجاع داده شده مورد /مراجع بدون تاريخ چاپ و 

  .نظر است

  :ده از مراجع زير براي كاربرد اين استاندارد الزامي استاستفا

                                                
1- Non-continues  
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الزامات عمومي براي احراز صالحيت آزمايشگاه هاي ، 1386سال  :17025ايزو  –استاندارد ملي ايران       2-1

  آزمون و كاليبراسيون

آزمون هاي  نمونه برداري از آب براي –كيفيت آب ، 1386سال  :4208ايران شمارة  استاندارد ملي    2-2

   آئين كار –ميكروبيولوژي 

2-3 ISO 5667-1: 2006, Water quality – Sampling – Part 1: Guidance on the design of  

sampling programmers and sampling techniques 

 2-4 ISO 5667-3: 2003, Water quality – Sampling – Part 3: Guidance on the preservation  

and handling of water samples  

2-5 ISO 5667-5: 2006, Water quality – Sampling – Part5: Guidance on sampling of  

drinking water from treatment works and piped distribution systems 

2-6 ISO 5667-6, Water quality – Sampling – Part6: Guidance on sampling of rivers and  

streams 

2-7 ISO 15839: 2003, Water quality – On-line sensors/analyzing equipment for water –  

Specifications and performance tests 

2-8 ISO 19458: 2006, Water quality – Sampling for microbiological analysis 

2-9 ISO /TR13530: 1997, Water quality – Guide to analytical quality control for water  

Analysis 

2-10 ISO 5667-14: 1998, Water quality – Sampling – Part 14: Guidance on quality  

assurance of environmental water sampling and handling  

         

  تعاريف  اصطالحات و  3

  :به كار مي رود ريف زيراو تعات اصطالح دراين استاندارد،

3 -1    

  آب مورد مصرف انسان  

  .استآب آشا ميدني يا آب تصفيه شده 

3 -2     

  آب آشاميدني 

يا ساير استفاده هاي خانگي مصرف / پخت و پز، تهية مواد غذايي و ، آب  تصفيه شده است كه براي آشاميدن

  .مي شود
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3 -3    

  آب تصفيه شده 

ذخيره يا فروش فرآورده ها براي ، فرآيند، شامل ساخت، د غذاييآبي است كه در تمام مراحل توليد موا

  . مصرف انسان به كار مي رود

 
  طراحي برنامه هاي نمونه برداري   4

آن بايد مطابق استاندارد ملي ايران شمارة آماري  برنامه هاي نمونه برداري از آب آشاميدني همراه با برنامة

  .باشد 7002

ملي ايران شمارة  هاي ميكروبيولوژيكي آب آشاميدني بايد مطابق استانداردبررسي نمونه برداري براي  

  .انجام شود 1386سال  :4208

  

  تجهيزات نمونه برداري   5

ارائه  1382سال : 7002ملي ايران شمارة  توصيه هاي كلي براي تجهيزات نمونه برداري كه در  استاندارد

  ISO5667-6 بين المللي بايد مطابق استاندارد نيز  برداري ظروف نمونه .قرارگيرد توجهبايد مورد  است شده

  .شودآماده 

  .باشد  ISO15839 : 2003بين المللي استاندارد آزمون آب بايد مطابقالزم براي و تجهيزات  1حسگرها

  تجهيزات و بطري هاي نمونه برداري براي آزمون ميكروبيولوژي آب  بايد مطابق استاندارد ملي ايران شمارة

  .باشد 1386سال: 4208

  

  محل برداشت نمونه   6

   كليات  1- 6

  :معيار هاي زير انتخاب شود با بقاطممحل برداشت نمونه بايد 

يا معرف اجزاي / نمونه هايي كه معرف كل سيستم و  به گونه اي باشد كه برداشت محل برداشت بايد - الف

  ؛ اصلي آن هستند امكان پذير باشد

بايد حداقل يك محل نمونه برداري در قسمت ورودي آب  و حداقل يك محل  نهتصفيه خاهر  براي  - ب 

  ؛ در مسير خروجي آب باشد تصفيهنمونه برداري بالفاصله پس از 

نشانگر خروجي، ميزان  در سيستم هايي كه داراي بيش از يك منبع هستند محل نمونه برداري بايد –پ 

  ؛ مصرف و جمعيت نسبي تحت پوشش هر منبع باشد

                                                
1 - Sensors 
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د و تعداد نمحل هاي نمونه برداري بايد به طور گسترده در طول لوله هاي كل سيستم  توزيع شده باش  –ت 

  طوط لوله يا شاخه هاي سيستم باشد ؛خ آنها متناسب با تعداد

از نظر  نامناسب ترين منابع بوده و نشانگرمحل هاي نمونه برداري بايد شامل قسمت هايي باشد كه  -ث

  ؛ سيستم يهاي پايانقسمت فشار و  كم ، نواحي)انشعاب( 1پذير باشند مانند لوپ ها آلودگي آسيب 

محل هاي نمونه برداري ، سيستم ةدر صورت احتمال مخلوط شدن آب  منابع مختلف در لوله هاي پيچيد - چ

  ؛ اشدد تا شناسايي يا تشخيص مقادير نسبي هر منبع در سيستم امكان پذير بنبايد به گونه اي انتخاب شو

 ،چنانچه سيستم توزيع به ساختمان هاي بزرگ مانند هتل ها يا ساختمان هاي اداري متصل مي شود - ح

  . انتخاب شود ثو  تبندهاي  مطابق با بايد محل نمونه برداري در قسمت ورودي هر ساختمان

  مخازن در حال استفاده    2- 6

برداشته ، به مخازن باشد نزديكي كه تا حد امكان قسمت هاي ورودي و خروجي  از لوله هاي درنمونه ها بايد 

  .شوند و محل برداشت نمونة خروجي بايد در قسمت  باالدست اولين مصرف كننده باشد

نمونه ها بايد زماني برداشته شوند كه آن لوله نقش ، از يك لوله است آن ها كه ورودي وخروجيمخازني  ايرب

  اگر اين كار  .استان دهنده آب ذخيره شده در مخزن در آن صورت كيفيت آب نش .خروجي را دارد

   .انجام شود 2بايد با استفاده از سيستم پمپاژ نمونه برداري امكان پذير نباشد،

چنانچه مخزن چند قسمتي باشد ولي قسمت هاي مختلف آن با هم ارتباط هيدروليكي داشته باشد، مي توان 

  .فتقسمت ها را به صورت يك مخزن در نظر گر تمام

چنانچه مخزن داراي چند قسمت باشد و اين قسمت ها با هم ارتباط هيدروليكي نداشته باشد، هر قسمت 

در  .بايد به صورت يك مخزن مستقل در نظر گرفته شده و براي هر يك، محل نمونه برداري تعيين شود

  ، انتخابدناشبداشته مواردي كه خروجي تك تك اين قسمت ها با هم متصل شده و يك خروجي مشترك 

كه يك مخزن خارج از سرويس و يا مانند مواردي (يك محل نمونه برداري براي خروجي مشترك كافي است 

سطحي مخزن بايد  ةنمونه برداري در لوله خروجي وجود ندارد و يا در صورتي كه اليآب تميز شده، يا شير 

نمونه برداري از عمق  در صورتي كه . دتا حد امكان از نمونه برداري عمقي خود داري كني. )آزمون شود

انداخته ي داخل آب ئش، در طول زمان نمونه برداري ، بايد دقت كافي اعمال شود تاباشد داشته ضرورت

  .تا از آلودگي ميكروبي آب در مخزن پيشگيري شود شدباتجهيزات نمونه برداري بايد سترون  .نشود

  تصفيه خانه هاي آب    3- 6

براي مطالعه يا . تصفيه خانه برداشته شود حد امكان از لوله هاي ورودي و خروجي نزديكنمونه ها بايد تا 

انجام  بايد نمونه برداري پيش و پس از هر مرحله، )رسوب و صاف كردن  ةمرحل مانند( بررسي مراحل مختلف

انجام  4-6بند وجود داشته باشد، نمونه برداري بايد طبق  يا اكسيداسيون/ گندزدائيچنانچه مرحله . شود

  .شود

                                                
1 - Loops 
2 - Pumping 
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 نگهدارييا نصب نادرست آن ها و عدم ، تجهيزات  نامناسب. پس از تصفيه بهتر مي شود معموالً كيفيت آب

 عالوه برآن كاربرد برخي از مواد براي پوشش داخلي لوله ها  ممكن است.صحيح  باعث آلودگي آب مي شود

   .به آب شود 2يا انواع گزيلن  1آالينده هايي مانند اتيل بنزن باعث ورود مقادير كم

  اكسيداسيون/  گندزدائيدستگاه هاي     4- 6

اكسيداسيون برداشته مي شود   بايد تا حد امكان از نزديك ترين  /ي كه از واحد هاي گندزدايي ئنمونه ها

/ گندزدا  نمونه برداري از اين نمونه ها بايد پس از زمان كافي تماس آب با مواد. دننقطه به واحد برداشته شو

اكسيد كننده به  / زمان تماس آب با مواد گندزدا ، در برخي از تصفيه خانه ها. اكسيد كننده انجام شود

اكسيداسيون بايد از / گندزدائيدر اين صورت نمونه برداري براي آزمون كارايي  .دارد بستگي سيستم توزيع

خط لوله براي نمونه برداري با زمان ماندگاري ايجاد ، روش ديگر. نقطه اي مناسب درسيستم توزيع انجام شود

  .از اين روش استفاده نكنيد تا حد امكان مناسب آب است كه توصيه مي شود

  شبكه توزيع   5- 6

  كليات   1- 5- 6

نشان  كه از نظر آلودگي آسيب پذيرتر هستند ومحل نمونه برداري در سيستم توزيع بايد شامل قسمت هايي 

. باشد نقاط انتهايي شبكه فشار و كم نواحي، قسمت هاي خميدهمانند و  اشندمي بدهندة كيفيت كلي آب 

انتخاب نمونه برداري بايد به گونه اي منابع مختلف در سيستم توزيع، محل هاي در صورت مخلوط شدن آب 

سيستم  در چنانچه .امكان پذير باشد ربوط به هر يك از منابع در سيستمكه تشخيص نسبت هاي آب مشوند 

در محل هاي به منظور امكان پذير بودن ارزيابي روش نقاط نمونه برداري بايد تصفيه نيز انجام شود، زيع تو

نصب آب خانگي، شيرهاي آب از شيرهاي  نمونه برداري سيستم توزيعدر  .باشد تصفيهپس از اين  پيش و

  .شدة مخصوص نمونه برداري يا شيرهاي آب آتش نشاني انجام مي شود

مناسب براي برداشت نمونه  آب ونه برداري از شيرهاي آب آتش نشاني بايد از انتخاب شير در صورت نم

  .)مراجعه شود 6-3به بند (  اطمينان حاصل كرد

از دسترس كودكان كه تجهيزات و مواد شيميايي دورهنگام نمونه برداري از خانه ها بايد اطمينان حاصل كرد 

  .احتمال خطر آتش سوزي وجود دارد بايد از وقوع آن جلوگيري شودچنانچه  .دنو حيوانات خانگي قرار دار

  نمونه برداري آب شيرهاي   2- 5- 6

  كليات    2-1- 5- 6

  :نمونه برداري نصب شده يا به طور اختصاصي براي برداشت نمونه استفاده مي شودآب چنانچه يك شير 

راي شستشوي  قسمت داخلي آن با حداكثر لوله يا خط نمونه برداري بايد تا حد امكان كوتاه بوده و ب - الف

  ؛شرايط مناسبي وجود داشته باشد، سرعت جريان آب

  قرار گيرد؛در محل اتصال لوله يا خط نمونه برداري به لولة اصلي آب، سر لوله نبايد داخل لوله اصلي  -ب
                                                
1 - Ethylbenzene 
2 - Xylenes  
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شير ، پايين دستبال فاصله در قسمت  بايد در محلي به خط لوله اصلي متصل شود كه نمونه برداري خط -پ

  ؛تالطم جريان آب مي شود وجود داشته باشد باعث فلكه يا زانويي يا اتصاالت ديگري كه

  ؛اصلي در نظر گرفته شود ةلولآب  ةنبايد به عنوان نمون آب قسمت هاي مرده خط لوله اصليدر -ت

  ؛اشدخط نمونه برداري بايد از مواد مناسب براي انتقال آب آشاميدني ب درلوله  جنس -ث

آب  به لوله اصلي متصل شود زيرا باعث توقف جريان T مونه برداري نبايد به صورت اتصاللوله يا خط ن - ج

  ؛مي شود

  ؛نمونه برداري بايد از يخ زدگي محافظت شودآب لوله يا خط و شير  - چ

  ؛نمونه برداري بايد در برابر آسيب و آلودگي محافظت شودآب محل شير  - ح

آب در اطراف شير  نبايد مواد قابل اشتعالنمونه برداري به وسيله شعله، آب ئي شير در صورت گندزدا - خ

  ؛وجود داشته باشد

  ؛اندازه هاي مختلف بايد فضاي كافي وجود داشته باشد براي پر كردن بطري ها و ظروف نمونه برداري با  -د

  ؛     باشد در لوله نمونه برداري هميشه بايد مقدار كافي جريان آب وجود داشته -ذ

زهكشي كافي و مناسب در محل وجود براي سهولت انتقال آب خروجي براي شستشوي خط لوله بايد  -ر

  ؛داشته باشد

نمونه برداري آب نقشة محل، جزئيات مربوط به شير  از نمونه بردار بايد، براي هر نقطة ثابت نمونه برداري -ز

  .داشته باشد آگاهي ،شوي داخل لولهنمونه برداري و شستو دستورالعمل هاي الزم براي 

 مانند( فينقطة انتخاب شده براي نمونه برداري هاي مختلبه منظور تسهيل نمونه برداري توصيه مي شود 

 شيراً داراي حتم) مواد غذايي ةنمونه برداري از واحد توليد كننديا تشخيص فرآيند تصفيه  نمونه برداري براي

   .باشد مناسب آب

  .شده است ارائه الف پيوست اطالعاتي مناسب نمونه برداريآب  يرنمونه اي از ش

عالوه بر  .حائز اهميت استدهانه  ةاندازمناسب بودن ، الفپيوست اطالعاتي بدون توجه به ابعاد مطلق طرح 

هنگامي كه . ضروري استآب  وجود فضاي كافي بين سر قيف و خروجي شير براي كنترل ظروف نمونه اين

نمونه برداري بايد مطابق استاندارد ملي ايران آب زمون ميكروبيولوژي برداشته مي شود، شيرهاي نمونه براي آ

  . شود گندزدائي 1386سال : 4208شمارة 

هنگام برداشت نمونه . نمونه برداري از آب با سرعت جريان خيلي كم نيز ممكن است ضرورت داشته باشد

در صورتي كه اين كار . يايدنه نشين شده  به حالت معلق در بايد دقت شود كه آب به هم نخورد و رسوبات ت

 از باز كردن شيرپس پيش از نمونه برداري از لوله جاري شود يا  ،پذير نيست بايد حجم كافي از آب امكان

  .زمان كافي براي رسيدن به حالت پايدار در نظر گرفته شود، آب

  شيرهاي نمونه برداري در محل مصرف       2- 2- 5- 6

بايد تا حد  مصرف كنندگان ةساختمان ها و محل هاي مورد استفاد ،از آب آشاميدني گام نمونه برداريهن

، شيرهاي )كه در محوطه آزاد به كار مي روندآب به غير از شيرهاي ( داخل ساختمان آب  ممكن از شير هاي
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بدون آب و شير هاي ) كه مدل رفت و برگشتي يا چرخشي دارندآب به غير از شيرهاي ( مدل ثابت آب 

  .كرداستفاده  1رزوه

  :زير استفاده شودآب در محل هاي مورد استفاده مصرف كنندگان نبايد از شيرهاي  هنگام نمونه برداري

  ؛سختي گير ها متصل يا مجاور دستگاه هاي تصفيه مانند مخازن تحت فشار، پمپ ها وآب شيرهاي  - الف

   ؛ابل جدا كردن از هم هستندبا اتصاالت رزوه شده كه قآب شيرهاي  -ب

  ؛مي شود گندزدائيكه به سختي آب شير هاي  -پ

  ؛كه معيوب هستند آب شيرهاي -ت

  ؛و غيره 2آلوده شده با موادي مانند گريسآب شيرهاي  -ث

  ؛دستشوييآب شيرهاي  - ج

  ؛ظرفشويي رستوران ها يا قسمت هاي مشابهآب شيرهاي  - چ

         يا نگهداري و يا آفت كش ها جابجا ي كه مواد نفتي يا شيميايياستفاده شده در مناطقآب شيرهاي  - ح

  ؛مي شود

 3به غير از اينكه مواردي كه گونه هاي لژيونال( مخلوط آب گرم و سردآب شيرهاي آب گرم يا شيرهاي  - خ

  ؛)آزمون مي شود

  .ها ظروف نمونه برداري به راحتي قرار نمي گيرند كه در زير آنآب شيرهاي  -د

مناسب براي نمونه برداري آب امكان پذير نباشد يا ايمن نبوده يا شير  ي آبهاشيرنانچه انتخاب تصادفي چ

  .هاي مجاور قابل قبول استنداشته باشد، برداشتن نمونه از ساختمان يا محل 

انجام  از همان نقطه نمونه برداري قبليتي آب، تكرار نمونه برداري بايدهنگام مشكوك بودن به وضعيت بهداش

نمونه برداري بايد طبق آب شيرهاي . چنانچه نمونه هايي براي آزمون ميكروبيولوژي برداشته مي شوند. شود

   .شوند گندزدائي 1386سال : 4208ملي شمارة  ملي ايران استاندارد

  شبكه هاي آب آشاميدني در ساختمان هاي بزرگ         3- 5- 6

به طور معمول منابع آلودگي . خيلي پيچيده باشد ه كشيسيستم لول در ساختمان هاي بزرگ ممكن است

سيستم ها و اتصاالت نصب شده به طور نادرست، تاسيسات نگهداري آب كه برنامه تعميرات و : عبارتند از

جريان برگشتي و آلودگي نوع تداخلي، قطع كننده ها يا ، نگهداري خوبي ندارند، گرم شدن منطقه اي هوا

  . نا مناسب و عبور آب از داخل مواد موانع براي جريان آب 

  با عمر متفاوت و با متعددهاي  بناساختمان هاي بزرگ و مجتمع ها مانند بيمارستان ها كه اغلب داراي  

، لوله كشي هاي بسيار طوالني اين ساختمان ها همچنين داراي. مي باشند كشي هايي از مواد مختلف لوله

  .بايد از نقشة لوله كشي ساختمان استفاده شود، ن موارديدر چنيبازو دار مي باشند پيچيده و

آب در داخل ساختمان تعيين كاربرد سيستم توزيع و  اطالعاتمحل هاي نمونه برداري آب بايد بر اساس 

  .باشد  4محل نمونه برداري اوليه براي آزمون ميكروبيولوژيكي بايد در لوله اصلي باال رونده. شود

                                                
1 -Non –threaded 
2 -Grease 
3- Legionella  
4 -Rising main 
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، توجه به مقررات ايمني و باشدالزم  لژيونالبررسي ميكروبيولوژيكي براي كنترل ارگانيسم هايي مانند در صورتي كه  -يادآوري

  .روري استضمنطقه اي  يبهداشت

  :محل هاي نمونه برداري ممكن است شامل قسمت هاي زير هم باشد

  ؛مي شود فادهستتهية مواد غذايي يا استحمام ا، وروردي و خروجي مخازن آبي كه براي آشاميدن - الف

اضافي از عمق و از مناطقي كه آب ساكن است  ةنمون برداشت در اين مورد ممكن است( مخازن بزرگ  -ب

  ؛)الزم باشد

ورودي و خروجي تجهيزات تصفية آب، مانند تجهيزات سختي گير آب، هنگامي كه آب براي آشاميدن يا  -پ

  ؛مواد غذايي استفاده مي شود ةتهي

   ؛ها براي تهية آب مورد استفاده در توليد مواد غذايي يا نوشيدني، تجهيزات تصفية آبورودي و خروجي  -ت 

  ؛وسط و انتهاي شاخه هاي توزيع، نقاط شروع مانندنقاط تعيين كنندة نسبي در سيستم شبكة توزيع  -ث

   ؛قسمت هاي كنترل باقيماندة مادة گندزا - ج

  ؛بن بست لولة اصلي آب نقاطي در محل هاي آسيب پذير مانند شاخه هاي - چ

   ؛بستني ساز و نوشابه ساز دستگاه هايلوله هاي آب رساني به آشپزخانه و به تجهيزاتي مانند  - ح

  .لوله هاي آب گرم - خ

دن ش گندزدائينمونه برداري عمقي از مخازن بزرگ آب توصيه نمي شود مگر در مواردي كه از تميز و 

  .وسايل نمونه برداري اطمينان حاصل شود

  

  كردن و شستشوي با آب زياد پيش از نمونه برداري گندزدائيتميز كردن،   7

  كليات  7-1

 1به اهداف خاص برنامة پايش، كردن و شستشو با آب زياد پيش از نمونه برداري گندزدائي، تميز كردن

رودي به يا تعيين تغيير كيفيت آب و، به طور كلي براي تعيين كيفيت آب ورودي به ساختمان .بستگي دارد

  .به طور كامل انجام شود نمونه برداري بايد ساختمان

  .براي بررسي كيفيت آب شير ضروري استاز تميز كردن و شستشو با آب و پس پيش  نمونه برداري

كه شستشو با آب زياد ساليانه  هنگامي .بعضي از سيستم ها طبق برنامة ساالنه با آب زياد شستشو مي شوند

  .كندمي اطالعات مفيدي را فراهم  برداري پيش و پس از شستشوي با آب زياد نمونهمي شود، انجام 

درگزارش هاي  .كردن و شستشو با آب زياد بايد ثبت شود گندزدائي، اطالعات دقيق مربوط به تميز كردن

يا داشته باشد و نمونه سوء بر است اثر ممكنمربوط به محل بايد به سيستم موجود در نقطة نمونه برداري كه 

  .اشاره شود ايجاد اختالل در گندزدائي كند،

                                                
1 -Monitoring 
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  )شامل مخازن هوايي آب( مخازن برداشت آب    7-2

 لوله نمونه برداري را  بايد، به طور كلي  براي شستشوي خط لولة نمونه برداري وخارج كردن آب راكد در لوله

حجم آبي كه بايد  ن شستشونبودكافي در صورت  .به مدت دو تا سه دقيقه با جريان آزاد آب شستشو داد

لوله بيرون رانده مي شود را محاسبه كنيد و پس از برآورد زمان شستشو به مدت پنج برابر آن زمان با بايد از 

براي ، حرارت آب شستشو دقت به درجة ،باشدمي زير زميني  آب مخازن چنانچه .آب زياد شستشو دهيد

   .حائز اهميت استآن  لقعي داخنشان دادن ميزان استفاده از آب مخازن و آب وا

   آتش نشانيآب شيرهاي    7-3

ممكن است نمونه برداري از  گاهي .آتش نشاني بايد در هر زمان امكان پذير باشدآب نمونه برداري از شير 

تمام  بايد آتش نشانيآب براي نمونه برداري از شير  در اين صورت باشدآتش نشاني ضروري آب شيرهاي 

چنانچه نمونه برداري براي . دند و در هر بازديد عاري از هر گونه ذرات وآشغال باشنميز شوسطوح به خوبي ت

  . استضروري آب كردن شير  گندزدائيبررسي ميكروبيولوژيكي انجام شود، 

استاندارد ملي ايران شمارة  آتش نشاني براي بررسي ميكروبيولوژي بايد مطابقآب وش نمونه برداري از شير ر

  .باشد1386 سال :4208

  ي آبشيرها    7-4

  كليات    7-4-1

 يا پيش وكه هستند  صورتيشير هاي آب به همان  براي نمونه برداري ازبا توجه به اهداف برنامة پايش بايد 

 ي آبهاو تميز كردن شيرگندزدائي . تصميم گيري شودكردن و شستشو با آب زياد گندزدائي پس از تميز و 

نمونه برداري ، براي بررسي اثر مواد در كيفيت آب .دف نمونه برداري بستگي داردپيش از نمونه برداري به ه

زماني  همچنين ممكن است نمونه برداري پس از يك دورة توقف .بايد در زمان آغاز جريان آب انجام شود

، يرخاص انجام شود تا اطالعات مربوط به زمان يا سرعت تاثير مواد بر كيفيت آب يا حداكثر احتمال تاث

 ةبراي تعيين كيفيت آب ورودي به ساختمان ها و مناطق در صورت ضرورت ثابت بودن درج .تعيين شود

و با آب زياد داراي سرعت يا بيشتر باز گذاشت  دو تا سه دقيقه و ه مدتبايد شير هاي آب را ب، حرارت

بايد  ي آبهاشود شير ن ميكروبيولوژي انجام ميچنانچه نمونه برداري براي آزمو. دادشستشو  يكنواخت

در طول زمان نمونه برداري سرعت خروج آب از  .دنا آب زياد شستشو داده شوب شده و، گندزدائي تميز

 براي ي آبهاشير يكردن و شستشو، گندزدائي الزامات تميز كردن .بايد ثابت و يكنواخت باشد ي آبشيرها

   .تعيين شده است 1386ل اس: 4208نمونه برداري ميكروبيولوژي در استاندارد ملي ايران شمارة 

تميز و سپس به مدت  ي آبهاهمة اتصاالت بايد جدا شده و شير ،براي نمونه برداري هاي غير ميكروبيولوژي

دن ممكن است براي تميز كر .شود داده شستشو) حرارت ثابت ةدرج رسيدن به تا(تا سه دقيقه دقيقه دو 

، پيش از نمونه برداري .پروپانول و با استفاده از يك برس كوچك انجام شود2مثال با استفاده از محلول 

تا دقيقه دو  به مدت معموالٌ. (بايدتا زمان يكنواخت شدن جريان و خروج آب راكد لوله باز بماند ي آبشيرها

به خروج آب و آب باز كردن شير  ممكن است د خاصدر صورت لزوم و در موار) مي باشد سه دقيقه كافي
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نمونه برداري از قسمت اصلي آب كه ممكن  در صورت ضرورتبراي مثال  .دقيقه  ضروري باشد 30مدت 

با آب زياد شستشو  ي آبشيرهاپيش از نمونه برداري  ، الزم استته نشين شده باشدداراي رسوبات است 

  .بايد باز بوده وآب جريان يكنواختي داشته باشد ي آباشيره، هنگام نمونه برداري. داده شود

زيرا اين قطعات از پالستيك يا الستيك  ،بايد جدا شوندآب قطعات و سيستم هاي هوا دهنده در داخل شير 

و يا سبب  دهتجزيه ش گندزدائي هنگامنداشته باشند يا گندزدائي ساخته مي شود و ممكن است كه قابليت 

  .ندآلودگي نمونه ها شو

  بين المللي استاندارد و 1386سال :  4208 ن شمارةااير الزامات استاندارد ملي چنانچه -1يادآوري 

: 2006   ISO 5667-5روش نمونه برداري جداگانه اي براي نمونه برداري ميكروبيولوژي و غير ميكروبيولوژي  ،سازگار نباشد

  .شود بايد تعيين

و با و بدون شستشو با آب آب ها بايد از اتصاالت با و بدون شير  نمونه، داخل ساختمانبررسي آب هنگام 

  :ترتيب نمونه برداري بايد به شرح زير باشد رديدر چنين موا .زياد برداشته شود

  ؛بدون جدا كردن اتصاالت و بدون شستشو با آب زياد نمونهنمونه برداري  –الف 

  تا سه دقيقه؛دقيقه ا آب زياد به مدت دو تشو ببدون جدا كردن اتصاالت و پس از شسنمونه برداري  –ب 

دو  شستشو با آب زياد به مدت وآب  كردن شيرگندزدائي تميز و ، پس از برداشتن اتصالتنمونه برداري  –پ 

  ، شستشو دهيد؛تا سه دقيقهدقيقه 

  ؛دقيقه 30به مدت آب شير ، و باز نگهداشتن پس از برداشتن اتصاالتنمونه برداري   -ت 

 ةبرداشتن نمون، ساعت 4در صورت جدا شدن اتصاالت يا پس از راكت ماندن آب درطول شب و يا براي مدت  – 2ري يادآو

  .اضافي ضرورت دارد

  .نصب مجدد اتصاالت - ث

  با جريان مداوم آب شير     7-4-2

داده  نشده شرح ) تغيير جريان آببا عدم امكان توقف يا (جريان مداوم  دارايآب  شيرهايدر اين استاندارد 

  . وجود داردآب شير هاي  چنين كردنگندزدائي روش هاي خاصي براي تميز كردن و  چنين .است

در كنترل تصفيه خانه هاي آب يا مخازن آب استفاده مي شود و  غالباًجريان مداوم  دارايآب شير هاي 

  .زيادي كاهش مي دهدبه مقدار ) بيولوژيكي يا شيميايي(جريان مداوم آب امكان آلوده شدن منبع را 

  نمونه برداري از عمق    7-5

وسايل  .نمونه برداري از عمق تنها بايد در صورتي انجام شود كه هيچ راه مناسب ديگري وجود ندارد

روي يك ميله و دستة كوتاه اين وسايل  .سترون و يكبار مصرف باشند بايد مخصوص نمونه برداري از عمق

  .به كار مي رونداري از مخازن كوچك براي نمونه برد و دنسوار مي شو

 .متصل كردطول مناسب  ازنجير يا طناب ب را بهوسايل سترون يا ظروف  ، مي تواندر مورد مخازن بزرگ

بايد  و زنجيرها بطري ها ها،در پوش آن  و ظروف .دقت بسيار زيادي الزم است پيشگيري از آلودگيبراي 

  .آن ها باز شودو پيش از استفاده بسته بندي  شندقرار داشته باپوشش مناسب  در بوده سترون
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سال : 4208نمونه برداري براي بررسي هاي ميكروبيولوژي در استاندارد ملي ايران شمارة  الزامات دقيق

  .ارائه شده است 1386

  

  آزمون نمونه ها در محل نمونه برداري  8

بايد درجة  در محل براي آزمون .ي شودپيش از نمونه برداري بايد براي انجام برخي آزمون ها تصميم گير

 آزمون در محل براي تعيين موارد زير .انجام شود چشميو همچنين بازرسي  تعيين شدههوا  وحرارت آب 

دي اكسيد كربن و ضريب هدايت ، ئيتقليا ولحلممقدار اكسيژن ، مقدار اوزن، مقدار كلر، pH، بو، مزه :است

در آزمايشگاه هم انجام را مي توان پارامترهاي فوق ي قابل قبول باشد، چنانچه نتايج از نظر آمار. الكتريكي

  .، كليه پارامترهاي متغير و ناپايدار بايد در محل اندازه گيري شودداد

  

 
  تناوب زمان نمونه برداري    9

 داردبه استانبراي آگاهي از تناوب زمان نمونه برداري و همچنين استفاده از روش هاي آماري نمونه برداري 

  .مراجعه شود  ISO 5667-1: 2006بين المللي 

تناوب نمونه برداري به عوامل زير بستگي  .متفاوت استحداقل تناوب نمونه برداري براي آزمون هاي مختلف 

  :دارد

   ؛هدف نمونه برداري –الف 

  ؛تعداد مشتري ها -ب  

  ؛حجم آب توزيع شده –پ 

  است؛ وزيع شده تقسيم بر حجم كل سيستمخاص كه برابر حجم روزانة ت برگشتزمان  –ت 

  ؛كيفيت آب خام –ث 

  ؛متغير بودن كيفيت آب خام –ج 

  ؛پارامترهايي كه پايش آن ها الزم است –چ 

  ؛ پيچيدگي و مشخصات سيستم توزيع خاص –ح 

  .پارامترهاي خاص شيميايي و بيولوژيكي –خ 

  

  نمونه برداري و جابجايي نمونه    10

  كليات    1- 10

در روش هاي جمع آوري نمونه  از عوامل مؤثر مقررات ملي و مقررات ايمني محلي، ونه برداريمحل نم

   .هستند
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 ١٢

 .مراجعه شود ISO 5667-1: 2006 بين المللي نمونه برداري به استاندارد روش هاي براي آگاهي بيشتر از

 برايو    ISO 5667-3: 2003بين المللي براي آگاهي از روش هاي نگهداري و جابجايي نمونه به استاندارد

 1386سال : 4208 ملي ايرا ن شماره ميكروبيولوژي به استاندارد هاي جمع آوري نمونه ها جهت بررسي

تجزيه و تحليل هاي ، مي توان از براي تهية نمونه هاي قابل قبول در موارد  اضطراري .مراجعه شود

 شرو، مختلف ها آزمون در با توجه به اينكه .استفاده كردمتخصصين آزمايشگاهي يا ساير متخصصين علمي 

  .توزيع نمونه در چند ظرف الزم باشد ، ممكن است هنگام نمونه بردارياستنمونه متفاوت هاي نگهداري 

اين عمليات بايد ، نقل حمل و ،ذخيره، براي به حداقل رساندن تغييرات ممكن در نمونه ها هنگام جمع آوري

   .تر پس از نمونه برداري انجام شودو هر چه زود كوتاه ترين زمان

حداقل به .دپر كنيچنانچه اجتناب از تماس نمونه با هوا ضروري باشد ظرف نمونه را بايد تا حد سرريز شدن 

اندازة دو برابر حجم ظرف بايد سرريز شدن ادامه يابد و سپس بالفاصله در ظرف را ببنديد و از عدم وجود 

   .نان حاصل كنيداطمي در داخل ظرف هوا حباب هاي

صاف ، 1جدا كردن دو نوع از دترمينان ها  در موارد براي مثال، چنانچه صاف كردن نمونه در محل الزم باشد

نمونه به  در جمع آوري انجام شود تا تغييرات احتمالي هنگامكردن بايد بالفاصله پس از جمع آوري يا 

توصيه  و آزمون ارزيابي مجاز پيش از صاف كردنبراي تعيين روش مناسب صاف كردن و تاخير  .دحداقل برس

  .مي شود

 .در برگة مناسب ثبت شودمشخصات آن و باشد برچسب  داراي هر ظرف نمونه برداري بايد، عالوه بر اين

پيش  .بايد آن ها را به طريقي مناسب بسته بندي كرد براي پيشگيري از شكستن ظروف هنگام حمل و نقل 

به اين زمينه  اي آگاهي بيشتر دررب .روش نگهداري مناسب بايد بكار برده شود گاهاز حمل نمونه به آزمايش

  .مراجعه شود ISO 5667-3:2003 بين المللي استاندارد

به هاي مربوط به روش نگهداري نمونه هاي آب  ي و احتياط هاي الزم و راهنماييكلتوصيه هاي  براي

و  pH، برخي از پارامتر ها مانند مقدار كلر باقيمانده .ه شودمراجع  ISO5667-3: 2003 بين المللي استاندارد

شود زيرا ممكن است هنگام حمل و نقل و  اندازه گيريدرجة كدورت بايد بالفاصله پس از نمونه برداري 

  .ذخيره تغيير كند

  حجم نمونه   2- 10

به ، هر آزمون خاصبراي حجم هاي الزم در  .به تعداد و نوع آزمون ها بستگي دارد، حجم نمونة الزم

   .مراجعه كنيد خاص آن آزموناستاندارد ملي 

  . است حجم نمونه افزايش يابد الزم، چنانچه غلظت هاي بسيار كم از مواد بايد اندازه گيري و تعيين شوند

در الزامات آزمون  .بردمي برداشتن حجم زياد از نمونه تغييرات كيفيت آب به هنگام نمونه برداري را از بين 

  .ممكن است حجم نمونه مشخص شده باشد، ك پارامتري

                                                
1- Determinant  
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 ١٣

به طور كلي برداشت نمونه از نقاط مختلف به جز در مطالعات خاص نبايد براي  آزمون هاي آب آشاميدني 

از نقاط نمونه برداري ممكن است  ژيارديا المبليابراي آزمون ميكروارگانيسم هاي بيماريزا مانند  .مجاز باشد

  .شود انجاممختلف 

  احتياط هاي الزم براي به حداقل رساندن آلودگي      3- 10

براي به حداقل رساندن آلودگي نمونه ها در زمان نمونه برداري وجابجايي بايد نكات احتياطي زير در نظر 

  : گرفته شود

   ؛دكنييا دستكش هاي يكبار مصرف استفاده / و  تميز بشوئيدها را  دست - الف

  ؛يگار نكشيد و از تماس بازدم با نمونه خودداري كنيدهنگام نمونه برداري س –ب 

  ؛هنگام نمونه برداري از خوردن و آشاميدن خودداري كنيد –پ 

  ؛هاي تميز كه در آزمايشگاه تهيه شده است  استفاده كنيد از ظروف و بطري –ت 

  ؛آزمايشگاه استفاده كنيد ه درشد هاز واكنشگرهاي تهي -ث

توالي نمونه برداري براي كاهش احتمال خطر آلودگي نمونه ، راي نگهداري نمونهدر صورت كاربرد مواد ب –ج 

  ؛ها توسط مواد بايد در نظر گرفته شود

  ؛از موادي كه تاريخ مصرف آنها گذشته يا  داراي رنگ غير طبيعي هستند استفاده نكنيد –چ 

  ؛ن سطح بيروني ظروف نمونه خودداري كنيدكرداز آلوده  –ح 

يا  هنمونه را بالفاصله پيش از نمونه برداري برداريد و حين جمع آوري نمونه در يك كيس روفپوش ظدر –خ 

   ؛سترون قرار دهيدظرف 

براي انجام ) متر  pHمانند دماسنج يا الكترود ( از وارد كردن اجسام خارجي براي انجام ساير آزمون ها  -د

  ؛ظرف نمونه خودداري كنيدبه ساير آزمون ها 

  در موارد خاصي كه الزم باشد؛مگر آنكه  داري كنيددخو 1چند قسمت كنندة نمونهربرد كااز  –ذ 

  ؛در صورت آزمون تعيين فلزات كمياب از وسايل نمونه برداري فلزي استفاده نكنيد –ر 

 يا /پيش از استفاده از ظروف نمونه برداري از قرار داشتن  آنها در محل تميز و به صورت در بسته و  –ز 

   ؛اطمينان حاصل كنيد دار پوشش

  از بسته بودن درپوش ظروف نمونه به طور كامل اطمينان حاصل كنيد؛–ژ 

نمونه ها را پيش از حمل سرد كرده و در تاريكي نگهداري  و به ويژه در فصل تابستان در صورت امكان –س 

  .كنيد

  ترتيب نمونه برداري     4- 10

ر نمونه بنمونه ها يا ساير اثرات سوء  نه برداري و پتانسيل آلودگيترتيب نمونه برداري بايد بر اساس هدف نمو

نمونه هاي بعدي براي  برممكن است  ي آبدر گندزدائي شيرها 2كلريتكاربرد محلول هيپوبراي مثال  .باشد

                                                
1 - Sample Splitters 
2 - Hypochlorite 
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 ١٤

و  2هيدروكربونهاي معطرپلي سيكليك، كلر باقيمانده، ، موادآلي كلرينه شده1تعيين مقدار تري هالومتان ها 

 3تميز كنندة ايزوپروپان با كاربرد .توليد و تجزيه شده به وسيله اكسيداسيون اثرات سوء داشته باشدوادي م

نيز ممكن است در شرايط خاص سبب آب سوزاندن شير . تحت تاثير قرار گيردكربن آلي كل ممكن است 

   .كربنهاي معطر پلي سيكليك شودهيدرو توليد

هنگامي كه نمونه برداري جداگانه  .باشدضرورت داشته نه برداري جداگانه نمو در برخي از موارد ممكن است 

ه بايد ك شده درنظر گرفته طرح هاي ديگري امكان پذير نباشد براي بدست آوردن اطالعات يكسان بايد

  .تصميم گيري شودبراي برداشت نمونه  براساس الويت هاي يك ارزيابي

ترتيب ، يك نقطة خاص در جريان فرآوري و سيستم هاي توزيعيا در ، كيفيت آب تامين شدهبررسي  براي

  :مي شودنمونه برداري زير پيشنهاد 

   ؛ابتدا نمونه ها را برداريد –الف 

  ؛)باشد  نمونه اي الزم چنانچه براي كربن آلي كل( با آب زياد شستشو دهيد  – ب

  ؛برداريد رانمونه هاي كربن آلي كل  –پ 

   ؛شير آب را ببنديد –ت 

  ؛شير آب را تميز كنيد – ث

  ؛با آب زياد شستشو دهيد  –ح 

شامل نمونه هاي الزم براي اندازه گيري در ( ساير نمونه هاي الزم براي پارامترهاي فيزيكي و شيميايي  –خ 

  ؛به ترتيبي برداشته شود كه آلودگي نمونه با مواد را به حداقل برساند) محل 

  ؛شير آب را ببنديد –ج 

   ؛)مراجعه شود1386سال : 4208ةملي ايران شماربه استاندارد ( كنيد گندزدائي را شير آب  –چ 

  ؛)مراجعه شود 1386سال :  4208 ةملي ايران شمار به استاندارد( را با آب  زياد شستشو دهيد آب شير  –د 

سال : 4208ةملي ايران شمار به استاندارد( نمونه برداري كنيد براي پارامترهاي ميكروبيولوژي  –ذ 

  ؛)مراجعه شود1386

جريان آب بايد تا  .تا سه دقيقه يا تا رسيدن به دماي ثابت آب باز نگهداريددقيقه شير آب را براي مدت دو 

   .و رسيدن به جريان يكنواخت ادامه يابدگندزدا و كننده ن باقيماندة مواد تميزشدبرطرف 

  

  خاص  هاي  نمونه برداري براي آزمون  11

  پرتو شناسي شيميايي و، رداري براي آزمون هاي فيزيكينمونه ب   11-1

  بين المللي ينمونه برداري براي آزمون هاي فيزيكي، شيميايي و پرتو شناسي بايد مطابق استانداردها

ISO 5667-1: 2006    وISO 5667-3:2003  انجام شود  

                                                
1 - Trihalomethanes 
2 - Polycyclic aromatic hydrocarbons 
3 - Isopropanol  
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به اندازة حداقل دو (د يپر و سرريزكن به آرامي را، ظرف نمونه الزم باشدبا هوا ، تماس نمونه جلوگيريچنانچه 

وجود دقت شود كه حباب هاي  هوا در داخل ظرف  .ببنديدمحكم را  و سپس در ظرف )برابر حجم ظرف

  .باشدنداشته 

لنگ ياز ش محلول براي تعيين اكسيژن يا گاز هاي .ندشوند نبايد سرريز شو نگهدارينمونه هايي كه بايد 

به داخل ظرف  كنيد صبر كنيد تا آب به آرامي از طريق شلنگاستفاده  متصل به شير آب يا خروجي پمپ

  .يابدنمونه برداري جريان 

نمونه را به صورتي كه در زير شرح داده شده است  ،چنانچه نمونه برداري براي اندازه گيري مادة خاصي باشد

  :تهيه كنيد

وزيع شده است نمونه بايد تا حد ممكن در محل  هايي كه مادة خاص به طور يكنواخت در طول لوله ت –الف 

  ؛ از كل طول لوله برداشته شود

نمونه برداري كه داخل لوله  1از مايع فله براي مثال نمونه برداري در حال حركت از طريق پروب –ب  

  گرفته است؛ فرستاده شده و سر آن در خالف جهت جريان قرار

براي ايجاد شرايط  براي مثال.ايجاد تغييراتي در آنبا انتقال آب به نقطة جمع آوري نمونه بدون   -پ 

با حذف قسمت هاي افقي خط لولة انتقال و استفاده از يك تكه لوله  با قطر متالطم در خط نمونه برداري 

  . كمتر در خط لوله

 دصافي ها را بايد به گونه اي بازرسي كنيد تا از وجود عالئم غير معمول مانن، پس از جمع آوري نمونه ها

و همچنين اطالعات مربوط  ، نتايج بررسي چشميجزئيات روش نمونه برداري .درسوبات يا رنگ مطمئن شوي

   .شوندثبت يا روش هاي غير استاندارد بايد  مستند شده و درگزارش نمونه برداري  رويدادبه هر 

ناشي از مواد  يازمون اجزاي آلي ميكروسكوپي، به آلودگي گازهنمونه برداري و حمل به منظور آبراي 

  .سوختي و رنگ توجه كنيد

  نمونه برداري براي آزمون هاي ميكروبيولوژيكي   11-2

  بين المللي استاندارد به ميكروبيولوژيكي هاي براي آزمونبراي آگاهي از روش هاي نمونه برداري 

ISO 5667-1 : 2006   مراجعه كنيد 1386سال :  4208و استاندارد ملي ايران شمارة.  

  نمونه برداري براي آزمون هاي بيولوژيكي      11-3

آب از سيستم توزيع و  عينيو بقاياي آنها ممكن است به وسيلة تخلية سريع حجم هاي م 2بي مهره گان ريز

  .يااز طريق تورهاي نمونه برداري وارد سيستم توزيع شوند

 توري براي جمع آوري نمونه بايد از .د تا ذرات در آب را آزاد كندشوسريع بايد با سرعت كافي انجام  ةتخلي

وري بايد از طريق يك ت. دكنيبراي جمع آوري نمونه بايد استفاده  µm150 پلي آميدي با اندازة روزنة  هائي

از  نيد تااستفاده ك از يك تكه اسفنج ي آب،براي افزايش بازده خروج .متصل شودبه خروجي آب ورق فلزي 

   .شوندجدا  اسفنج حيواناتطريق 

                                                
1 - Probe 
2 - Macro – invertebrate animals 
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ها و تجهيزات مشابهي به كار برده شود و  براي بررسي باقيماندة موجودات زنده در سيستم توزيع بايد روش

  روزنة ةصافي هاي فوالدي ضد زنگ با انداز .شود ، انجامدر نزديك نقاط ورودي نمونه برداري تا حد ممكن

mm  5/0  يا پمپ به كار برد/و 1را مي توان همراه با جريان سنج.  

در سيستم هاي  .استفاده كنيد دستگاه هاي نمونه برداري اصلياز  نمونه برداري از بسته هاي صافي براي

  موجود در بازار نمونه برداري 2بنفشفرا  –با استفاده از تله هاي جاذب الكتريكي  را حشراتبسته مي توان 

نمونه هاي مخصوص  هدارينگ .مشاهدات مستقيم بايد هميشه از محل هاي مشخص و معين انجام شود .كرد

  .انجام شود  ISO5667- 3: 2003بين المللي استانداردبا آزمون هاي بيولوژيكي بايد مطابق

  نمونه برداري براي آزمون هاي ويروس شناسي   11-4

در بسياري از موارد مشابه الزامات    جمع آوري نمونه هاي آب براي تشخيص ويروس ها الزامات مربوط به 

تفاوت اصلي نياز به حجم زياد نمونه براي آزمون . مي باشدونه براي آزمون هاي ميكروبيولوژي جمع آوري نم

  .مراجعه شود -ISO5667 2006 :1 بين المللي به  استاندارد .هاي ويروسي است

  غليظ اگر چه روش هاي ت. تر استآسان از انتقال حجم هاي زياد آب به آزمايشگاه  بسيار ، تغليظ نمونه ها –يادآوري

بازدهي روش تغليظ ويروس با توجه به  .مي باشدويروس ها از آب هنوز  در دست بررسي است  و پيوسته در حال تغيير 

  .كيفيت آب تغيير مي كند

  

  )دو خط لوله( اندازه گيري ميداني و پايش مستمر در محل   12

اگر چه در اين  .بدست مي آيد سريع تر، گيري هاي ميداني و پايش مستمر آن اندازه نتايج كار در موارد

كمتري نسبت  ضرورت دارد ولي هزينه هايروش هاي آزمايشگاهي  آموزش مناسب كاركنان در زمينةموارد 

آب، حسگر ها و تجهيزات  براي آگاهي در زمينة كنترل كيفيت آزمون هاي. به آزمون هاي آزمايشگاهي دارد

 ISO 15839  2003 :بين المللي استاندارد و به  ISO/TR 13530 1997 :بين المللي  به استانداردآزمون آب 

  .مراجعه كنيد

 .دنيد شوئبا دماسنج مرجع تا در سال بايد حداقل يك بار 3دماسنج ها و انتقال دهنده هاي درجه حرارت

بعضي از براي  .ضرورت داردابزارهاي شيميايي ، حسگر ها و بسياري از دستگاه ها كاليبراسيون دقيق و مكرر

  .داشته باشد ضرورت دستگاه ها ممكن است كاليبراسيون روزانه

  

  شناسايي و ثبت نمونه    13

د شود تا نمونه به آساني قابل تشخيص و يا نيزببرچسب  راظرف نمونه ، بالفاصله پس از جمع آوري هر نمونه

   .شناسايي باشد

                                                
1 - Flow meters  
2 - UV-electric  
3 - Tormentors 
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نتايج حاصل ، جزئيات محلنه برداري در گزارش نمو .دكنيتهيه  راكتبي هر محل نمونه برداري گزارش  براي

به  رااتفاقات غير معمول يا وضعيت ظاهري غيرعادي نمونه ها ، شرايط آب و هوايي، از اندازه گيري ميداني

اطالعات جزيي ) پاسخ گويي به شكايت  مانند(هنگام نمونه برداري در موارد خاص. دكنيثبت  طور دقيق

از يك چنانچه نمونه برداري  .ي براي هر نمونه بسيار مهم استثبت زمان جمع آور. شود ثبتدقيق بايد 

ندازه اين صورت تنها اشاره به ادر مي باشد ضروري ن بارتكرار جزئيات در هر  انجام شودبه دفعات زياد محل 

اتفاقات غير معمول و ، در محل، زمان جمع آوري نمونه  و اطالعات مربوط به شرايط آب و هوا گيري

گاهي . نام خانوادگي و امضاي نمونه بردار بايد ثبت شود، نام، در گزارش. كافي مي باشدبه مشاهدات مشا

  .هاي همراه با جزئيات  براي تشريح و تفسير نتايج پايش بسيار با ارزش است استفاده از عكس و گزارش

  

  كيفيت نمونه برداري    14

  كليات     1- 14

از اعتبار نمونه برداري تهيه و اجرا شود تا  ه برداري بايد برنامه ايبراي كيفيت نموندر هر دورة نمونه برداري 

 مي اشتباه در هر مرحله از روش كار نمونه برداري باعث بروز خطا هاي زيادي در نتايج. اطمينان حاصل شود

  .شود

با  برنامه هايي مطابق 2) (QCو كنترل كيفيت 1)QA( براي تضمين كيفيتآزمون آزمايشگاه هاي  معموالً

) QA/QC(اين برنامه هاي آزمايشگاهيرا اجرا مي كنند  1386سال: 17025ايزو  -ملي ايران استاندارد

و جابجايي نمونه ها پيش ازتحويل به آزمايشگاه هاي  جايگزين مناسبي براي برنامه هاي كيفيت نمونه برداري

  .آزمون هستند

اين برنامه ها شامل  .تضمين نتايج معتبر مي باشدبرنامه هاي كيفيت نمونه برداري شامل مراحل الزم براي 

  :مدارك و مستنداتي هستند كه نشان دهد

  ؛افراد نمونه بردار داراي مهارت الزم هستند -الف 

 ؛از روش هاي مناسبي براي برداشت نمونه و جابجايي آن استفاده شده است -ب 

 ؛شده و كاليبره هستند نگهداريتجهيزات به كار رفته سالم  -پ

  عمليات صحيح به كار رفته است؛ -ت

 .ستشده ا نگهداريموارد ثبت شده كامل بوده و  -ث

پذيري، برنامه  قت و تكراردتعيين  برايزيابي آلودگي نمونه ها و استفاده از نمونه هاي مناسب به منظور ار

 .اشدب) نمونة آب خالص ( هاي كيفيت نمونه برداري بايد شامل استفاده از نمونه هاي شاهد 

  در زمينة كنترل ، براي آگاهي آزمون هاي انجام شده در محل و ثبت صحيح نتايج اهميت خاصي داده 

تضمين كيفيت نمونه برداري از آب و در زمينة  و ISO/TR 13530 1997:بين المللي  آزمون ها به استاندارد

   .راجعه شود ISO5667-14  1998:بين المللي  جابجايي نمونه به استاندارد

                                                
1- Quality Assurance  
2- Quality Control  

www.abpsoil.com

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


 ١٨

  دستورالعمل نمونه برداري    2- 14

اين  .دنستفاده كندستورالعمل نمونه برداري ا آخرين بايد از، افراد مسئول نمونه برداري از آب آشاميدني

  :در موارد زير آگاهي هاي الزم را داشته باشد دستورالعمل بايد

  ؛روش هاي نمونه برداري - الف

 ؛حفظ و نگهداري نمونه، روش هاي جابجايي  - ب

 ؛روش هاي آزمون براي اندازه گيري در محل  - پ

 ؛روش هاي كاري الزم براي حمل نمونه ها به آزمايشگاه  - ت

  .روش هاي الزم و دقيق براي استفاده از تجهيزات حسگر مداوم در محل - ث

 روش هاي(پيشنهاد مي شود كه دستورالعمل نمونه برداري عالوه بر روش هاي كاري كيفيت نمونه برداري 

داراي اطالعات دقيقي در موارد اندازه گيري در محل، ارسال نمونه به ، )كاري نمونه برداري با كيفيت خوب

  . آزمايشگاه و كاربرد تجهيزات پايش باشد

 ؛در آنها و كاربرد آن ها براي اهداف خاص، نوع بطري يا ظروف -ج 

موادي كه با توجه به نوع آزمون بايد در روش هاي تميز كردن و نگهداري بطري ها يا ظروف در قفسه و  - چ 

 ؛بطري يا ظرف ريخته شود مانند نوع و مقدار مادة نگهدارندة

روش نمونه برداري براي اندازه گيري هر پارامتر، شامل نوع نمونه و روش جمع آوري نمونه براي اندازه  - ح 

 ؛گيري پارامترهاي مختلف

   داري عالوه بر روش هاي كاري كيفيت نمونه برداريپيشنهاد مي شود كه دستورالعمل نمونه بر –خ 

، ، داراي اطالعات دقيقي در موارد اندازه گيري در محل)روش هاي كاري نمونه برداري با كيفيت خوب(

  ارسال نمونه به آزمايشگاه و كاربرد تجهيزات پايش؛

 تناوب و ترتيب نمونه برداري؛ - د

 ؛نگهداري نمونه ها حمل و حداكثر زمان، شرايط ذخيره سازي - ذ 

يا ، اقدامات ايمني الزم هنگام ريخته شدن آنها، )شامل رنگ معمولي ( توصيف و شرح مواد نگهدارنده  - ر

  .تماس با پوست و چشم

  توصيه مي شود كه دستورالعمل داراي آگاهي هاي اضافي ديگر مانند واكنش در هنگام بروز شرايط 

  .ا شرايط اضطراري باشدو همچنين برنامة مقابله ب، غير معمول

استفاده از كامپيوتر و سيستم هاي الكترونيكي باعث كاهش خطا در ثبت اطالعات و همچنين انجام سريع  -يادآوري 

  استفاده شود، دستورالعمل هاي داراي بخش هاي الكترونيكي مناسب  1چنانچه در محل از لب تاب . محاسبات مي شود

  .مي باشد

                                                
1 - Laptop 
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  ن نمونه برداري آموزش كاركنا    3- 14

بايد آموزش هاي الزم را ديده ، پيش از آنكه افراد نمونه بردار مجاز به نمونه برداري بدون نظارت باشند

  :آموزش ها بايد شامل موارد زير باشد 0باشند

  اصول و روش هاي توزيع آب؛ - الف 

 ؛اصول توزيع بهداشتي - ب 

 ؛آبدانش مقدماتي در زمينة شيمي و ميكروبيولوژي  - پ 

دانش مربوط به آسيب پذيري و آلودگي آب و مطالعات موردي مربوط به آلودگي طبيعي با تاكيد بر  -ت 

 ؛آلودگي مدفوعي

  ؛تجربه در تمام امور نمونه برداري - ث 

 تجربة روش هاي آزمايشگاهي به ويژه در موارد كار با تجهيزات پايش در محل و انجام آزمون در محل؛ -ج 

نمونه برداري با تاكيد خاص در شناسايي و اقدامات مقابله كننده ازنظر ايمني يا اجتناب از  دستورالعمل - چ 

 .خطرات بالقوه

روش هاي  حداقل يك بار در سال .بايد به طور منظم بازنگري شود كارايي افراد نمونه بردار ،پس از آموزش

 .بايد مستند شوند نيز اي آموزش مجددمعيارهاي كارايي قابل قبول و خط مشي بر، اجرايي پايش و بازنگري

 استاندارد بهكاركنان براي آگاهي در زمينة الزامات آموزش  .برنامة منظم به روز شود مطابق باآموزش بايد بر 

  .مراجعه شود17025ايزو  - ايران ملي

  :و داراي آگاهي هاي زير باشد شودثبت و نگهداري بايد گزارش آموزش 

  ؛ن مهارتتاريخ و ارزيابي ميزا  -

 ؛نتايج ارزيابي بازنگري ها  -

  ؛آموزش دوباره يا آموزش بيشتر  -

 ؛هر گونه ارزيابي مجدد در مورد مهارت  -

  انبا رش موقت و حمل نمونه ها، جابجايي، تائيد كنترل جمع آوري   4- 14

نبارش موقت نمونه جابجايي  ا، ، شامل جمع آوري( تائيد كيفيت نمونه برداري  و پايش مستمر براي كنترل و

  بايد از يك سيستم معمول استفاده كرد تا كنترل، كيفيت رضايت بخش  )حمل آن به آزمايشگاه  و

 ، به دليل اينكه كنترل مقدماتي كيفيت از طريق سيستم تضمين كيفيت مي باشد.نمونه برداري را نشان دهد

  .ي الزم است، كنترل بيشتربراي رضايت بخش بودن عملكرد

به عنوان مكملي براي ) مانند بررسي چشمي بطري ها، مواد و نمونه ها(كيفيت نمونه برداري  روش هاي

هنگامي كه مشكلي تشخيص  .مي باشد ها روش هاي معمولي و كنترل هاي انجام شده براي حفظ كيفيت

 .شود تعيينداده شود كنترل هاي بيشتر بايد انجام شود تا علت دقيق عملكرد ضعيف و اقدامات اصالحي 

براي  .براي نشان دادن مناسب بودن ترتيبات نمونه برداري جديد بايد پيش از اجراي آنها كنترل اعمال شود
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، حفظ، نمونه برداري مناسب، مينة كنترلدر ز مناسب و جزئيات دقيق كنترل كيفيت روش هايآگاهي از 

  .مراجعه كنيد ISO5667-14  1998 :بين المللي استاندارد و انبارش نمونه ها به نگهداري

  .باشد 17025 ايزو - مطابق استاندارد ملي ايران  بايد ترجيحاً سطوح سيستم كيفيت نمونه برداري 

  بازنگري هاي مستقل    5- 14

براي اجراي اين برنامه ها  با تجربه و مستقل از سازمان مسئول ينمحققبايد  برنامه هاي كيفيت نمونه برداري

  .دبه طور منظو بازنگري شون

  :بازنگري ها بايد شامل ارزيابي هاي زير باشد

  مهارت ها و آموزش هاي الزم براي كاركنان تعيين شده است ؟ ، آيا مسئوليت ها –الف 

  آيا محل هاي برداشت نمونه بطور مناسب انتخاب و آماده سازي شده است ؟ –ب 

تجربه و داراي ي حل مسائل ايمني ؟ آياكاركنان نمونه برداري برارعايت شده استآيا موارد ايمني  - پ 

  ند ؟ مي باشآموزش كافي 

  د ؟نتعمير و كاليبره مي شو، آيا تجهيزات پايش و نمونه برداري به طور منظم سرويس –ت 

آيا كاركنان از  است ؟ به پايان نرسيدهآنها ي و تاريخ انقضامي باشند برچسب  داراي آيا مواد شيميايي –ث 

مواد شيميايي كهنه و ، يا كاركنانآكنند ؟  تجهيزات حفاظت فردي الزم استفاده ميلباس كار ايمن، عينك و 

  مواد استفاده شده را به طور ايمن و مناسب دفع مي كنند ؟

  ؟را مي توانند تشخيص بدهند عاديآيا كاركنان  مواد شيميايي تجزيه شده يا نمونه هاي غير  –ج 

آيا همة ونه برداري در دسترس كاركنان نمونه برداري مي باشد ؟آخرين دستورالعمل نم آيا  نسخه اي از –چ 

  روش ها مستند و تاييد شده اند ؟

آيا كاركنان روش هاي تعيين شده در دستورالعمل نمونه برداري را به كار مي برند و آيا همة روش ها   - ح

  مستند وتاُئيد شده اند ؟

 وجه به هدف نمونه برداري به طريق مناسب بر چسببا ت آيا نمونه ها پيش از ارسال به آزمايشگاه – خ

  نگهداري و حمل شده است؟، جابجا، گذاري

، آيا فرد نمونه بردار نثبت شد در صورت - ود نبه طور كامل ثبت مي شونمونه ها آيا گزارش جمع آوري  – د

  مشخص است ؟ زمان نمونه برداري كامالً محل و

روش هاي آزمايشگاهي تضمين كيفيت و ري هاي انجام شده در محل، براي اندازه گيآيا اين گزارش ها  – ذ

  را در بر مي گيرد؟ كنترل كيفيت

 آيا نگهداري و ،مسئول سرويس كردن تجهيزات پايش در محل هستند ينمونه برداركاركنان چنانچه  – ر

  است ؟تعميرات الزم انجام شده است؟  و آيا مستندات تاييد كيفيت به طور منظم به روز شده 

و داده هاي مربوط در محلي ايمن بايگاني شده و به آساني قابل دسترس  ها آيا گزارش جمع آوري نمونه – ز

  ؟مي باشند
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  الف پيوست

  )اطالعاتي( 

  نمونه اي از شير آب براي نمونه برداري مكرر 

  

برداري از آبي كه جريان  نمونه . نمونه اي از شير آب براي نمونه برداري مكرر ارائه شده است 1-در شكل الف 

و  تالطم نداشته باشدهنگام برداشت  نمونه بايد دقت شود كه آب  .داشالزم بآن خيلي كم است ممكن است 

حجم كافي آب از لوله پيش از نمونه برداري براي برداشت نمونه بايد . رسوبات ته نشين شده مخلوط نشود

براي رسيدن به حالت . ري يا بر هم خوردن جريان آبنمونه برداآب شود يا پس از باز كردن شير  جارخ

  .پايدار زمان كافي وجود داشته باشد

  

 ابعاد بر حسب ميلي متر

 
  

  

  :راهنما 

  محل اتصال به لوله 1

 نوك لوله 2

 )نوع جريان حداكثر(شير توپي  3

 )mm 10به قطر (كوپلينگ  4

 والد زنگ نزنلولهاي از جنس ف 5

 mm 140 به قطر PVCلوله  6

 قيف 7

 mm 32به قطر  PVCلولة اتصال دهندة  8

 پسماند/ به طرف زهكشي  9
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