
 

 آضٖايي تا ّؤسسٚ استإذارد ٗ تحقيقات صٖؼتي ايزآ

 

 است وٝ ٔطخى ضسٕي وطٛض تحميمبت غًٙتي ايطاٖ ثٝ ٔٛخت لبٖ٘ٛ، تٟٙب ٚ ٔؤسسٝ استب٘ساضز

 استب٘ساضزٞبي ّٔي )ضسٕي( ٔيجبضس. ٘طط ٚنيفٝ تًييٗ، تسٚيٗ ٚ يٟسٜ زاض

تسٚيٗ استب٘ساضز زض ضضتٝ ٞبي ٔرتّف تٛسف وٕيسيٖٛ ٞبي فٙي ٔطوت اظ وبضضٙبسبٖ ٔؤسسٝ، 

غبحجٙهطاٖ ٔطاوع ٚ ٔؤسسبت يّٕي، پژٚٞطي، تِٛيسي ٚالتػبزي آٌبٜ ٚٔطتجف ثب ٔٛؾٛو غٛضت 

تب٘ساضزٞبي ّٔي، زض خٟت ٔكّٛثيت ٞب ٚ ٔػبِح ّٔي ٚثب تٛخٝ ثٝ ٔيٍيطز. سًي ثط ايٗ است وٝ اس

ضطايف تِٛيسي، فٙي ٚ فٗ آٚضي حبغُ اظ ٔطبضوت آٌبٞب٘ٝ ٚ ٔٙػفب٘ٝ غبحجبٖ حك ٚ ٘فى ضبُٔ: 
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تِٛيسوٙٙسٌبٖ ،ٔػطف وٙٙسٌبٖ، ثبظضٌب٘بٖ، ٔطاوع يّٕي ٚ ترػػي ٚ ٟ٘بزٞب ٚ سبظٔبٟ٘بي زِٚتي 

خٟت ٘هطذٛاٞي ثطاي ٔطاخى شيٙفى ٚايؿبي وٕيسيٖٛ ٞبي  ثبضس.پيص ٘ٛيس استب٘ساضزٞبي ّٔي

فٙي ٔطثـٛـ اضسبَ ٔيطٛز ٚ پس اظ زضيـبفت ٘هـطات ٚپيطٟٙبزٞـب زض وـٕيتٝ ّٔـي ٔطتجـف ثـب آٖ 

 ضضتٝ قطح ٚزض غٛضت تػٛيت ثٝ يٙٛاٖ استب٘ساضز ّٔي )ضسٕي( چبح ٚ ٔٙتطط ٔي ضٛز.

ٟ٘بي ياللٕٙس ٚ شيػالح ٚ ثب ضيبيت پيص ٘ٛيس استب٘ساضزٞبيي وٝ تٛسف ٔؤسسبت ٚ سبظٔب

ؾٛاثف تًييٗ ضسٜ تٟيٝ ٔي ضٛز ٘يع پس اظ قطح ٚ ثـطضسي زض وٕيتٝ ّٔي ٔطثٛـ ٚ زض غٛضت 

تػٛيت، ثٝ يٙٛاٖ استب٘ساضز ّٔي چبح ٚٔٙتططٔي ٌطزز. ثسيٗ تطتيت استب٘ساضزٞبيي ّٔي تّمي ٔي 

ٚيٗ ٚ زض وٕيتٝ ّٔي ٔطثٛـ وٝ (( تس5ضٛز وٝ ثط اسبس ٔفبز ٔٙسضج زض استب٘ساضز ّٔي ضٕبضٜ ))

 تٛسف ٔؤسسٝ تطىيُ ٔيٍطزز ثٝ تػٛيت ضسيسٜ ثبضس.

ٔؤسسٝ استب٘ساضز ٚ تحميمبت غًٙتي ايطاٖ اظ ايؿبي اغّي سبظٔبٖ ثيٗ إِّّي استب٘ساضز ٔيجبضس وٝ 

زض تسٚيٗ استب٘ساضزٞبي ّٔي ؾٕٗ تـٛخٝ ثٝ ضطايف وّي ٚ٘يبظٔٙسيٟبي ذبظ وطٛض، اظ آذطيٗ 

 ٕي، فٙي ٚ غًٙتي خٟبٖ ٚ استب٘ساضزٞـبي ثيٗ إِـّّي استفـبزٜ ٔي ٕ٘بيس.پيططفتٟبي يّ

ٔؤسسٝ استب٘ساضز ٚ تحميمبت غًٙتي ايطاٖ ٔي تٛا٘س ثب ضيبيت ٔٛاظيٗ پيص ثيٙي ضسٜ زض لبٖ٘ٛ ثٝ 

ٔٙهٛض حٕبيت اظ ٔػطف وٙٙسٌبٖ، حفم سالٔت ٚ ايٕٙي فطزي ٚيٕٛٔي، حػَٛ اقٕيٙبٖ اظ 

ظيست ٔحيكي ٚ التػبزي، اخطاي ثًؿي اظ استب٘ساضزٞب ضا ثب ويفيت ٔحػٛالت ٚ ٔالحهبت 

تػٛيت ضٛضاي يبِي استب٘ساضز اخجبضي ٕ٘بيس. ٔؤسسٝ ٔي تٛا٘س ثٝ ٔٙهٛض حفم ثبظاضٞبي ثيٗ إِّّي 

 ثطاي ٔحػٛالت وطٛض، اخطاي استب٘ساضز وبالٞبي غبزضاتي ٚ زضخٝ ثٙسي آ٘طا اخجبضي ٕ٘بيس.

ٖ ثٝ استفبزٜ وٙٙسٌـبٖ اظ ذـسٔبت سبظٔبٟ٘ب ٚ ٔؤسسبت فًبَ زض ٕٞچـٙيٗ ثٕٙهـٛض اقـٕيٙبٖ ثرـطيس

ظٔيٙٝ ٔطبٚضٜ، آٔٛظش، ثبظضسي، ٕٔيعي ٚ ٌٛاٞي وٙٙسوبٖ سيستٓ ٞبي ٔسيطيت ويفيت ٚٔسيطيت 

ظيست ٔحيكي، آظٔبيطٍبٟٞب ٚ وبِيجطٜ وٙٙسٌبٖ ٚسبيُ سٙدص، ٔؤسسٝ استب٘ساضز ايٍٙٛ٘ٝ سبظٔبٟ٘ب 

ْ تأييس غالحيت ايطاٖ ٔٛضز اضظيبثي لطاض زازٜ ٚ زض غٛضت ٚ ٔؤسسبت ضا ثط اسبس ؾٛاثف ٘هب

احطاظ ضطايف الظْ، ٌٛاٞيٙبٔٝ تأييس غالحيت ثٝ آٟ٘ب ايكب ٕ٘ٛزٜ ٚ ثط يّٕىطز آٟ٘ب ٘هبضت ٔي 

ٕ٘بيس. تطٚيح سيستٓ ثيٗ إِّّي يىبٞب ، وبِيجطاسيٖٛ ٚسبيُ سٙدص تًييٗ ييبض فّعات ٌطا٘جٟب ٚ 

ضتمبي سكح استب٘ساضزٞبي ّٔي اظ زيٍط ٚنبيف ايٗ ٔؤسسٝ ٔي ا٘دبْ تحميمبت وبضثطزي ثطاي ا

 ثبضس.
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 ٕيتزيت إذاسٙ ىيزي ٕيتزات ٗ –سية سّيٖي  مْيسي٘ٓ استإذارد

 رٗش اسپنتزّٗتزي -جذب ٍّ٘نٍ٘ي 

 ٕ٘بيٙسٌي سٕت يب ضئيس

 ساسّآ مطاٗرسي استآ خزاسآ )ف٘ق ٍيسإس سراػت(ساٛذي ، ّحْذحسٔ

  ايؿبء

 ٗاحذفزيْآ -دإطياٙ پياُ ٕ٘ر وتطاي ضيٕي (اسحبلي ، ظضيٗ  )ز

 ّزمشتحقيقات مطاٗرسي استآ خزاسآ ضطايًي ، پطٚيٗ)فٛق ِيسب٘س غٙبيى غصايي ( 

  دتيز  

ادارٙ مٌ استإذاردٗتحقيقات صٖؼتي  اسٕبييّي ضب٘سيع ، احٕس  )ِيسب٘س ظضايت ( 

 استآ خزاسآ

 

 صفحٚ                                    فٜزست ّٖذرجات :                         

 ة…………………………………………………………پيص ٌفتبض

 ح……………………………………………………………ٔمسٔٝ 

 1…………………………………………………………ٞسف  -1

 1 ……………………………………………………زأٙٝ وبضثطز -2

  1……………………………………………………ٔطاخى اِعأي -3

 2………………………………………………………اغَٛ وبض -4

 2-5……………………………………………………ظْ ٔٛاز ال -5

 5-6..…………………………………………………ٚسبيُ الظْ  -6
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 6-10………………………………………ضٚش ا٘ساظٜ ٌيطي ٘يتطيت -7

 10-12.……………………………………ضٚش ا٘ساظٜ ٌيطي ٘يتطات  -8

 13…………………………………………………ٌعاضش آظٖٔٛ  -9

 پيص ىفتار

وٝ  «رٗش اسپنتزّٗتزي -ب ٍّ٘نٍ٘يإذاسٙ ىيزي ٕيتزات ٕٗيتزيت جذ -سية سّيٖي »استب٘ساضز

تٛسف وٕيسيٖٛ ٞبي ٔطثٛـ تٟيٝ ٚتسٚيٗ ضسٜ ٚزضسيػس ٚ سٛٔيٗ خّسٝ وٕيتٝ ّٔي استب٘ساضزذٛضان 

لبٖ٘ٛ  3يه ٔبزٜ  ثٙس ٔٛضز تػٛيت لطاض ٌطفتٝ  است،ايٙه ثٝ استٙبز 29/3/80ٚفطآٚضزٜ ٞبي وطبٚضظي ٔٛضخ

ّٔي  ثًٙٛاٖ استب٘ساضز 1371ت غًٙتي ايطاٖ ٔػٛة ثٟٕٗ ٔبٜ اغالح لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات ٔٛسسٝ استب٘ساضز ٚتحميمب

 ٔي ضٛز. ايطاٖ ٔٙتطط

ثطاي حفم ٍٕٞبٔي ٕٚٞبٍٞٙي ثبتحٛالت ٚپيططفت ٞبي ّٔي ٚخٟب٘ي زضظٔيٙٝ غٙبيى ،يّْٛ ٚذسٔبت،استب٘ساضز 

ٞبي ّٔي ايطاٖ زضٔٛالى ِعْٚ تدسيس٘هطذٛاٞسضسٚٞطٌٛ٘ٝ پيطٟٙبزي وٝ ثطاي اغالح يبتىٕيُ ايٗ 

ب٘ساضزٞباضائٝ ضٛز، زضٍٞٙبْ تدسيس٘هطزضوٕيسيٖٛ فٙي ٔطثٛـ ٔٛضزتٛخٝ لطاضذٛاٞس ٌطفت. ثٙبثطايٗ ثطاي است

ٔطاخًٝ ثٝ استب٘ساضزٞبي ايطاٖ ثبيس ٕٞٛاضٜ اظآذطيٗ تدسيس ٘هطآٟ٘باستفبزٜ وطز.زضتٟيٝ ٚتسٚيٗ ايٗ استب٘ساضز 

ىبٖ ثيٗ ايٗ استب٘ساضزٚاستب٘ساضزّٔي سًي ضسٜ است وٝ ؾٕٗ تٛخٝ ثٝ ضطايف ٔٛخٛزٚ٘يبظٞبي خبًٔٝ،زضحس أ

 وطٛضٞبي غًٙتي ٚپيططفتٝ ٕٞبٍٞٙي ايدبزضٛز.

  ٔٙبثى ٚٔأذصي وٝ ثطاي تٟيٝ ايٗ استب٘ساضزثٝ وبضضفتٝ ثٝ ضطح ظيطاست : 

1- ISO 6635: 1984, Fruits, Vegetables and Derived Products, Determination of Nitrite and 

Nitrate Content, Molecular Absorption Spectrometric method, First edition 

 1358سبَ  -حبغُ ذيعي ذبن ، ا٘تطبضات زا٘طٍبٜ تٟطاٖ -سبالضزيٙي ، يّي اوجط -2

ثطضسي ٚ٘تبيح آظٔبيطٍبٞي ا٘دبْ ضسٜ زضازاضٜ وُ استب٘ساضز ٚ تحميمبت غًٙتي ذطاسبٖ ثبٕٞىبضي ثرص  -3

  فٙي ٟٔٙسسي ٔطوعتحميمبت وطبٚضظي ذطاسبٖ

4- Journal of agricultural chemistry, Vol.21, NO.6 

 

 ّقذّٚ 

فعايٙسٜ خًٕيت ثبيث ٔػطف ضٚظافعٖٚ ٔٛازغصايي ٚزض٘تيدٝ ٘يبظثٝ تِٛيسات وطبٚضظي ٌطزيسٜ است.ثطاي  ضضس

سُٟ  تٛفيك زضتِٛيس،ثىبضٌيطي ثٟيٙٝ يٛأُ تِٛيسوطبٚضظي ؾطٚضي است ،ِيىٗ ٔتأسفب٘ٝ يٛأُ اضظاٖ ليٕت ٚ

سْٕٛ ٘جبتي ثٝ ٔػطف ثيطتطٚثي ضٚيٝ زچبضضسٜ وٝ پيبٔسٞبي  ٌيطي ، ٔب٘ٙسوٛزٞبي ضيٕيبيي ٚثىبض زض
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افعايص وٛزٞبي ضيٕيبيي ٕٞطاٜ ٘جٛزٜ ثّىٝ يٛاضؾي چٖٛ  ثب افعايص يّٕىطز ٘بذٛضبيٙسي زاضتٝ است . ٘ٝ تٟٙب

آِٛزٌي آثٟبي خبضي  يسْ تًبزَ يٙبغطغصايي ذبن، آِٛزٌي ٚافت ويفي ٔحػٛالت، ضٛضي ٚ سفتي،

 ثس٘جبَ زاضتٝ است. ٚظيطظٔيٙي ٟٚ٘بيتبًٞسضضفتٗ ثرص يهيٕي اظ سطٔبيٝ ٞبي ّٔي ضا

اظت وٝ اظيٙبغطٔٛضز ٘يبظ ضضس ٌيبٞي ٔي ثبضس زضوٛزٞبي ضيٕيبيي اظتي ثػٛضت اظت آٔٛ٘يبوي )اٚضٜ 

وٝ ثٝ ٞطزٚغٛضت لبثُ خصة ٌيبٜ  ٔي ثبضس پتبسيٓ( ٔٛخٛز ٘يتطاتي )٘يتطات آٔٛ٘يْٛ ٚ يب ٚ ،سِٛفبت آٔٛ٘يْٛ(

است. ٔػطف ثي ضٚيٝ وٛزٞبي اظتي ٔٙدطثٝ تدٕى اظت اؾبفي ٚٔؿطزضٌيبٞبٖ ٔي ٌطزز.ايٗ تدٕى ظٔب٘ي 

ٔيعاٖ تدٕى ٘يتطات ٚاثستٝ ثٝ  ٔبزٜ سبظي ثبضس. فطآيٙس وبٞص آٖ زض اظ غٛضت ٔي ٌيطزوٝ خصة ٘يتطات ثيطتط

 ٔسيطيت ٚايٕبَ ظضايي ٔي ثبضس. يٛأُ ٔحيكي، تٛاضثي، استًساز

 ضيطٝ )چغٙسضلٙس(، سبلٝ ٚ زض خصة وطزٜ ا٘س وٝ ثيص اظاحتيبخبت ٔتبثِٛيه ذٛز تي ضا٘يتطا تًسازي اظٌيبٞبٖ،

ا٘سأٟبي ٞٛايي )ثطذي اظسجعيدبت( ا٘جبضتٝ ٔي ٕ٘بيٙس. ثسِيُ ا٘تمبَ ٘يتطات  ثطي )سيت ظٔيٙي ٚپيبظذٛضاوي( ٚ

تٛسف آٚ٘سٞبي چٛثي،ٔمساضوٕتطي ٘يتطات زضٔيٜٛ ٚزا٘ٝ شذيطٜ ٔي ٌطزز. تدٕى اظت غيطالظْ 

ا٘سبٖ زضاثط تجسيُ ٘يتطات ثٝ ٘يتطيت زضزستٍبٜ  يبٜ،ٚ٘يعزضآثٟبي ظيطظٔيٙي ٚخبضي ٚٔػطف آٖ تٛسف زاْ ٚزضٌ

 أبٚلتي زضثسٖ يٕستبً ٘يتطات ذٛز ثطاي ا٘سبٖ سٕي ٘يست، ٌٛاضش ثبيث ثطٚظثيٕبضيٟبي ذكط٘بوي ٔي ٌطزز.

يًٙي ِٔٛىَٛ اغّي ٔٙتمُ تٛسف ثبوتطيٟبي ضٚزٜ ثعضي ثٝ ٘يتطيت تجسيُ ٚ خصة ضٛز ٔي تٛا٘س ٌّٕٞٛٛثيٗ 

خّٕٝ يالئٓ ايٗ  يكص اوسيژٖ ضٛز. اظ 1ٚ٘تيدٝ ثبيث ايدبزٔت ٌّٕٞٛٛثيٕٙي زض ٚ وٙٙسٜ اوسيژٖ ثسٖ ضا اوسيس

ثٝ  تٙسي ٘فس ٔي ثبضس. ضيطذٛاضاٖ زضًٔطؼ ذكط ثيطتط اثتال ؾًف ، تٙسي ٘جؽ ٚٚپٛست،  ثيٕبضي وجٛزي ِجٟب

ثطاي ثبوتطيٟبي تجسيُ وٙٙسٜ ٘يتطات فطاٞٓ  ٔحيف ٔٙبسجي ضا بثبالثٛزٖ اسيسيتٝ ًٔسٜ آٟ٘ ظيطا ايٗ ثيٕبضي ٞستٙس،

 ٔي سبظز.

 ٔستميٓ ٔي تٛا٘ٙس ثب آٔيٟٙبي ٔٛخٛز زض ثبفتٟب يب ٘يتطيتٟب ثكٛض پس اظتجسيُ ثٝ ٘يتطيت ٚ ٕٞچٙيٗ ٘يتطاتٟب

ضطايف  ٔي تٛا٘ٙس زض خب٘ساضاٖ ٘يع ثطذي ضيع ضطايف ذبظ ثٝ ٘يتطٚظآٔيٗ تجسيُ ضٛ٘س. زض تطويت ٚ زيٍطغصاٞب

ٔٛازغصايي  ٔطبثٝ ايٗ يُٕ زض آٔيٗ ثٝ ٘يتطٚظآٔيٗ تجسيُ ضٛز. ثٝ ٘يتطيت تجسيُ ٚ٘يتطيت حبغّٝ ثب ضا ٘يتطاتٟبٚيژٜ 

 زاْ ٞٓ زضاثط ٚاوٙطٟبي ضيٕيبيي ٚيژٜ ٔي تٛا٘س زستٍبٜ ٌٛاضش ا٘سبٖ ٚ ٍٟ٘ساضي ضسٜ زضحطاضت ٔتًبضف ٚزض

٘يتطٚظآٔيٗ  ي ثبضٙسوٝ ٟٕٔتطيٗ آٟ٘با٘سبٖ ٚزاْ ٔ سطقبٖ زض يٕٛٔب   ً اظيٛأُ ٟٔٓ ايدبز ٘يتطٚظٞب غٛضت پصيطز.

ضيٕيساٖ زضًٔطؼ  ثٝ ٔطي زٚ ٔٙدط وطف ٚ 1907اِٚيٗ ثبضزض سبَ  ٞستٙس. اثطات سٕي ٚسطقب٘عاي ايٗ ٔٛاز ٞب

سيطٚظوجسي  ٚ آسيجٟبي حبز اثط زض ٘طبٖ زاز، ٔطي آٟ٘ب ٘يتطٚظآٔيٗ لطاضٌطفتٝ ٌطزيس. وبِجس ضىبفي ايٗ افطاز

 فطؾيٝ ٔي ثبضس. حس زض يتطٚظآٔيٗ ٞٙٛظثٛزٜ است. اِجتٝ تجسيُ لكًي ٘يتطات ثٝ ٘

                                                 
1- Methemoglobinemia 
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 رٗش إذاسٙ ىيزي ٕيتزات ٕٗيتزيت درسية سّيٖي

 ٛذف            1

 ٞسف اظتسٚيٗ ايٗ استب٘ساضز،تًييٗ ضٚش ا٘ساظٜ ٌيطي ٘يتطات ٚ٘يتطيت زضسيت ظٔيٙي ٔي ثبضس.

 داّٖٚ مارتزد            2

 ززاضز.ايٗ استب٘ساضز،زضٔٛضزسيت ظٔيٙي ٞبي ٔػطفي ذٛضاوي وبضثط

 ّزاجغ اٍشاّي             3

ٔساضن اِعأي ظيطحبٚي ٔمطضاتي است وٝ زضٔتٗ ايٗ استب٘ساضزثٝ آٟ٘باضخبو زازٜ ضسٜ است .ثسيٗ تطتيت آٖ 

ٔمطضات خعئي اظايٗ استب٘ساضزٔحسٛة ٔي ضٛز. زضٔٛضزٔطاخى زاضاي تبضيد چبح ٚ/ يب تدسيس٘هط، اغالحيٝ 

ز٘هط٘يست . ًٟٔصاثٟتطاست وبضثطاٖ شيٙفى ايٗ استب٘ساضز، أىبٖ ٞبٚتدسيس٘هطٞبي ثًسي ايٗ ٔساضن ٔٛض

وبضثطزآذطيٗ اغالحيٝ ٞبٚتدسيس٘هطٞبي ٔساضن اِعأي ظيطضا ٔٛضز ثطضسي لطاضزٞٙس.زضٔٛضزٔطاخى ثسٖٚ 

 تبضيد چبح ٚ/ يبتدسيس٘هط،آذطيٗ چبح ٚ/ يب تدسيس ٘هطآٖ ٔساضن اِعأي اضخبو زازٜ ضسٜ ٔٛضز٘هطاست .

 خى ظيطثطاي وبضثطزايٗ استب٘ساضزاِعأي است :استفبزٜ اظٔطا

 پي پت ٞبي يه ذف ٘طب٘ٝ سبزٜ.   1360: سبَ  1959استب٘ساضزّٔي ايطاٖ    3-1

 ٚيژٌي ٞبي آة ٔمكطثبزضخٝ ذّٛظ ظيبز.  1366: سبَ  2349استب٘ساضزّٔي ايطاٖ    3-2

غصايي ٚوطبٚضظي خٟت تًييٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي اظٔحػٛالت   1371: سبَ  1649استب٘ساضزّٔي ايطاٖ    3-3

 ثبليٕب٘سٜ سْٕٛ.

 اصً٘ مار             4

 تؼيئ ٕيتزيت           4-1

آظٔٛ٘ٝ ضاتٛسف آة زاٌ استرطاج وطزٜ ٚپطٚتئيٗ ٞبي ٔطثٛـ ثٝ آٖ ضاثباؾبفٝ ٕ٘ٛزٖ ٔحَّٛ ٞبي پتبسيٓ 

ييس. ثباؾبفٝ ٕ٘ٛزٖ سِٛفب٘يُ ٚاستبت ضٚي تٝ ٘طيٗ سبذتٝ ٚضسٛة ثٝ زست آٔسٜ ضا،پباليص ٕ٘ب 1ٍٞعاسيب٘ٛفطات

٘فتيُ اتيّٗ زي آٔيٗ زي ٞيسضٚوّطايس٘طٔبَ ثٝ پباليٝ ، وٕپّىس لطٔعضٍ٘ي ثٝ زست ٔي آيس. -1آٔيسوّطايسٚ

 ٘ب٘ٛٔتط ثٝ ضٚش اسپىتطٚفتٛٔتطي، ا٘ساظٜ ٌيطي ٕ٘بييس. 540اِي  538غّهت ٘يتطيت ضا زضقَٛ ٔٛج ٞبي 

                                                 
1- Potassium hexacianoferrate 
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 تؼيئ ٕيتزات          4-2

آة زاٌ استرطاج وطزٜ،پس اظتٝ ٘طيٗ سبذتٗ پطٚتئيٗ ٞب تٛسف اؾبفٝ ٕ٘ٛزٖ ٔحَّٛ ٞبي آظٔٛ٘ٝ ضاتٛسف 

پتبسيٓ ٍٞعاسيب٘ٛفطات ٚاستبت ضٚي،ضسٛة ضاپباليص ٕ٘ٛزٜ ٚتٛسف وبزٔيٓ فّعي، ٘يتطات ضاثٝ ٘يتطيت 

ضسٜ تجسيُ ٘فتيُ اتيّٗ زي آٔيٗ ٞيسضٚوّطايس٘طٔبَ، ثٝ ٔبزٜ پباليص -1احيبٚثبافعٚزٖ سِٛفب٘يُ آٔيسوّطايسٚ

 538وطزٜ،ٚثباستفبزٜ اظضٚش اسپىتطٚفتٛٔتطي،وٕپّىس لطٔعضً٘ ٘بضي اظحؿٛض٘يتطيت ضازضقَٛ ٔٛج ٞبي 

 ٘ب٘ٛٔتط،ا٘ساظٜ ٌيطي ٕ٘بييس. 540اِي

 ّ٘ادالسُ             5

 ّؼزف ٛا         5-1

كطثٛزٜ ٚٚيژٌي ٞبي ٚضٙبذتٝ ضسٜ ثبضس. آة ٔٛضزاستفبزٜ ثبيسآة ٔم2ٕٞٝ ًٔطف ٞب،ثبيسزاضاي زضخٝ تدعيٝ اي

 ، ثبضس. 1366: سبَ  2349آٖ ،ثبيس ثطاثط استب٘ساضزّٔي ايطاٖ 

 

 ّحًَ٘ اضثاع دي سذيِ تتزات٘رات       5-1-1

ٔيّي ِيتطآة ِٚطْ حُ ٕ٘ٛزٜ ٚتبزضخٝ  1000( ضازض O 2H 10 ،2O 4B 2Naٌطْ زي سسيٓ تتطاثٛضات زٜ آثٝ ) 50

 حطاضت اتبق،سطزٕ٘بييس.

 ً پتاسيِ ٛيشاسيإ٘فزات ّحَ٘         5-1-2

 1000( ضازضآة ٔٛخٛززضيه ثبِٗ حدٕي  O2H 3  ،6(CN) Fe 4Kٌطْ پتبسيٓ ٍٞعاسيب٘ٛفطات سٝ آثٝ ) 106

 ٔيّي ِيتطي ضيرتٝ ٚٔحَّٛ ضاثٝ حدٓ ثطسب٘يس.

 ّحًَ٘ استات رٗي        5-1-3

اسيساستيه  ّي ِيتطٔي 30زضٔرّٛقي اظآة ٚ ضا) o 2H2،2 (COO 3CH  )Zn (ٌطْ استبت ضٚي زٚآثٝ 220

 ٔيّي ِيتطي حُ ٕ٘ٛزٜ ٚٔحَّٛ ضاثبآة ثٝ حدٓ ثطسب٘يس. 1000ذبِع،زضيه ثبِٗ حدٕي 

 ّؼزف ّ٘رداستفادٙ تزاي تطذيذ رٕو        5-1-4

 ّحًَ٘ )اٍف(         5-1-4-1

                                                 
2- Analytical grade 
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بفٝ ٕ٘ٛزٜ ٔيّي ِيتطي اؾ200ثٝ يه ثبِٗ حدٕي  ٔيّي ِيتط آة ، 160ٌطْ سِٛفب٘يُ آٔيس ضا ٕٞطاٜ ثب حسٚز  4/0

ٚتٛسف حطاضت زازٖ زض يه حٕبْ آة خٛش،حُ ٕ٘بييس.ٔحَّٛ ضا سطز وطزٜ ٚ زض غٛضت ِعْٚ پباليص 

ظيٙٝ سّسيٛس  20; ٚظٖ ٔرػٛظ زض g/I 19/1 (ٔيّي ِيتط اسيس ٞيسضٚوّطيه 20 ظزٖ ٕ٘بييس.آٍ٘بٜ زضحيٗ ٞٓ

 ضاثٝ آٖ افعٚزٜ ٚتبذف ٘طب٘ٝ ٔحَّٛ ضاضليك ٕ٘بييس. )

 ّحًَ٘ )ب( 5-1-4-2

ٔيّي ِيتطثب آة حُ ٕ٘ٛزٜ  1000٘فتيُ اتيّٗ زي آٔيٗ ٞيسضٚوّطايس٘طٔبَ ضازضيه ثبِٗ حدٕي  -1 ٌطْ 1/0

 ،تبذف ٘طب٘ٝ،ثبآة ثٝ حدٓ ضسب٘يسٜ ٚٔرّٛـ ٕ٘بييس.

 

 

تستٚ تشره  تٚ رٕو قٜ٘ٙ اي تيزٙ تاّذت  تطزي ٛاي در در اّحًَ٘ ٛاي )اٍف (ٗ)ب( ر –يادآٗري 

 يل ٛفتٚ ّي ت٘آ ٕيٜذاري مزد.

 ّحًَ٘ )ج(      5-1-4-3

ٔيّي  1000ضاتبذف ٘طب٘ٝ  )ظيٙٝ سّسيٛس  20; ٚظٖ ٔرػٛظ زض g/I 19/1 (ٔيّي ِيتطاسيسٞيسضٚوّطيه  445

 ِيتطي،زضيه ثبِٗ حدٕي ضليك ٕ٘بييس.

 رٗي           5-2

 ٔيّي ٔتط. 7تب5ٔيّي ٔتط،ثٝ لكط 150ثٝ غٛضت ٔفتَٛ ٞبيي ثٝ قَٛ 

 ّحًَ٘ مادّيِ سٍ٘فات            5-3

ٔيّي ِيتطي حُ  200ضازضآة ٚزضيه ثبِٗ حدٕي  ) o 2H 8 ،2Cdso 3 (ٌطْ وبزٔيٓ سِٛفبت ٞطت آثٝ  40

 وطزٜ ٚتبذف ٘طب٘ٝ،ثبآة ثٝ حدٓ ثطسب٘يس.

 مادّيِ            5-4

ٔيّي ِيتطٔحَّٛ  200ٔيّي ِيتطي حبٚي 250( ضازضيه ثططآظٔبيطٍبٞي ثّٙس2-5ٔفتَٛ ٞبي ضٚي )قجك ثٙس 

(،لطاضزٞيس، ثطاي ٔست ظٔبٖ يه سبيت ثٝ حبَ ذٛز ٌصاضتٝ ٚزضايٗ ٔست ثٝ 3-5جك ثٙس وبزٔيٓ سِٛفبت )ق

 (،وبزٔيٓ احيبضسٜ ضاثتطاضيس.7-6قٛضٔطتت ثبوبضزن )قجك ثٙس 
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( ثٟٓ ثع٘يس.پيص اظاستفبزٜ وبزٔيٓ خٕى آٚضي ضسٜ، اظ ٔفتَٛ 8-6ٔحتٛيبت ثططضاثبيه ٔيّٝ ٞٓ ظٖ )قجك ثٙس

ٚسپس چٙسيٗ ثبض ثب آة ، ثطٛييس.وبزٔيٓ خٕى آٚضي ضسٜ ضا،سبييسٜ  mol/l 1/0ٞبي ضٚي ضاثب اسيسٞيسضٚوّطيس 

 ٚزضآة ٍٟ٘ساضي ٕ٘بييس.

  pH;  6/9ّحًَ٘ تافزإّٓ٘يامي            5-5

ٔيّي ِيتط،حُ  1000ٔيّي ِيتطآة زضيه ثبِٗ حدٕي  900ضازضحسٚز ) CL4NH (ٌطْ وّطيسآٔٛ٘يٓ  4/37

; ٚظٖ ٔرػٛظ  g/ml 88/0 (تثجيت ٕ٘ٛزٜ  pH;  6/9ٔٛ٘يبن زضٕ٘بييس. ٔحَّٛ ضاتٛسف ٔحَّٛ غّيم آ

 ٚتبذف ٘طب٘ٝ،ثبآة ثٝ حدٓ ثطسب٘يس. )ظيٙٝ سّسيٛس 20زض

 ّحًَ٘ استإذاردٕيتزيت سذيِ           5-6

ذطه ضسٜ ٚثٝ خطْ ثبثت ضسيسٜ  C °5 ± 115( وٝ پيص اظايٗ زضحطاضت 2NaNoٌطْ ٘يتطيت سسيٓ ذبِع ) 3

 1000ٔيّي ِيتطآة،حُ ٕ٘بييس. ٔحَّٛ ضاثٝ يه ثبِٗ حدٕي  50ٌطْ ٚظٖ وطزٜ ٚزضاست ضاتبزلت يه ٔيّي 

اظايٗ ٔحَّٛ ضاثبپي پت ثٝ يه  ٔيّي ِيتط 5ٔيّي ِيتطي ثطيعيس ، سپس ذٛة تىبٖ زازٜ ٚآٖ ضا ثٝ حدٓ ثطسب٘يس. 

ٔيىطٌٚطْ  10بُٔ اظايٗ ٔحَّٛ استب٘ساضزض ٔيّي ِيتطثطيعيس ٚآٖ ضا،ثٝ حدٓ ثطسب٘يس. يه ٔيّي ِيتط 1000ثبِٗ 

 ( ٔي ثبضس.2NOيٖٛ ٘يتطيت )

 ائ ّحًَ٘ ٕاپايذاراست ٗتايذدرسّآ استفادٙ تٜيٚ ض٘د. –يادآٗري 

 ٗسايٌ السُ               6

ْٛٚ ظزٗف ضيطٚ اي ّ٘رداستفادٙ،تايذضستٚ ٗدرآب ّقطزياآب ي٘ٓ سدايي ضذٙ،تزاي  –يادآٗري 

دٙ ضٕ٘ذ.ٗسايٌ السُ ػالٗٙ تز ٗسايٌ ّؼٍْ٘ي اطْيٖآ اسػذُ ٗج٘د ٕيتزيت يا ٕيتزات،قزار دا

 آسّايطياٛي ضاٌّ ٗسايٌ سيز ٕيشّي تاضذ:

 تأٍ ٛاي حجْي          6-1

 ٔيّي ِيتط. 200ٚ 50زاضاي نطفيت ٞبي 

 ٍي٘آ           6-2

 ٔيّي ِيتط. 200ثٝ نطفيت 

 پيپت حجْي           6-3
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، ٚيژٌي ٞبي پي پت ٞبي 1360: سبَ  1959ساضز ّٔي ايطاٖ ٔيّي ِيتط ، ثطاثط استب٘ 10ٚ1،2،3،5ثٝ نطفيت ٞبي 

 ثبيه ذف ٘طب٘ٝ سبزٜ. 

 ماغذپااليص چئ دارضذٙ تذٗٓ ٕيتزيت          6-4

 تاٍٖٜاي ّخزٗطي           6-5

 ٔيّي ِيتطوٝ ثبزضٞبي ضيطٝ اي،ثٝ ٌٛ٘ٝ ٔحىٓ حفبنت ضٛ٘س. 25ثٝ نطفيت 

 حْاُ آب ج٘ش          6-6

 كمارد          6-7

 (،پٛضص زازٜ ضسٜ ثبضس.1ا٘تٟبي وبضزن،ثبيس ثبيه پّيٕطغيطلبثُ ٚاوٙص )پّي تتطافّٛضٚاتيّٗ

 ّيَٚ تِٜ سدٓ           6-8

 ا٘تٟبي آٖ ثبيس پٟٗ ثٛزٜ ٚثبيه پّيٕطغيطلبثُ ٚاوٙص ثبٔٛاز،پٛضص زازٜ ضسٜ ثبضس.

 اسپنتزفتّ٘تز          6-9

٘ب٘ٛٔتط، ٕٞطاٜ 540اِي538ست ثطاي ا٘ساظٜ ٌيطي زضقَٛ ٔٛج ٞبي ثبا٘تربة ٌطٞبي ٔتغيطپيٛستٝ ٚ٘بپيٛستٝ،ٔتٙب

 ثبسَّٛ ٞبئي ثٝ ؾربٔت يه سب٘تي ٔتط،ٔتٙبست ثبزستٍبٜ.

 تزاسٗي تجشيٚ اي         6-10

 رٗش إذاسٙ ىيزي ٕيتزيت           7

  1تٜيٚ آسّٕ٘ٚ            7-1

)ٕ٘ٛ٘ٝ ثطزاضي  1371:سبَ 1649اثط استب٘ساضزّٔي ايطاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ اِٚيٝ ضاثٝ غٛضت تػبزفي ثط100يسزٕ٘ٛ٘ٝ اظثيٗ  5

اظٔحػٛالت غصايي ٚوطبٚضظي خٟت تًييٗ ثبليٕب٘سٜ سْٕٛ(، ا٘تربة ٕ٘ٛزٜ ٚپس اظ پٛست ٌيطي تٛسف وبضز 

ٚ ضستطٛي آٟ٘ب،ثب استفبزٜ اظ زستٍبٜ ذطزوٗ ٚيژٜ سيت ظٔيٙي،وٝ زاضاي وبضزن ٞبي ثسيبضتيعاست ، يٕٛز ثٝ 

 ٔيّي ٔتط،خسا ٚ آٔبزٜ ٕ٘بييس. 6اِي  3ٞبي سيت ظٔيٙي ضا ثٝ ؾربٔت ٔحٛضاغّي ، ٚضلٝ 

ظيٙٝ سّسيٛس زضآٖٚ ذطه ٕ٘ٛزٜ ٚيػبضٜ آٖ ضاتٛسف حُ وطزٖ زٚٔحَّٛ    70آظٔٛ٘ٝ ضازضزٔبي

زضغساسيساستيه ٚسپس آسيبة ٕ٘ٛزٖ ثٕست ٘يٓ سبيت زضٕٞعٖ ثبزٚضثبال استرطاج ٕ٘بئيس. يػبضٜ ضاثٝ 2

                                                 
1- PTTE , Poly Tetra Fleuro Ethylene 

1- Test Sample 



 00 

لسٕت ضاثًٙٛاٖ آظٖٔٛ ضبٞس ، ٔٙدٕسٍٟٚ٘ساضي ٕ٘ٛزٜ ٚ لسٕت زٚثرص تمسيٓ وطزٜ ، يه 

 ظيٙٝ سّسيٛس،پطٚتئيٗ ظزايي ٚ پباليص ٕ٘بييس.90زيٍطضاثبزٔبي

 2ّقذارآسّٕ٘ٚ      7-1-1

( ثستٝ ثٝ ٔمساض ٘يتطيت ٔحتٛي 1-7ٔيّي ِيتطاظآظٔٛ٘ٝ ضا)قجك ثٙس 10(يه تب3-6ثٛسيّٝ يه پي پت )قجك ثٙس 

 ضت ٕ٘بييس.ٔٛضزا٘تهبضزضٕ٘ٛ٘ٝ ، ثطزا

 3تٜيٚ پااليٚ      7-2

ٔيّي ِيتطٔحَّٛ  5( ٔٙتمُ ٕ٘ٛزٜ 2ٚ-6( ضا ثٝ قٛضوٕي ثٝ يىي اظ ِيٛاٖ ٞب )قجك ثٙس 1-1-7ٔمساضآظٔٛ٘ٝ )قجك ثٙس 

ظيٙٝ سّسيٛس  80تب70ٔيّي ِيتطآة زاٌ )ثبزٔبي 100( ضاثٝ آٖ اؾبفٝ ٚحسٚز1-1-5زي سسيٓ تتطاثٛضات )قجك ثٙس

( لطاض زازٜ ٚ ٔطتجبً تىبٖ 6-6زليمٝ زضحٕبْ آة خٛش )قجك ثٙس  15ثططضازضٔست ظٔبٖ حسٚز ( ٘يعثٝ آٖ ثيبفعاييس.

ٔيّي ِيتطٔحَّٛ استبت ضٚي )قجك 2(2ٚ-1-5ٔيّي ِيتط ٔحَّٛ پتبسيٓ ٍٞعاسيب٘ٛفطات )قجك ثٙس 2زٞيس ، سپس

 ( ضا تسضيدبً اؾبفٝ ٕ٘ٛزٜ ٚپس اظٞطافعايص،ٔحَّٛ ضاتىبٖ زٞيس.3-1-5ثٙس

( ثطيعيسٚتبذف ٘طب٘ٝ، ثبآة ضستطٛثٝ 1-6ٔيّي ِيتطي)قجك ثٙس 200ٕٛزٜ ٚثٝ يه ثبِٗ حدٕئحَّٛ ضاسطز٘

(آٖ ضاپباليص ٕ٘ٛزٜ 4-6حدٓ ضسب٘يسٜ ٚتىبٖ زٞيس ٚ اظقطيك وبغصپباليٝ اي وٝ آ٘طاچيٗ زاضٕ٘ٛزٜ ا٘س )قجك ثٙس 

 ٚزضغٛضت ِعْٚ ٔطحّٝ پباليص ضاتىطاضٕ٘بئيستبٔبيًي ضفبف ثٝ زست آيس.

 ٗش إذاسٙ ىيزير       7-3

ٔيّي ِيتطي  50ٔيّي ِيتط( ضا ثٝ ثبِٗ  10اظپباليٝ )وٕيٙٝ ثٝ ٔمساض 1( ٔمساضٔطرػي3-6تٛسف پي پت )قجك ثٙس

-6ٔيّي ِيتط،آٖ ضاثبآة ضليك ٕ٘بييس. اظقطيك يه پي پت )قجك ثٙس 30تبحدٓ "(ٚتمطيجب1-6ٔٙتمُ وطزٜ )قجك ثٙس 

ضاثٝ آٖ اؾبفٝ  3-4-1-5ٔيّي ِيتط اظٔحَّٛ)ج(،3افعٚزٜ ٚسپس ضاثٝ آ1ٖ-4-1-5ٔيّي ِيتطاظٔحَّٛ، )اِف(،5( 3

 ٕ٘ٛزٜ ٚٔرّٛـ ٕ٘بييس.ٔرّٛـ ضازضزضخٝ حطاضت ٔحيف ٚٔحفٛل اظ٘ٛض،ٍٟ٘ساضي ٕ٘بييس.

زليمٝ زض 3ضا ثٝ آٖ اؾبفٝ ٕ٘ٛزٜ ، ٕ٘ٛ٘ٝ ضاثب زلت ٔرّٛـ ٚ ثٝ ٔست ظٔبٖ 2-4-1-5يه ِيتطاظٔحَّٛ )ة( ،

ذٛزثٍصاضيس،سپس تبذف ٘طب٘ٝ ثٝ حدٓ ضسب٘يسٜ ٚ ٔرّٛـ ٕ٘بييس.قي ٔست  حطاضت ٔحيف ٚثٝ زٚضاظ٘ٛض،ثٝ حبَ

 ( ا٘ساظٜ ٌيطي ٕ٘بييس.9-6زليمٝ ، خصة ٔحَّٛ ضاتٛسف اسپىتطٚفتٛٔتط)قجك ثٙس 15ظٔبٖ 

                                                 
2- Test Portion 

3- Filtrate 

1- Aliquate 
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ايٗ استب٘ساضز ضخٛو ضٛز( حصف ٚخطْ ٘يتطيت ضااظٔٙحٙي  4-7ٔمساضثٝ زست آٔسٜ ثطاي آظٖٔٛ ضبٞسضا)ثٝ ثٙس

 ايٗ استب٘ساضز ضخٛو ضٛز(،ثرٛا٘يس. 5-7سوبِيجطاسيٖٛ )ثٝ ثٙ

دردستياٙ ٛاي ّجٜشتٚ سيستِ ٕزُ افشاري،رسِ ّٖحٖي ماٍيثزاسي٘ٓ ّٗحاسثات غَظت ،  –يادآٗري 

 تؼٜذٙ ٕزُ افشارّي تاضذ.

 آسّ٘ٓ ضاٛذ          7-4

ّي ٔي 10،ا٘دبْ زٞيس، ِيىٗ ٔمساضآظٔٛ٘ٝ ضا ثب 3-7ٚ 2-7يه آظٖٔٛ ضبٞسضاثبتٛخٝ ثٝ ضطح ثٙسٞبي 

 ِيتطآة،تًٛيؽ ٕ٘بييس.

 ٕح٘ٙ تٜيٚ ّٖحٖي ماٍيثزاسي٘ٓ            7-5

( ٔيّي ِيتطاظٔحَّٛ 3ٚ5/2،2،1،5/0،0( ٔمبزيط )1-6ٔيّي ِيتطي )قجك ثٙس 50زضيه سطي ضص تبيي ثبِٗ حدٕي 

 بييس.( ٔيّي ِيتطآة،اؾبفٝ 30ٚ5/29،29،28،5/27،27ٕ٘) (ٚثٝ تطتيت ٔمبزيط6-5استب٘ساضز٘يتطيت سسيٓ)قجك ثٙس

 ضا،يُٕ ٕ٘بييس. 3-7ثٝ تطتيت ٔطاحُ ضطح زازٜ ضسٜ زضثٙس

يه ٔٙحٙي ضسٓ ٕ٘بييسوٝ خطْ ٞبضاثطحست ٔيىطٌٚطْ ٘يتطيت ٔٛخٛززضٔحَّٛ ٞبي وبِيجطاسيٖٛ زض ٔحٛضافمي 

( ضا،زضٔحٛض يٕٛزي 9-6ٚٔمبزيطتٙبست خصة آٖ ضا،وٝ ثٛسيّٝ اسپىتطٚفتٛٔتط ا٘ساظٜ ٌيطي ضسٜ است )قجك ثٙس 

 .لطاضزٞيس

 ارائٚ ٕتايج           7-6

 رٗش ّحاسثٚ ٗفزًّ٘        7-6-1

( زضيه ويٌّٛطْ يبثطحست ٔيّي ٌطْ زض ِيتطاظٔحػَٛ  2NOٔمساض٘يتطيت وٝ ثطحست ٔيّي ٌطْ يٖٛ ٘يتطيت )

 ثٝ ضطح ظيطثٝ زست ٔي آيس: 1ٔحبسجٝ ٔي ضٛز،ثباستفبزٜ اظفطَٔٛ 

 

                                                                                                              200  
  1m     ×                        ٘يتطيت ثطحست ٔيّي ٌطْ زضويٌّٛطْ ; ٔمساض                                   

                                                                                                               mo ×vo                             

 1فطَٔٛ  

                                                                                                             200           
  1m    ×                        ِيتط ; ٘يتطيت ثطحست ٔيّي ٌطْ زض ٔمساض                                        

                                                                                                           vo×v1 
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 ٔي ثبضس. 1-1-7خطْ ثطحست ٌطْ اظٔمساضآظٔٛ٘ٝ قجك ثٙس  moثكٛضيىٝ :

1m ( 2خطْ يٖٛ ٘يتطيتNO(ٔٛخٛززضٔمساضٔطرع )1Vوٝ 2-7(ثطزاضتٝ ضسٜ اظپباليٝ)ثٝ ثٙس)ٔطاخًٝ ٕ٘بييس

 ٔطاخًٝ ٕ٘بييس(ٔيجبضس. 5-7ضسٜ ثطحست ٔيىطٌٚطْ)ثٝ ثٙس اظٔٙحٙي وبِيجطاسيٖٛ ذٛا٘سٜ 

Vo (است .1-1-7حدٓ آظٔٛ٘ٝ ثطحست ٔيّي ِيتط)قجك ثٙس 

1V  (.2-7حدٓ ٔمساضٔطرع وٝ اظپباليٝ ثطزاضتٝ ضسٜ ثطحست ٔيّي ِيتط)قجك ثٙس 

 تنزارپذيزي          7-7

 زضغسثيطتطثبضس. 3ظتفبٚت ثيٗ ٘تبيح حبغُ اظزٚآظٔبيطٍبٜ ضٚي يه ٕ٘ٛ٘ٝ ٔطبثٝ،٘جبيسا

 رٗش إذاسٙ ىيزي ٕيتزات            8

 ٗسايٌ السُ           8-1

 ٚ يالٜٚ ثطآٖ ٞب ٚسبيُ زيٍطثٝ ضطح ظيط: 6ٚسبيُ ٚتدٟيعات ٘ٛضتٝ ضسٜ زضثٙس

 تِٜ سٓ ّنإيني ػْ٘دي       8-1-1

 ماغذپااليص       8-1-2

 ٔتٙبست ثطاي پباليص وٙس، ثسٖٚ ٘يتطيت ٚ٘يتطات.

 تٜيٚ آسّٕ٘ٚ          8-2

 (،يُٕ ضٛز.2-7(اِي)1-7ثطاي تٟيٝ ٔٛازآظٔبيص ٚپباليٝ ثٝ ضطح ٘ٛضتٝ ضسٜ زضثٙسٞبي )

 رٗش إذاسٙ ىيزي           8-3
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 ارائٚ ٕتايج           8-4

 فزٍّٜ٘اي ّزت٘ط رٗش ّحاسثٚ ٗ        8-4-1

NO

mm

moV1moVV

mm

VoVVoVV

mV

V

V

momVoV

NONO

 تنزارپذيزي      8-4-2
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 ىشارش آسّ٘ٓ             9
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