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 -3هدف :
هدف از این دستورالعمل اجرایی ) (SOPتشریح روشهای جمه آور نمونه ههی نمییدهدخ کهیس اسه .
نمون هی کیس سطحی را میتوان برا تحقیق در مورد آالیددخهییی ک در نزدیکی سهطح محهیخ کهیس
وجود دارند بکیر برد .این آالیددخهی میتواندد ب اعمیق کیس گسترش ییفت و ب آباهی زیرزمیدهیآ آباهی
سطحیآ اتمسفر و یی سیستمای بیولوژیکی مایجرت نمییدد.
 -2دامنه کاربرد :
در این دستورالعمل فرض میشود اعمیق نمون بردار در حد اس

ک بدون نییز به دکهل حفهیر و یهی

سیبر تجایزات میشیدی (بجز بیل مکینیکی)آ قیبل دسترسی اس ک معموال تی یک فوت ( 03سهینتیمتر) زیهر
سطح را شیمل میشود .دستورالعملای اجرایی مختلفی وجود دارد که ممکهن اسه

بهی توجه به شهرا خ

مدطق آ محدودیتای تجایزاتی و یی عملییتی تغییر دادخ شدخ یی متدوع بیشد .در تمیم مهوارد رویه ههی عملهی
مورد استفیدخ بیید مستدد شدخ و در گزارش مدطق تشریح گردد.
 -1خالصه روش :
نمون هی کیس را میتوان ب روشای مختلف و بی تجایزات متدوعی بی توج ب عمهق دلخهواخآ نهوع نمونه
(دستخوردخ یی دستدخوردخ) و نوع کیس برداش

نمود .کیکای نزدیک ب سطح را میتهوان بهی اسهتفیدخ از

یک بیلچ آ میل و یی کمچ نمون بردار نمود .نمون بردار در اعمیق بیشتر بی استفیدخ از یک اوگهر دسهتیآ
اوگر فالی آ ترایرآ قیشق تقسیم و یی در صورت نییز بیل مکینیکی قیبل انجیم اس .
 -4ظروف ،نگهداری ،حمل و انبار نمونهها :
نگادار (حفیظ ) مواد جیمد ب روش شیمیییی عمومیً توصی نمیشود .بار حیل نمونه ههی بییهد سهریعیً به
محیخ کدک و دمی  4oCو دور از نور مستقیم کورشهید مدتقهل شهوند تهی واکدشهای احتمهیلی به حهداقل
برسد .مقدار نمون آ نوع ظرف مدیسب و ملزومیت حمل و جیبجی نمونه در دسهتورالعملای مهرتطخ بحه
قرار گرفت اس .
 -5تداخالت و اشکاالت بالقوه :
دو مشکل اولی در ارتطیط بی نمون بردار کیس وجهود دارد  :اولآ تهداکل آلهودگی از نمونه ا به نمونه
دیگر و دومآ نمون بردار نیمدیسهب  .تهداکل آلهودگی را مهیتهوان بهی اسهتفیدخ از ابزارههی نمونه بهردار
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اکتصیصی حذف کردخ یی کیهش داد .اگر این امر عملی نطودآ نظیف و پیکسهیز ابزارههی نمونه بهردار
الزامی اس ک در دستورالعملای «پیکسیز وسییل نمون بردار » مورد بح

قرار گرفت اس .

روی هی نیمدیسب نمون بردار ممکهن اسه مهیتریم نمونه را باهم بریهزد که موجهب تطخیهر آلودگیاهیآ
تراکم نمون و یی عدم یکدواکتی کیفی نمون هی شدخ و نتییج متغیر و غیر نمییددخ میگردد.
 -6تحهیزات و لوازم :
تجایزات مورد نییز برا نمون بردار کیس مشتمل بهر مهوارد زیهر اسه

که ممکهن اسه برکهی مهورد

استفیدخ قرار نگیرد:
توج  : 1اگر نمون کیس جا

آنیلیز ترکیطیت نیم فرار مد نظر بیشدآ نطیید از ابزارهی پالستیکی

استفیدخ گردد.

نقش هی مدطق  /نقش واحد مورد بررسی
تجایزات ایمدی همینطور ک در پالن ایمدی و سالم
اسطیب مرسوم پیمییش و یی سیستم تعیین موقعی

) (HASPآمدخ اس .

جاینی )(GPS

متر نوار
میخ و یی پرچم پیمییش
دوربین و اسطیب عکسطردار
سطلآ کیس و ظرف از جدم استیلآ پالستیک و یی سییر مواد مدیسب جا همگنسیز نمون
ظروف نمون بی ظرفی مدیسب
کیس هی پالستیکی قفل زیپی
دفترچ ییدداش مشخصیت مدطق
برچسب مشخصیت
فرمای اطالعیتی مدطق و نمون هی
کدک کدددخهی
بیلچ آ کیردسآ میل و قیشقکای پالستیکی و یی استیل
اوگر مدیسب و میل هی امتداد و دست
استوان نمون گیر لط نیزسآ مغزخگیرآ جک کِشددخ و ...
آشکیرسیزهی  PIDآ  FIDو نمییشگر ذرات معلق قیبل تدفم )(RAM
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بیل مکینیکی
نمون بردارهی En Core

 -7محلولهای شیمیایی :
محلولای پیکسیز در دستورالعملای پیکسیز تجایزات نمون بردار آمدخ اس .
 -8روشها :
 : 1-7آمیدخ سیز :


میزان و شدت نمون بردار آ آزمییشاییی ک بیید انجیم شودآ روشای نمون بردار ک بییهد بکهیر
رود و نوع و تعداد تجایزات و تیمیدیت الزم برا اجرا مأموری

را معین کدید.



تجایزات الزم برا نمون بردار و پییش هوا را فراهم کدید.



همیهدگی و برنیم ریز الزم بی متولیینآ مشتر و موسسیت قینونی انجیم دهید.



یک برنیم شدیسییی مقدمیتی از محل قطل از عملییت مطیبق بی  HASPکیص مدطق انجیم دهید.



از میخ چوبی و پرچمای برا شدیسییی و عالمتگذار نقیط نمون بردار استفیدخ کدیهد .به هدگهیم
انتخیب محل نمون بردا ر بیید پیرامترهی کهیص محهل میندهد ططیعه و شهدت آلهودگیآ مهورد
توج قرار گیرد .این محلای ممکن اس بدلیل شرایخ دسترسیآ محهدودخههی ممدهوع و یهی موانه
سطحی اصالح گردد .تمیمی موقعیتای عالمتگذار شهدخ بییهد قهطال از هرگونه تیسیسهیت پهیس
شدخ و از نظر ایمدی تییید گردد.



تجایزات را مطیبق دستورالعملای اکتصیصی هر موقعی آ پیکسیز و نظیف کدید.

 : 2-7نمون بردار
 : 1-2-7نمون هی کیس سطحی  :برداشه

نمونه از کهیس نزدیهک به سهطح را مهیتهوان بهی اسهتفیدخ از

ابزارهییی میندد بیلچ آ کج بیلآ میل و کمچ انجیم داد .الیه ههی بهیالتر بهرا رسهیدن به عمهق مهورد نیهیز
برداشت میشوند و بی یک قیشقک ضد زنگ و یی پالستیکی نمون را برمیداریم .الطت برا آنهیلیز ترکیطهیت
نیم فرار کیبرد ابزارهی پالستیکی مجیز نیس

(توج .)1

این روش را می توان برا انواع زیید از کیکای بکهیر بهرد .ولهی تداهی به کیکاهی مجهیور سهطح محهدود
میشود .بی این روش نمون هی دقیق و نمییددخا را بست ب نظر اعضهی تهیم نمونه بهردار قیبهل جمه آور
اس  .می توان بی یک میل تخه بدهییی یهک بلهوس از کهیس را بعدهوان نمونه دسه نخهوردخ جهدا نمهود.
ابزارهییی ک بی کروم یی سییر مواد روکش دادخ شدخ اس آ نطیید بکیر برد.
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مراحل زیر برا برداش نمون هی کیس سطحی طی میشود :


اگر آلودگیای آلی فرار ) (VOCمد نظهر بیشهدآ از یهک نمییشهگر  PIDبهرا پهییش وضهعی
تدفم فرد نمون بردار هدگیم عملییت استفیدخ کدید.



بی استفیدخ از یک بیلچ ضد زنگآ قیشقک پالستیکی یی میل آ تک چوبایآ سهدگآ گییههین و سهییر
مواد اضیفی را از سطح پیس کردخ دور بریزید.



مقدار کیفی از نمون بر اسیس آزمییشاییی ک قرار اس

انجیم شود جم کهردخ و در یهک ظهرف

کیس میندد ضدزنگآ پالستیکی یی جدم مدیسب دیگر بریزید.


اگر آزمییش مواد آلی فرار مد نظهر اسه آ بالفیصهل بخشهی از نمونه را بهی یهک قیشهق اسهتیل در
ظرف نمون مدیسب برچسب گذار شدخ بریزیهد و درب آنهرا محکهم کدیهد تهی مهواد فهرار کهیر
نشود.



کیس بیقیمیندخ را کیمال مخلوط نمییید تی یک نمونه نمییدهدخ از کهل نمونه بهردار بدسه آیهد.
سپم نمون را در یک ظرف برچسبگذار شدخ قهرار دادخ درب آنهرا محکهم کدیهد .اگهر قصهد
نمون مرکب داریدآ قطل از این مرحل سییر نمون هی را نیز ب ظهرف همگهنسهیز مدتقهل و کهیمال
مخلوط کدید.

 : 2-2-7نمون بردار از عمق بی اوگرهی و استوان هی نمون گیر جدارنیزس
این سیستم شیمل یک اوگرآ سرآ چدد میل امتداد و یک دست  Tشکل اس  .اوگر بهرا حفهر یهک گمینه
تی عمق دلخواخ بکیر رفت و سپم کیر میشود .نمون ممکن اس مستقیمی از سر اوگر برداش شود .اگهر
مقدار بیشتر نمون الزم بیشدآ گمین هی بیشتر تی همین عمق حفر میشود .همچدین میتوان سر اوگهر را
بی یک بخشی ک شیمل یک استوان نمون گیر اس تعویض نمود و آنرا در گمینه تهی عمهق مهورد نظهر فهرو
برد .نمون را بصورت مغزخ از استوان کیر نمود.
انواع مختلف اوگر وجود دارد ک می توان ب نوع سطلیآ استوان ا آ پرخ پیوست (میرپیچی) و یی پس ههول
) (post-holeاشیرخ نمود .نوع سطلی بدلیل امکین برداش

حجهم زیهید نمونه از یهک عمهق مشهخ

و در

زمین کوتیخآ برا نمون بردار مستقیم باتر اس  .وقتی از اوگرهی پرخ پیوسهت و یهی پسه -ههول اسهتفیدخ
میشود نمون را مستقیمی میتوان از پرخهی و یی تودخ کیس کیر شدخ اطراف گمین برداشه  .ایهن دو نهوع
اوگر برا برداش

نمون مرکب از کل ستون کیس مدیسب هسهتدد .امهی نمهیتهوان از آناهی بهرا برداشه

نمون از عمق معین استفیدخ نمود.
مراحل زیر برا برداش نمون کیس بی استفیدخ از یک اوگر اجرا میشود :
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 .1سر اوگر را ب میل هی امتداد متصل کردخ و ب دست  Tشکل وصل کدید.
 .2سطح محل گمین را از ضییعیت پیس کدید .توصی میشود ک یک الی نیزس از کهیس سهطحی
را در دایرخا ب قطر  03cmاطراف گمین را برداشت دور بریزید.
 .0اوگر زدن را آغیز کردخ و ب تدیوب کیکاهی کهیر شهدخ اطهراف گمینه را جمه کهردخ و رو
یک سطح پالستیکی پان شدخ نزدیک گمین بریزید تی از سقوط تصیدفی کیکای ب سطح آمهدخ
در داکل گمینه جلهوگیر شهود .همچدهین پهر کهردن گمینه را تسهایل کهردخ و از آلهودخ شهدن
احتمیلی محیخ اطراف جلوگیر میکدد.
 .4پم از رسیدن عمق دلخواخ اوگر را ب آرامهی و بهی دقه

از گمینه کهیر کدیهد .در صهورتی که

نمون مستقیمی از سر اوگر برداشت میشود ب مرحل  13بروید.
 .5سر اوگر را از میل هی امتداد جدا کهردخ و بهی یهک غهالف بهرنهدخ و اسهتوان نمونه گیهر جهییگزین
کدید.
 .6استوان نمون گیر را بی دق در گمین پییین بطرید .ب تدریج استوان را در داکل کیس فشهیر دهیهد.
دیوارخهی گمین را نتراشید .از چکش زدن ب میل هی کوددار کدید تهی ارتعهیش حیصهل موجهب
ریزش دیوارخ نشود.
 .7غالف برندخ را کیر کردخ از میل هی جدا کدید.
 .8استوان نمون گیر را کیر کدید.
 .9بیال مغزخ (حدود یک ایدچ) را دور بریز  .زیرا ممکن اس شیمل کیکای ریزشهی بیشهد .تمهیم
و یی بخشی از مواد مورد نظر را ب کمک قیشقک استیل در داکل یهک ظهرف برچسهطدار مدیسهب
مدتقل کدید و درب ظرف را محکم کدید .در صورت لزوم نمون را قطال مخلوط و همگن کدید.
 .13اگر آنیلیز  vocمد نظر بیشد نمون را مستقیمی از سر اوگر ب کمک قیشقک اسهتیل در داکهل یهک
ظرف برچسطدار مدیسب مدتقل کدید و درب ظرف را محکم کدید.
 .11اگر نمون دیگر در عمق بیشهتر همهین گمینه بییهد برداشه شهودآ سهر اوگهر را متصهل کهردخ و
مراحل  0تی  11را تکرار کدید .الطت بین هر دو نمون سر اوگر کیمال از آلودگی پیس شود.
 .12گمین را بی توج ب قوانین موجود ترمیم و یی رهی کدید.

 : 0-2-7نمون بردار در عمق بی یک ترایر ): (Traier
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در شکل  2ضمیم آ یک ترایر را میبیدید ک دارا یهک دسهت  Tشهکل اسه  .ایهن نهوع اوگهر در کهیس
مورد نظر فرو بردخ شدخ و یک نمون مغزخ از عمق مدیسب برداش میشود.
مراحل زیر برا برداش نمون کیس بی استفیدخ از ترایر اجرا میشود :
 .1ترایر را بی زاوی صفر تی  45درج از سطح در میدخا ک قرار اس نمون بهردار شهود فهرو بریهد.
در این زاوی ریزش نمون کمتر اس .
 .2ترایر را یک یی دوبیر بچرکینید تی یک مغزخ از میدخ جدا شود.
ترایر را ب آرامی عقب بکشید.

 .0در حیلیک شکیف ترایر بیال اس

 .4اگر آنیلیز  vocمد نظر بیشد نمون را ب کمک قیشقک اسهتیل مسهتقیمی به یهک ظهرف برچسهطدار
مدیسب مدتقل کدیهد و درب ظهرف را محکهم کدیهد .بیقیمینهدخ نمونه را در یهک ظهرف اسهتیل یهی
پالستیکی یی جدم مشیب دیگر ریخت و بخوبی مخلوط کدید .اگر قهرار اسه نمونه مرکهب اکهذ
شود از سییر محلای نیز نمون را ب ظرف مدتقل و همگن کدید .سپم نمون را به ظهرف برچسهطدار
مدتقل و در ب آنرا محکم کدید.
 : 4-2-7نمون بردار از عمق ب وسیل استوان دو تک
این نمون گیر بصورت دو نیم استوان اس ک بی بس بام متصل شدخ و تشکیل یک لول میدههد که پهم
از نمون بردار مجددا جدا شدخ و پروفیل کیس کیر میشود .از این وسیل عمومی بهرا اکهذ مغهزخههی
دستدخوردخ کیس ب طولاهی  45تهی  63سهینتیمتر اسهتفیدخ مهیشهود .ایهن نمونه گیهر بهی قطرههی  5و 8775
سینتیمتر وجود دارد .می توان بی برداش

چددین مغرخ متوالی در عمهقآ پروفیهل کهیملی از کهیس را بدسه

آورد و یی ایدک ابتدا برا رسیدن ب عمق مورد نظر از اوگر دستی یی میشیدی اسهتفیدخ کهردو سهپم اسهتوان
دو تک را در انتای گمین وارد نمودخ و مغزخگیر کرد.
استیندارد  ASTM D1586برا نمون برداریای زمینشدیسی بی استفیدخ از نمون گیر استوان دو تک تهدوین
شدخ اس .
برا برداش نمون کیس بی استفیدخ از این اسطیب مراحل زیر اجرا میشود :
 .1نیم استوان هی را ب موازات هم قهرار دادخ و قطعه پیشهد را در پهییین و قطعه سهر را در بهیال آن
محکم کدید.
 .2نمون گیر را بی زاوی  93درج (عمود بر سطح) قرار دهید.
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 .0ب کمک جک و یی عیمل دیگر نمون گیر را حداکثر تی پییین قطع سر در کیس فرو برید تی بیعه
تراکم کیس نگردد.
 .4در دفترچ ییدداش

اطالعیت مربوط ب طول استوان و تعداد ضرب بکیر رفت را ییدداش کدید.

 .5نمون گیر را بیرون کشیدخ و بی بیز کردن پیچای پیشدد و سرآ استوان را بهیز کدیهد .مقهدار نمونه و
نوع کیس بیید در برگ اطالعیت گمین ثط

گهردد .اگهر نمونه نصهف شهدخ نیهیز بیشهدآ بهی یهک

چیقو استیل و پیس نمون را در طول آن دو قسم کدید.
 .6بدون دستخوردگی مغزخآ آنرا ب ظرف مخصوص برچسبگذار شدخ مدتقهل و بخهوبی محطهوس
کدید .در صورت نییز میتوان بیقیمیندخ نمون و یی نمون هی چدد محل را (برا نمونه مرکهب) در
یک ظرف مدیسب مخلوط و همگن کردخ ب ظرف برچسطدار مدتقل نمهود .محهل گمینه را مطهیبق
قوانین مدطق پهر و یی ترس کدید.
 : 5-2-7گودال نمون  /حفیر ترانش
بادگیم نییز ب بررسی دقیق الی هی و کصوصییت کیسآ میتوان بی یک بیهل مکهینیکی مقطعهی از کهیس را
برداش  .برا برداش نمون از چدین ترانش و یی گودال نمون آ مراحل زیر طی میشود :
 .1قطل از هرگون عملییت حفیر بی بیل مکینیکی ضرور اس

تی تمیمی محلای مورد نظهر از نظهر

عدم وجود تیسیسیت سطحی و دفن شدخ مورد بررسی قرار گیرد.
 .2برنیمه ایمدههی و سههالم مخصههوص محههل ) (HASPبررسههی کههردخ و از نصههب و اجههرا تمههیمی
تجایزات کدترلی مدیسب اطمیدین حیصل کدید.
 .0ب کمک بیل مکینیکی یک ترانش ب عهرض تقریطهی  93cmو عمهق  03سهینتیمتر پهیییدتر از عمهق
مورد نظر حفر کدید .کیکای کیر شدخ را رو الی هی پالستیکی بریزید .ترانش ههی بهی عمهق
بیش از  175متر بیید شیطدار شدخ و مطیبق بی مقررات ذیربخ مایر گردد.
 .4بی یک بیل  2تی  5سینتیمتر کیس رو سطح عمود گودال در محل نمون بردار را بردارید.
 .5نمون هی ب کمک یک بیلچ آ کج بیل و یی هر ابهزار مدیسهب دیگهر در فواصهل مهورد نظهر برداشهت
میشود .حتمی سطح محل نمون بردار را مقدار بخراشید تهی کیکاهییی که احتمهیال از محلاهی
دیگر ب آن چسطیدخ جدا شدخ و ب کیس تیزخ برا نمون بردار دسه

پیهدا کدیهد .در بسهییر از

موارد میتوان از کیکای داکل بیک بیل مکینیکی نمون برداش .
 .6اگر آنیلیز  vocمد نظر بیشد نمون را بهی یهک قیشهقک اسهتیل مسهتقیمی به یهک ظهرف برچسهطدار
مدیسب مدتقل کدیهد و درب ظهرف را محکهم کدیهد .بیقیمینهدخ نمونه را در یهک ظهرف اسهتیل یهی
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پالستیکی یی جدم مشیب دیگر ریخت و بخوبی مخلوط کدید .اگر قهرار اسه نمونه مرکهب اکهذ
شود از سییر محلای نیز نمون را ب ظرف مدتقل و همگن کدید .سپم نمون را به ظهرف برچسهطدار
مدتقل و در ب آنرا محکم کدید.
 .7گودال حفر شدخ را مطیبق مقررات محلی اصالح نمییید.
 : 6-2-7نمون بردار کیس برا  vocبی نمون گیر En core

نمون گیر  En coreوسیل ا یکطیر مصرف اس ک برا برداش و انتقیل نمون کیس ب آزمییشگیخ بکهیر
میرود .این وسیل از نوعی پلیمر مرکب بی اثر سیکت شدخ ک نمون اکذ شدخ بهی آن اصهال در معهرض ههوا
قرار نمیگیرد .بدیبراین از دس

دادن  vocدر آن ب حداقل میرسد .برا استفیدخ از آن ب این روش عمهل

کدید :



بخش مغزخگیرآ میل و دست  Tشکل را مطیبق روش سیزندخ سرهم کدید.



ابزار را در کیس فرو کدید تی بخش مغزخگیر کیمال پهر شود .نمونه گیهر را از کهیس بیهرون آوردخ و
کیس اضیف انتای مغزخگیر را بتراشید.



درب بخش مغزخگیر را در حیلیکه هدهوز به دسهت  Tشهکل متصهل اسه بگذاریهد .درب را رو
سطح صیف برآمدگی فشیر دهید تی بخوبی فی شدخ و نمون کیمال محطوس شود.



دست  Tشکل را بی چرکش و فشیر الزم از بخش مغزخگیر جدا کدید.



برچسب را ب درب متصل کردخ و بخش مغزخ گیر را در کیس پالستیکی زیپدار محطهوس کهردخ در
یخ قرار دهید.



معموال س نمون گیر  En coreبرا هر محل نمون بهردار مهورد نیهیز اسه  .ایهن نمونه گیرههی به
آزمییشگیخ مدتقل شدخ و در آنجی نمون کیس بی متینول و یی سدیم بیوسولفیت محیفظ میشود.
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 -9محاسبات
در این دستورالعمل کیربرد ندارد.
 -30اطمینان کیفی/کنترل کیفی
برا اجرا این دستورالعملایآ اقدامیت اطمیدهین کیفهی کیصهی صهورت نمهیپهذیرد .بارحهیل مالحظهیت
عمومی زیر بکیر میرود :
 -1تمیمی اطالعیت بییهد در دفترچه ییدداشه یهی برگه ههی اطالعهیتی مدطقه ثطه

گهردد .حهداقل

اطالعیت زیر مورد نییز اس :
 -نیم نمون بردار و وابستگی او ب پروژخ

 -شرح نمون

 -شمیرخ نمون

 -زمین و تیریخ نمون بردار

 -موقعی نمون

 -شرایخ جو هدگیم نمون بردار

 -عمق نمون

 -روش برداش

 -حجم تقریطی نمون برداش

نمون

 -کروکی محل نمون

شدخ

 نوع آزمییشای مورد نییز -2تمیمی ابزارهی و تجایزات بیید مطیبق دستورالعملای اجرایهی اسهتیندارد و یهی آموزشهای سهیزندخ
بکیر گرفت شود .چکیپ و کیلیطراسیون دستگیهای بیید قطهل از نمونه بهردار اجهرا شهدخ و مسهتدد
گردد.
 -0نوع نمون هی کدترل کیفی مورد نییز ک بیید در محل برداش شوندآ در برنیم کهیر مخصهوص
مدطق ثط

گردد.

 -33اعتبار اطالعات
کیربرد ندارد.
 -32ایمنی و سالمت
هدگیم کیر بی مواد یی محیطای کطرنیسآ دستورالعمل ایمدی و سالم ملی ) (OSHA, USEPAعالوخ بهر
برنیم ایمدی و سالم

کیص مدطق ) (HASPرعیی

گردد.

()9

دستورالعمل نمونهبرداری خاک

سازمان حفاظت محیط زیست ایران

 -31مراجع و مستندات مرتبط :
U. S. EPA Environmental Response Team, Standard Operating Procedures, SOP:
#2012, Soil Sampling, Date: 7/11/01, Revise 2003

ضمیم  :شکل مربوط ب ترایر
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