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 2 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 الباب األول
 :مقدمة

 ختبارااليمكن ان تكون صحيحة إال إذا كانت عينة هذا  ال اختبار أيأن نتيجة  البديهيمن 
فإذا لم تراعى الدقة عند جمع العينة أو  .صحيحة وأن كل بناء يعتمد على أساس هذا البناء

فإن كل ما يترتب على  إيجابيحدث تلوث للعينة عند جمعها سواء كان هذا التلوث سلبى أو 
هذه العينة من نتيجة او حكم على هذه النتيجة سوف يكون باطال وقد يؤدى الخطأ البسيط أو 

خطوة من الخطوات األولى من بداية تجهيز عبوة جمع العين حتى تصل  أي في االكتراثعدم 
يمكن  كبيرة ال خطأ ولوكان بسيطا قد يؤدى الى أخطاء بل الى مشاكل أيالعينة للمعمل للتحليل 

لذا كان من الواجب إتباع التعليمات بدقة عند جمع العينات ولنتذكر دائما أن ما بنى  .بها ؤالتنب
 .على باطل فهو باطل

 

 :الهدف من جمع العينات

 وتداولهليسهل نقلة  فيالحجم بحيث يكون كا في الهدف من العينات هو تجميع جزئ صغير
هذا يتضمن ان التركيزات النسبية  ،أوخذت منها التينفس الوقت تكون ممثلة للمادة  فيبالمعمل و 

وهذا يضمن ايضا ان تنقل العينة  ،أوخذت منها التيللمادة  التينفسها  هيمن مكونات العينة 
   .تراكيبها قبل تحليلها فيويتم تداولها بسهولة بحيث ال يحدث تغيير 

 

  Safety  عيناتاجراءات األمان اثناء جمع ال

عند التعامل مع  –المعامل  فياجراءات األمان اثناء جمع العينات تشبه اجراءات األمان العامة 
 rubberفالمشغل البد ان يرتدى القفازات البالستيك  –نوع  أيمن  صحيمياه الصرف ال

gloves  والبد من غسل القفازات بالكامل قبل ازالته ثم بعد  – المجاريلمنع تالمس الجلد بمياه
 disinfectant soapمستخدما الصابون المطهرة  األيديذلك البد من غسل 
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 3 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 عامل جمع العينات وهو مجهز باألجهزة الالزمة للحماية الشخصية( 1)ويوضح الشكل 

 

 :الحماية الشخصية عند جمع العينات وتشملأجهزة 
 (الجلدية)البالستكية  المريلة -1

 قفاز طويل حتى المرفق  -2

 حذاء برقبة طويل  -3

 كمامة  -4

 نظارة امان -5
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 3 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 عامل جمع العينات وهو مجهز باألجهزة الالزمة للحماية الشخصية( 2)ويوضح الشكل 

 

 الكيميائيالى المعمل  مباشرةالعديد من محطات معالجة المياه الخام والمعالجة يتم ضخها  في
المحطات األخرى فالمشغل البد ان يقوم  فيعالوة على ذلك ، عملية جمع العينات لتسهيل

 climb overال تحاول ان تتسلق  .يمكن ان تعرضه للمخاطر التيبتجميع العينات من الموقع و 
عند تجميع العينات لذا  chainsاو السالسل  guardrailsتحاول ان تتحرك خلف الدرابزين  وال

او ادوات اخرى لتجميع العينات  ropesمع عبوة جمع العينات او أحبال  polesاستعمل أعمدة 
 .بأمان
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 3 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

  Sampling Locationsأماكن جمع العينات 

يعتمد المكان او النقطة الذى يتم تجميع العينة منه على المعلومات المطلوب معرفتها او 
لتحديد  raw waterفالمشغل يقوم بجمع عينة من مياه المدخل الخام . اكتشافها عن المياه

 النهائيسوف تؤثر على خطوات المعالجة كما يتم تجميع عينات من السيب  التيخواص المياه و 
 .تمت التيكفاءة المعالجة  لتحديد مدى

 .مرحلة من مراحل المعالجة البد دائما من اختيار نقطة او مكان تجميع العينات بدقة أيعند 
 representativeيتم تجميعها ممثلة للواقع المياه عند هذه النقطة  التيتكون العينة ي وذلك لك

او المواسير او  well-mixed areasوالبد دوما ان يتم تجميع العينات من منطقة جيدة الخلط 
 .pipesخطوط الطرد 

فمن الخطأ ان يتم  – االستهالكتحديد جودة مياه الشرب الى شبكة على سبيل المثال اذا اردت 
حيث ان  distribution systemشبكة التوزيع  في dead end تجميع العينة من نهاية ميتة

كل شبكة التوزيع وبنفس الطريقة اذا اردت تجميع  فيهذه النقطة سوف ال تمثل المياه  فيالمياه 
فمن الخطأ ايضا ان يتم تجميع العينة من المياه  flocculation basinعينة من حوض ترويب 

هذه النقطة  فيمن قاع الحوض حيث ال تكون المياه جيدة الخلط  stagnant waterالراكدة 
 كل الحوض  فيغير ممثلة للمياه  هيوبالتالى ف

 clearly markedجميع العينات البد ان يكون مكان تجميع العينات مزود بعالمة واضحةعند ت
  .كل مرة فيوالبد من تجميع العينات من نفس المكان  .accessibleويسهل الوصول اليه 

 

  Sampling Equipment عبوات تجمع العينات

الغالب  فيتجميع العينات تكون  فيالمستخدمة  equipmentمعظم الحاالت األجهزة  في
 مثل الجارات او البرطمنات sampling containersبسيطة ومكونة من اوعية لجمع العينات 

jars  وكاساتbeakers . األكسجين الذائب  اختبارمثل  ختباراتاالالقليل منdissolved 
oxygen testing  اذا كان مصدر  ،تحتاج الى ادوات او اجهزة خاصة لتجميع عيناتها التيو

يد  استخدامفال بد من  out of reachالمياه المفروض جمع العينات منه بعيدا عن المتناول
 a long-handled aluminum dipperطويلة من األلمونيوم متصلة بعمود من الخشب

attached to a wooden pole لكى يتم تجميع العينة. 
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 2 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 

 

 corrosion-resistant مصنوعة من مادة مقاومة للصدأعبوة تجميع العينات البد وان تكون 
وال يمكن ان تتفاعل مع  .والبد ان تتحمل الغسيل والتثليج المتكرر leak-proofومانعة للتسرب 
 هيتجميع العينات  فيها استخداميمكن  التيالعموم فان افضل العبوات  فيو  .مكونات المياه

يجب استعمال العبوات المصنوعة  الو  .glassلزجاج او ا plasticتلك المصنوعة من البالستيك 
حيث يمكن ان تتأكل  coffee cansمثل عبوات القهوة  metal containersمن المعدن 

corrode  المتكرر وسهلة الكسر  ستخداماالوال تتحملbreak easily استخداميمكن  وال 
 فييحدد العبوات والمواد المستخدمة ( 1)الجدول رقم  .acid cleanedغسيلها  فياألحماض 

 .عبوات تجميع العينات

وعن طريق  اكثر من عبوة لموقع العينة الواحد استخداميمكن منع تلوث العبوات عن طريق 
واخرى يتم تنظيف عبوات تجميع  تجميعهالغسيل الكامل للعبوات بعد كل مرة تجميع وبين كل 

 good qualityجيد  صناعيومنظف  hot waterالماء الساخن  استخدامالعينات ب
detergent  ثم شطفها بماء الصنبورtap water الشطف بالماء المقطر  يتبعهdistilled 

water  ثم يتم تجفيفها كليتاdry completely استخداموعلى فترات مناسبة يتم غسل العبوات ب 
 لتجميع عينات البكتريولوجيةمن ذلك العبوات المستخدمة  ويستثنيجميع البقايا  إلزالةاألحماض 

bacteriological  وعينات الزيوت والشحومoil and grease  كما ان العبوات البد من شطفها
 وقت تجميع العينات بجزء من العينة  في



 رهشأ ةتس – جمع العينات  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف الصحي
 

 

 

 2 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

  Sample Qualityجودة العينات 

الجارية العينات البد ان يتم تجميعها اماكن جيدة الخلط وان يكون مكان الجمع ممثل للمياه 
تجميع األجزاء الكبيرة او الغير عادية  يتجنبالى المشغل البد ان  باإلضافةهذا  .المراد تحليلها

او نمو  depositsتحتوى على مواد مترسبة التيالعينات . العينات الروتينية فياو غير طبيعية 
 فييمكن ان تتجمع  التياو خبث و  floating materialاو مواد طافية  ,growthsللنباتات 

 skewedنقطة جمع العينات او على جوانب الجدران تؤدى الى الحصول على نتائج بانحرافات 
 امراعاتهيجب  التيالعوامل األساسية سنذكر  غير طبيعية لذا وجب تجنب كل هذه األمور وفيما

 .العامة لتجميع عينة صحيحة اإلرشاداتيوضح ( 4)والشكل رقم  .عند جمع العينات

 
 نقطة جمع عينة الحمأة النشطة من حوض التهوية   اتبع تعليمات السالمة عند جمع العينات

 
 نقطة جمع العينة البد ان تكون منطقة خلط جيد
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 ابتعد عن الجدران عند جمع العينات

 
 تجنب جمع األجسام الكبيرة مع العينات

 
 حفظ العينات في الثالجات

 العينات بطريقة صحيحةارشادات جمع (: 4)شكل رقم 
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 عند جمع العينات امراعاتهيجب  التيالعوامل األساسية 

 :يجب مراعاة العوامل التالية عند جمع العينات

 تحديد المكان -1
 تثبيت المكان -2
 تحديد الزمان -3
 تثبيت الزمان -4
 توافر وسيلة جيدة لجمع العينات -5
 العيناتاثناء جمع  الصناعياألمن  دواعياتباع  -6
 وجود وسيلة لحفظ العينات  -7
 

 :تحديد المكان

المطلوبة حتى يمكن الحصول على البيان الذى يمكن ان  ختباراتيتم تحديد المكان طبقا لال
 التيالظواهر  لها مدلول وقيمة لتفسير ختباراتأن تكون اال أي .عملية التشغيل فييستفاد منه 

 .على مراحل المعالجة تطرأ

 :مكان سحب العينة فييجب ان تتوافر الشروط التالية 

  ان تكون المياه جارية بسرعة التدفق ) خارجي تأثير أيأن يكون معدل السريان ثابتا دون
 (الطبيعية

  خطوة من خطوات المعالجة  أيعينات الدخول تؤخذ من مكان قبل اجراء 
  ان يكون مكانا جيد الخلط وليس به نقط راكدةdead zone  
  شوائب  أيتؤخذ العينات من مكان بعيد عن تراكم 

 

  :تثبيت المكان

حتى ( واالرتفاعالطول والعرض )من العناصر الهامة تثبيت مكان جمع العينة بأبعاده الثالثة 
تكون العينات المتناظرة متماثلة حيث ان البعد او القرب من الحوائط الجانبية او الزيادة او 

 العمق يؤثر بصفة خاصة على درجة خلط المواد الصلبة العالقة بالعينة فيالنقص 
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 :تحديد الزمان

ذلك الوقت فقط وهذه الطبيعة  فيالزمن الذى يتم فيه جمع العينة يمثل طبيعة السائل او المياه 
األحمال  فيذلك الزمن الذى يحدث فيه زيادة  فييمكن ان تتغير من وقت آلخر ويراعى  التي
 .درجة الحرارة من آن ألخر فيلمياه الصرف الواردة والتغير ( معدل السريان)

 

 :تثبيت الزمان

نفس الوقت الذى يتم جمعها فيه  فييتم جمعها بصفة يومية يجب ان تتم  التيالعينات الوقتية و 
حيث ان هذا الوقت من اليوم يمثل بدء دورة كاملة تتشابه الى حد  التالياليوم السابق واليوم  في

 .التاليكبير باليوم السابق واليوم 

 

 :توفير وسيلة جيدة لجمع العينات

 :يتم تجميعها يدويا لها ادوات مخصصة لذلك يراعى فيها ما يلى التيالعينات 

  طول ذراع أداة الجمعsample pole وصول الى العمق والذى يجب ان يكون كافيا لل
 (5انظر الشكل )المطلوب 

  مدى مطابقة احزمة الربط ألداة جمع العينات لزجاجة العينة نفسها وكذلك القاعدة المثبتة
 (5)عليها كما هو موضح بالشكل 

  مادة البالستيك لكافة العينات ومن  هييجب ان تكون المادة المصنوع منها عبوة العينة
 الزيوت والشحوم ختبارالالزجاج 

 اغطية عبوة العينات مدى احكام 

  وبعده ستخداماالنظافة عبوات العينات قبل 

 سلة جمع عبوات العينات 
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 11 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 
 يوضح األداة اليدوية لجمع العينات( 5)شكل رقم 

 
 صناعياتباع تعليمات األمن ال

اثناء جمع العينة ألن جامع العينة معرض لعدة حوادث  صناعياألمن ال دواعييجب مراعاة 
 :منها

  االنزالقخطر 

 خطر السقوط 

  األماكن سيئة التهوية  فيخطر التواجد 

  خطر التعرض للغازات السامة 

  عن طريق التالمس العضويخطر التلوث 

 

 :وسيلة حفظ العينة

 5الى  3التبريد عند درجة من  هييجب توفير وسيلة مناسبة لحفظ العينة والوسيلة الشائعة 
 .صناعيلحفظ عينات الصرف ال ةالكيميائي اإلضافاتدرجة مئوية وقد تستخدم 
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 :البرنامج الزمنى لجمع وتحليل العينات

على وجود نتائج سليمة  صحيمحطة معالجة مياه صرف  ييعتمد برنامج التشغيل الناجح أل
عادة ما  التيويعتبر جمع العينات هو الخطوة األولى للحصول على النتائج و  –للتحاليل المعملية 

 االهتماموتعتمد صالحية نتائج التحاليل بالدرجة األولى على  .يحدث فيها اكبر قدر من األخطاء
 .بتفاصيل تجميع العينات

تم وضعة وي .زمنى لجمع وتحليل العينات من محطة المعالجة شهرياالبرنامج اليفضل أن يكون 
هذا البرنامج يمكن تعديله أو  –مع مدير المحطة ومدير التشغيل  باالشتراكبمعرفة مدير المعمل 

 تغييرة عند نهاية كل شهر أو عندما تقتضى الحاجة

أن العينة البسيطة تمثل الحالة الوقتية  االعتبار فييراعى عند وضع برنامج جمع العينات األخذ 
 فيتتغير بالتخزين يلزم  التيعند تقدير بعض المركبات أو الخواص . .لمكان وساعة اخذ العينة

 .حقليا ختباراالفور جمع العينة ويستحسن أن يتم إجراء  ختبارعمل اال الحالة هذه

جميع  فيمسافات طويلة  ما على فترات طويلة أو عبر ندما يكون مصدر العينة ثابت نوعاع
الحاالت فإن جمع عينة بسيطة لمثل هذا المصدر قد تكون كافية لبيان  هذهمثل  في االتجاهات

 .على فترات طويلة حالة هذا المصدر

عندما يكون مصدر العينة يتغير تغيرا كبيرا مع الوقت فإن جمع عينة بسيطة على فترات مناسبة 
دما يكون هذا الفترات وعن هذهوكيفية ونوعية التغير خالل  وتحليلها منفصلة يعطى مدى التغير
 .الوقت فيتم تجميع عينات منفصلة من عدة أماكن مناسبة التغير يتغير بتغير المسافة فضال عن

دارة محطة المعالجة  يالكيميائعملية جمع العينات يجب أن يتعاون المعمل  فيقبل البدء  وا 
 :لوضع البرنامج الزمنى لجمع وتحليل العينات المفصل ويشمل

 يتم جمع العينات منها وتحديد أماكن أخذها  التيتحديد مجارى الصرف المختلفة  .1
 يتم جمعها  التيتحديد مواعيد جمع العينات ونوع العينات  .2
يتم إجرائها على كل عينة ونوع الفحص وعدده خالل اليوم أو  التيالمختلفة  ختباراتاال .3

 .األسبوع أو الشهر
والذى  1842لسنة  44اليل المنصوص عليها بالقانون البد ان يشمل البرنامج جميع التح .4

يحدد معايير صرف المخلفات السائلة على المسطحات العذبة وكذلك المعايير الخاصة 
 .والقوانين البيئية باللوائح
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 صحياشتراطات عمل برنامج لجمع وتحليل العينات لمحطة معالجة صرف 

 :االتيلعمل البرنامج يراعى 

  الموجودة باللوائح والقوانين  ختباراتالبرنامج على جميع الفحوصات واالالبد أن يحتوى
تصرف اليه  التي المائيلمحطة المعالجة على المصدر  النهائيالمنظمة لعملية صرف السيب 

 .المحطة مخلفاتها
 مراحل  فيتضمن التحكم  التي ختباراتالبد وان يحتوى البرنامج على الفحوصات واال

قدرة المعمل من أفراد ومعدات على استيعاب العينات  االعتبار فيالمعالجة المختلفة مع األخذ 
 .ترد اليه يوميا التي
  فيمواقع أخذها بعالمات واضحة مع األخذ  فيضرورة تحديد وتثبيت نقط أخذ العينات 

 .ة الخلطاماكن مفتوحة جيد فيأن يكون المكان أمن وسهل الوصول اليه و  االعتبار
  اختباراتتتغير قيمها مع الوقت او عند النقل ك التيوالفحوصات  تاالختباراضرورة إجراء 

والكلور الحر أو  dissolved oxygenواألكسجين الذائب  temperatureدرجة الحرارة 
 .pHاو الـ  الهيدروجينيواألس  free & residual chlorineالمتبقي

 تستخدم للحكم على  التي ختباراتمركبة للفحوصات واالو تحاليل عينات  ضرورة تجميع
 فيوحدات المعالجة المختلفة على أن تجمع هذه العينات إما يدويا خالل الورادى وحفظها  كفاءة

  .درجة مئوية أو عن طريق جهاز جمع العينات 4.4ثالجة عند درجة حرارة 
  المادية من أجهزة وأدوات معملية  اتياإلمكانيراعى عند وضع برنامج جمع وتحليل العينات

مكانيات بشرية من  كيمائيةومواد  وفنيين وعمال ومعدل تشغيل المعمل سواء وردية  نكيميائييوا 
 .واحدة أو عدة ورادى

 بداية التشغيل المبدئ فيstart up  لمحطة المعالجة يفضل أن يتم التفريق بين وحدات
يد كفاءة كل وحدة على حدة األمر الذى يمكن بعد نقط أخذ العينة لتحد في المتشابهةالمعالجة 

نقطة تجميع واحدة لتقليص عدد العينات وحجم العمل  فيمعا  متشابهةذلك دمج أكثر من وحدة 
 steady state التشغيلي االتزانكفاءة الوحدات أو عند الوصول الى مرحلة  فيذلك عند التأكد 
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 بمعالجة حمأة ثانوي صحيموضح عليه اماكن تجميع العينات من محطة معالجة صرف  تخطيطيرسم 
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 (الخاص بمحطات المعالجة)العينات لمحطة معالجة  وتحليل لجمع شهرينموذج لبرنامج 

 ............................:.محطة تنقية          .....................................:.المعمل اسم

 ...........................:.نوع المعالجة     ...............:لسنة ................................:.برنامج شهر 
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 مدير المحطة                       مدير التشغيل                       مدير المعمل

 :مهندس                       :مهندس                     :كيميائي
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 :القواعد العامة لجمع العينات

جزء )تجميع عينات لتحليل العناصر يجب غسلها بحامض النيتريك  فيالعبوات المستخدمة  .1
العبوات المستخدمة لتجميع عينات  –ثم شطفها بالماء المقطر ( أجزاء ماء  4+ حامض 

 .لتحليل المركبات العضوية يجب غسلها باألسيتون ثم امرار البخار بها
المعمل  فيالتحاليل الحقلية يجب غسلها جيدا  فيأوراق أو أقماع ترشيح  استخدامعند  .2

 . أكياس بالستيك مغلفة استعدادا لنقلها فيوحفظها 
هذا إال إذا  .البد من شطف زجاجة جمع العينة قبل ملئها مرتين أو ثالثة مرات بماء العينة .3

 .كانت زجاجة العينة تحتوى على مادة حافظة أو مادة تستخدم إلزالة الكلور
أو أن يترك بزجاجة . لمعظم التحاليل العضوية اجة جمع العينة عن أخرهاضرورة ملئ زج .4

أما بالنسبة . الميكروبيولوجيبالنسبة لعينات  العينة مساحة فارغة للتهوية أو المزج وهذا
من حجم األناء وذلك للسماح % 1حدود  فيفالبد من ترك مساحة فارغة  لعينات الشحن

 . رة الشحنبالتمدد الحرارى الحادث أثناء فت
بعضها عن بعض بوضع   الزجاجات تميزأن يتم و  هاجمعتم تسجيل كل عينة البد من  5- .5

 . عينة لكل عبوةبيانات عبوة بطاقات 
ضمن جمع عينة ممثلة نحتى  فيالبد من تشغيل البئر لوقت كا اآلبارعند جمع عينات -6 .6

 .الجوفية لمصدر المياه
 في. .والكيمائيةلتر على األقل من العينة ألجراء معظم التحاليل الطبيعية  2جمع البد من  .7

جمع عينة أكبر حجما ويراعى عدم  الضرورييكون من  الخاصة قد ختباراتبعض اال
 المجهري والبكتريولوجية والفحص الكيميائيةنفس العينة لتحليل كال من الفحوص  استخدام

 .حيث تختلف طرق الجمع والتناول
الوعاء من الزجاج المتعادل ال يقل  نيجب أن يكو  البكتريولوجيعند جمع عينات التحليل  .4

مصنفر مع حماية هذا الغطاء بتغطيته بورق  زجاجيملليتر له غطاء  254حجمة عن 
مل من محلول  4.1)الصوديوم  سلوفان أو رقائق ألومنيوم وتوضع كمية من ثيوكبريتات

لمعادلة الكلور الحر  تعقيمهالوعاء قبل  في (مل عينة 174ثيوكبريتات الصوديوم لكل  3%
 ثلجيصندوق  فيوتوضع  ويجب أن تمأل الزجاجة الى ثالثة أرباع سعتها. الموجود بالعينة

 .ساعات 6عقب سحبها مباشرة وأال يزيد الوقت بين سحب العينة وتحليها عن 
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مواصفاتها أما  فيتغيرات سريعة قد تطرأ  أييجب حفظ العينات فور جمعها لتجنب  .8
 اختباراتالموقع مثل  فيسريعة فيتم تحليلها  ائيةيكيمقد تطرأ عليها تغيرات  التيالفحوصات 
 .الكلور الحر – الهيدروجينياألس  –األكسيجين الذائب  –درجة الحرارة 

 أدوات الحماية الشخصية المناسبة مثل ارتداء استخدامو يجب إتباع إجراءات األمان  .14
ويجب أن تكون أماكن جمع العينات أمنة مع  .القفازات والنظارات الواقية عند جمع العينات

كون السرعة لضمان المزج والخلط التام للعينة حيث يتم جمع العينات من مركز السريان 
 .نبية متداخلةرواسب سابقة أو تيارات جا أيعالية وال تتأثر ب

يجب التنبيه على جامع العينات أن تكون عبوات جمع العينات من مواد ال تؤثر وطبيعة  .11
 :إلى التحاليل المطلوبة ويراعى أن يسهل تنظيفها ويمكن ترتيب المواد من حيث جودتها

الصلب وال تقبل أن تجمع عينات لتحليل المواد  –االستالنس ستيل  –الزجاج  –التيفلون 
جمع  فيإثيليين  البولي استخدام ويمكن –أوعية بالستيكية  فيية أو الزيوت والشحوم العضو 

العبوات المصنوعة من . وأغلب التحاليل الغير عضوية تحاليل العضويةالالعينات الخاصة ب
الزجاج البد أن يكون من الزجاج المتعادل المقاوم للكيماويات وأن تكون العبوة لها فوهه 

ايثيلين ويكون محكم الغلق أيضا وذلك  البوليوغطاء مصنفر محكم الغلق أو من  مصنفرة
حسب نوع التحليل المطلوب ويجب أن يكون الوعاء سهل التنظيف وذو فوهة واسعة وأن 

 .يسع الحجم المطلوب من العينة
بحيث يقوم بعملية الشطف  ضبطهيتم  األتوماتيكيجامع العينات  استخدامحالة  في .12

رواسب أو  أيقبل وبعد جمع العينة وذلك للتأكد من خلو خراطيم السحب من  أتوماتيكي
 .تراكمات سابقة

ضبط البرمجة المالئمة طبقا البد من  األوتوماتيكيعمل جامع العينات  كفاءةن لضما .13
الكشف على مصفاة خط السحب ويقوم بإزالة بكما يقوم  .للزمن وحجم العينة المطلوبة

دورة الشطف وكمية المياه المسحوبة  اختباركما يقوم ب .لشوائب الموجودة عليهاالعوالق أو ا
 .مدرجة اختبارعن طريق معايرتها بزجاجة 

وذلك عن طريق غمس  اإلمكانمواد طافية أثناء جمع العينة قدر  أيتجنب سحب يجب  .14
 يداء يز أجز  أيمن  إناء جمع العينة تحت مستوى سطح الماء بمسافة كافية ثم يتم التخلص

 (سم 2.5)ربع البوصة  عن حجمها
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السيانيد  –درجة الحرارة  – الهيدروجينياألس  اختبارحالة  فيجمع عينة بسيطة يجب  .15
 –الزيوت والشحوم  –بعض المواد الصلبة  –الكلور الحر  –كبريتيد الهيدروجين  –
 .المجهريوعينات الفحص  –البكتريولوجية  ختباراتاال
كما يتم جمع عينة بسيطة . الموقع فياألكسيجين الذائب مباشرة  اختبارفضل أن يتم ي .16

أو عند وجود  –جارى بصفة مستمرة  ه غيراختبار حالة إذا كان مجرى الصرف الذى يتم 
وعندما تكون مواصفات المياه ثابتة خالل فترات  .حالة غير عادية أو غير مرغوب فيها

 . خلوط والحمأة النشطة الراجعةأو عند تحليل عينات السائل الم –زمنية طويلة 
 فيمع المعامل األخرى إلجراء نفس التحاليل ثم مقارنة الفرق  مقتسمهعمل عينات يجب  .17

عينة كل أربعة أشهر ومقارنة النتائج ثم قياس  اقتسامالنتائج بين المعملين ويفضل أن يتم 
 .النتائج في االنحرافنسبة 

 

 مواصفات موقع العينة

الوضع والظروف الحقيقية للمجرى  أي)أخذ العينة ممثال للواقع  البد أن يكون موقع .1
 Representative sampleلكى تكون العينة ( المائي

 موقع أمن يسهل الوصول اليه .2

 موقع يسهل قياس سرعة التدفق فيه .3

 أيحيث تخلط المياه وتكون متجانسة وال تتأثر ب( دون دومات)سرعة المياه به عالية  .4
 رواسب سابقة أو تيارات جانبية متداخلة 

 

 : مراقبة جودة جمع العينات وتشمل

 .التحاليل فيمعايير عامة لضمان الجودة  .1
 .إجراءات لمنع تلوث العينات .2
 .إجراءات حقلية لضبط جودة العينات .3
 .إجراءات تجهيز أوعية أو عبوات جمع العينات .4
 : وتشمل إجراءات لمنع تلوث العينات .5

 أن تكون العبوات المستخدمة لتجميع العينات جديدة لم تستخدم من قبل يجب.  
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  التنظيف  –التنظيف بالمذيبات  –كالغسيل بالحامض )ويجب أن تكون قد تم تنظيفها
 .(بالبخار حسب نوع التحليل المطلوب

 نوعيات مناسبة من العبوات تتناسب وكل تحليل استخدام. 

  ها مع محاليل مركزة أو العناصر الفلزيةاستخدامعبوات معملية سبق  أي استخدامعدم. 

  الحافظة والعبوات للتأكد من صالحيتها قبل نقلها إلى  كل المواد اختباريجب أن يتم
 .مكان أخذ العينة

 يجب أن تكون كل المواد الحافظة على درجة عالية من النقاء. 

 حفظ المادة الحافظة لتحليل معين مع العبوة المعدة لهذا التحليل وذلك للتقليل من  يجب
 .فرص الخطأ الناتج من إضافة مادة حافظة

  أغطية العبوات المستخدمة لتجميع عينات التحاليل العضوية تغلف برقائق ألومنيوم أو
 .شرائط تيفلون

 األسطح الداخلية للعبوات وأغطيتها باليد بعد الغسيل عدم لمس. 

  من األتربة واألبخرة والميكروبات خاليمكان نظيف  فيحفظ العبوات. 

  نقل العينات فيالتأكد من النظافة التامة للسيارة المستخدمة. 

  وأدخنة السجائر عند تجميع ونقل العينات للتحليل احتراقهتجنب أبخرة الجازولين ونواتج. 

  تجميع العينات نظيفة مغلفة برقائق من  فيحفظ كل األجهزة والمعدات المستخدمة
 .األلومنيوم

  العبوات المعقمة لجمع عينات التحاليل البكتريولوجية يجب أن تحفظ طول الوقت معقمة
 .ستخدامومغلفة برقائق من األلومنيوم حتى وقت اال

  مكان  فيينات المشحونة لتحليلها من حجم زجاجة العينة للع% 1يتم ترك فراغ يساوى
 thermal expansionبعيد عن موقع العينة وذلك إلتاحة الفرصة للتمدد الحرارى 

 .الذى يحدث أثناء النقل

  تحتوى على مركبات عضوية  التيالعيناتorganic compounds  وعناصر ثقيلة
trace metals  قد تفقد بالكامل أو أجزاء منها لكونها توجد بكميات صغيرة جدا  التيو

 . خاصة عند جمعها ونقلها احتياطاتال تتعدى الميكروجرام لكل لتر ال بد من إتباع 
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 :احتياطات خاصة عند جمع العينات

 :تؤثر على صحة النتائج التيمن العوامل المهمة 

  suspended matterالمواد العالقة بالعينة  -1
  turbidityوجود عكارة بالعينة  -2

 

 :إزالة المواد العالقة والعكارة فيالطرق المستخدمة 

  Grindingالطحن  -1
  Blendingالخلط بالخالط  -2
  Sievingالنخل  -3
 Filteringالترشيح  -4

 

 التي chemical changesميائية يأو الك physical changesالتغيرات الطبيعية  -3
وذلك بالنسبة للعينات  aerationأو التهوية  storageتطرأ على العينة نتيجة التخزين

وخاصة العناصر  trace constituentsتستخدم لتحليل التركيزات البسيطة  التي
metals كتقدير عنصر الرصاص ختباراتبعض اال: )مثال، والمواد العضويةLead  قد
عامالت ال تقدر بصورة مضبوطة نتيجة التلوث من جراء الم أي invalidatedتفشل 

 قياسهالمراد  ختباريجب معالجة كل عينة على حدة إذا أمكن طبقا لال السابقة لذا
 .بالعينة

أو الطرد  decantationكميات كبيرة من المواد العالقة إما بالكشط  أييجب فصل  -4
  filtrationأو الترشيح المناسب  centrifugation المركزي

ال تؤثر على  التيو ( بالخبرة) slight turbidityعن العكارة البسيطة  التغاضييمكن  -5
أو يمكن  Gravimetric testsأو الوزنية  Volumetric testsالقياسات الحجمية 

أما  Colorimetric testsتصحيح الخطأ الناشئ عن وجودها بالنسبة للقياسات اللونية 
 .إذا كان تأثيرها بالغ فال بد من إزالتها إما بالترشيح أو خالفة

أو عالمة  labelsإما بلصق كروت  ن تمييز عبوات جمع العينة عن بعضهاال بد م -6
 اسم( ا: )مسجل عليها المعلومات الكافية عن العينة شامال inscribed tagمميزة 
تاريخ جمع ( ت) sample collectorجامع العينة ( ب) name of sampleالعينة 
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موقع العينة  (ج) sample hour ساعة جمع العينة( ث) sample dateالعينة 
sample location (ح ) درجة حرارة العينة أثناء الجمعwater temperature  

 
 يوضح بطاقة بيانات عبوة عينة(: 1-1)شكل رقم 
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 قطاع المعامل(  21) نموذج رقم      صحيالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف ال

 بالجيزة صحيال شركة مياه الشرب والصرف

 العامة لمعامل الصرف اإلدارة –قطاع المعامل 

 سجل حيازة العينة
 ......................:القطاع.............................................:المحطة:..................................المعمل

 
 ...................................................................................................................................:مالحظات

    يعتمد،
 سجل حيازة العينةيوضح (: 1-2)شكل رقم 
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تفسير نتيجة التحليل  فيمعلومات أخرى قد تفيد التحليل أو تساعد  أييجب تسجيل  -7
 water levelمنسوب الماء   (ب) weather conditionsحالة الطقس  (أ: )مثل
  post sample handlingأخر مستلم للعينة  (ث) stream flowسرعة التدفق   (ت)

i.  بطاقة العينات الخاصة لتسجيل سلسلة حيازة العينة  فيال بد من ترك مساحة فارغة
chain- of- custody  مستلميأو ترفق مع العينات نموذج لحيازة العينة مسجل به أسماء 

 .ت والتاريخقالعينة بالو 

ii.  عند عمل العينات المركبةcomposite sample،  من مكونات العينة  أيتجنب فقد
أجزاء  انسكابقد يؤدى إلى  improper handlingأثناء التركيب وذلك ألن التداول الغير جيد 
ألكثر من  casual dumping العشوائيالتفريغ : من العينة أثناء التركيب فعلى سبيل المثال

 submergedعينة معا لتكوين العينة المركبة أو سحب العينات عن طريق سيفون مغمور 
siphon  تبخير العينة لذا وجب تثليج  فييمكن أن يتسببrefrigerate  األجزاء المركبة من

 .العينة لتقليل عملية البخر

iii.  يجب تحليل العينات الممثلة للواقعrepresentative samples  فقط أو تلك العينات
 .ىالعينات األخر  واستبعادتطابق الشروط العامة لبرنامج جمع العينات  التي

iv. تجنب تعرض األدوات والمعدات المعدنية لألحماض وأبخرتها. 

v.  درجة حرارة  فيتم تجميعها ألشعة الشمس وحفظها  التيعدم تعريض عبوات العينات
 .منخفضة

vi. تتجاوز الثالث ساعات سرعة إرسال العينات للمعمل للتحليل خالل فترة زمنية ال. 
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 إجراءات حقلية لضبط جودة العينات

حتى  composite samplesصورة عينات مركبة  فيبعض العينات ال بد من تجميها  -1
يتم جمعها إما خالل فترة زمنية معينة أو تجميعها من عدة نقاط  التيتكون ممثلة للواقع و 

 مختلفة 
عن طريق الوصف الدقيق  sampling pointالبد من تثبيت مكان أو نقطة أخذ العينة  -2

 عالمات استخدامأو  –يوضح عليها أماكن جمع العينات  mapsخرائط  استخدامب فيالكا
وال بد أن تكون هذه  land marksأرضية  عالماتأو  buoysأو عوامات  stakesثابتة 

 االعتمادبأشخاص أخرين أو  االستعانةالعالمات واضحة وظاهرة ويسهل الوصول اليها دون 
  personal guidance أو مرشدين reliance on memoryعلى الذاكرة 

 underتحت ضغط معين  hot sampleتجمع ساخنة  التييجب تبريد العينات  -3
pressure  ماتزال تحت نفس الضغط  هيو 

ال بد من ترك خط التوزيع  distribution systemsعند تجميع عينات من شبكات التوزيع  -4
 االعتبار فيال بد من األخذ و  sufficient flushingالمراد جمع عينة منه متدفقا لمدة كافية 

حساب قطر وطول خط التوزيع وسرعة تدفق المياه حتى يمكن حساب فترة التدفق قبل أخذ 
 العينة 

ن أ االعتبار فيال بد من األخذ  stream مائيأو مجرى  riverعند تجميع عينات من نهر -5
 :باختالفنتائج التحاليل تختلف 

  depth المائيعمق المجرى ( ا)

  stream flow المائيسرعة تدفق المياه بالمجرى  (ب)

  distance from shore المائيالمجرى  جانبيالمسافة بين ( ث)

 

 integratedيلزم عمل عينة متكاملة  مائيحالة جمع عينة من نهر أو مجرى  في -6
sample وسط المجرى  فيجامع عينات وذلك بجمع عينات من القمة الى القاع  استخدامب
 فيخذ أو عينات من جانب المجرى الى الجانب األخر على عمق متوسط مع األ المائي

 .المائيأن تكون األحجام المجموعة متوافقة مع سرعة التدفق بالمجرى  االعتبار
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فال بد أن تكون  مائيمن مجرى  Grab or Catch sampleحالة جمع عينة بسيطة  في -7
 midيتوسط عمق  ارتفاعوعلى  middle of stream المائيالعينة من منتصف المجرى 

depth  المائيالمجرى  
تتغير تغيرا كبيرا  التيو  reservoirsوالخزانات  lakesحالة جمع عينات من البحيرات  في -4

 – seasonal stratificationsكتغير فصول السنة  ،طبقا لتغير الظروف الطبيعية
الموضع المناسب  اختيارلذا يجب  windوالرياح  run offالسيول  rainfallاألمطار 

 localطبقا للظروف البيئية  frequency of samplesوالعمق المناسب وتكرار العينات 
conditions  والغرض المراد الكشف عنهpurpose of the investigation  مع تجنب
 .مع العينة scumجمع الخبث 

مناطق  فيتجنب جمع العينات : بعض المكونات تتأثر تأثرا كبيرا بمكان جمع العينة لذا -8
 potential lossحيث يحدث فقد كبير  excessive turbulenceالدوامات الكبيرة 
لألبخرة  potential presenceوتواجد كبير volatile constituentsللمكونات الطيارة 

وذلك لكون المكونات  weirsتجنب جمع عينات عند الهدارات  - toxic vaporsالسامة 
أو ممتزجة  متجانسةوالمركبات الغير  lighter- than – waterاألقل كثافة من الماء 

immiscible compounds  مثل هذه األماكن  فييتم حجزها 
ودرجة الحرارة والغازات الذائبة يجب  الهيدروجينيالقياسات الحقلية مثل قياس األس  -14

 .ثم التخلص منه بعد إجراء التحليل مباشرة إجراؤها على جزء منفصل من العينة

 
 :إجراءات تجهيز أوعية أو عبوات جمع العينات

واألدوات الزجاجية  يجب التنبيه على عامل المعمل بغسل جميع زجاجات جمع العينات -1
المستهلك بمنظف جيد كل مرة بعد  الحيوياألكسجين  اختبار فيماعدا المستخدمة 

ات يالزجاج هذهبماء منزوع األيونات كما يتم شطف  ذلك ها وشطفها جيدا بعداستخدام
 بمياهثالث مرات  ثم تشطف بعدها أسبوعيامرة  1:1الهيدروكلوريك المخفف بنسبة  بحامض

 الحيوياألكسجين  اختبار فيالمستخدمة  منزوعة األيونات وتتبع نفس الخطوات مع األدوات
 .استخداممض بعد كل ابالحالمنظفات ويتم شطفها  استخدامالمستهلك مع تجنب 

تكون نظيفة وملفوفة  البكتريولوجية يجب أن ختباراتاال فياألدوات الزجاجية المستخدمة  -2
ويجب ترك ورق  استخداماألوتوكالف بعد كل  فيورق ألومنيوم كما يتم تعقيمها  فيجيدا 

 .التالي ستخدامالزجاجية حتى اال األلومنيوم على األدوات
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تجميع عينات لقياس المواد الغير  فيالعبوات وكذلك أغطية هذه العبوات المستخدمة   -3
يحتوى على فوسفات  ال صناعييجب غسلها بمنظف و  .عضوية والعوامل األخرى

 .فرشاة نظيفة وتغسل العبوات الزجاجية بحامض الكروميك استخداموب
البخار بها ويجب قلب  بإمرارم ثم الماء المقطر ث العادييجب غسل العبوات أوال بالماء  -4

تجميع عينات  فيالعبوات لتصفية الماء وتجفيفها كما يجب تعقيم العبوات المستخدمة 
 .الميكروبيولوجي

جزء )تجميع عينات لتحليل العناصر يجب غسلها بحامض النيتريك  فيالعبوات المستخدمة  -5
المستخدمة لتجميع عينات العبوات و ثم شطفها بالماء المقطر ( أجزاء ماء  4+ حامض 

 .لتحليل المركبات العضوية يجب غسلها باألسيتون ثم امرار البخار بها
المراد  جمع العينات فيها مع محاليل مركزة استخدامعبوات معملية سبق  أي استخدامعدم  -6

 .تحليلها
 .ةاختبر المواد الحافظة والزجاجات للتأكد من صالحيتها قبل نقلها الى مكان أخذ العين  -7

ويجب أن تكون المواد الحافظة على درجة عالية من النقاوة كما يجب حفظ المواد الحافظة 
 .لتحليل معين مع العبوة المستخدمة لتجميع عينات هذا التحليل

اغطية العبوات المستخدمة لتجميع عينات التحاليل العضوية البد ان تغلف برقائق   -4
 .أو شرائط تيفلون األمونيوم

 .األسطح الداخلية للعبوات وكذلك أغطية العبوات باليد بعد غسلها عدم لمس -8
الميكروبات  –األبخرة  –من األتربة  خاليمكان نظيف  فيحفظ عبوات جمع العينات  -14

 .والتأكد من النظافة التامة لوسيلة نقل العينات
 وأدخنة السجائر عند تجميع ونقل العينات االحتراقتجنب أبخرة الجازولين ونواتج  -11

 .للتحليل
تجميع العينات نظيفة مغلفة برقائق  فييجب حفظ كل األجهزة والمعدات المستخدمة   -12

 .ألومنيوم سبق غسلها
معقمة طول الوقت  يجب أن تحفظ البيولوجيةالعبوات المعقمة لجمع العينات للتحاليل  -13

 .ستخدامحتى اال
 .تجنب تعرض األدوات والمعدات المعدنية لألحماض وأبخرتها -14
 .درجة حرارة منخفضة فيعدم تعريض عبوات العينات المجمعة ألشعة الشمس وحفظها  -15
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 :حفظ العينات

قد تفقد عن طريق  اتيوناتبعض الفحوصات قد تتأثر أثناء تخزين العينة فبعض الك -1
الكاديوم  –تشمل األلمونيوم  وهذهللعينة  الزجاجيمع الوعاء  األيونياألدمصاص أو بالتبادل 

لذا يجب أن  ،الزنك –الفضة  –المنجنيز  –الرصاص  –الحديد  –النحاس  –الكروم  –
الى درجة  أوعية نظيفة منفصلة ويتم تحميضها بحامض نيتريك فيمثل هذه العينات  تجمع
 .للتقليل من الترسيب أو األدمصاص هيدروجينيوحدة أس  2.4

 فيقد تتغير  يدروجينيالهواألس  قد تتغير بسرعة كبيرة كدرجة الحرارة ختباراتبعض اال -2
أكسيد الكربون لذا  ثاني ،تفقد مثل األكسجين وبعض الغازات الذائبة قد خالل دقائق معدودة

 .الموقع فيالفحوصات  هذهفال بد من تقدير مثل 
بالمحافظة على العينة  بدرجة كبيرة اختزالهايمكن  الميكروبيالتغيرات الحادثة بسبب النمو  -3

فعندما يكون الوقت بين جمع العينة وبين . .مكان مظلم وعند درجة حرارة منخفضة في
طبيعة العينة وال بد من تسجيل الوقت الذى تم أخذ  فيالتحليل طويل بدرجة تسمح بالتغير 

 .ووقت التحليل وطريقة الحفظ العينة فيه
درجة مئوية حتى اليوم  4طريقة لحفظ العينات هو خفض درجة حرارتها عند درجة  أفضل  -4

 .التالي
حالة التأكد من أن المادة الحافظة ا  فيالمواد الكيميائية لحفظ العينات إال  استخدام ال يفضل -5

الحالة البد من إضافة ا  هذه فيالمراد إجراءه و  الكيميائي ختبارلمستخدمة ال تتداخل واال
 .العينة فور جمعها زجاجة ا لعينة أوال لضمان حفظ فيدة الحافظة لما

المواد العالقة وحيث أن الفورمالدهيد  اختبارعند إجراء  كل طرق الحفظ قد تكون غير مناسبة -6
 .كمادة حافظة هاستخدامبالتحاليل فال ينصح  يؤثر على العديد من
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 الكيميائيالعينات للتحليل  الواجب اتباعها لطرق سحب وحفظ االشتراطاتيوضح ( 1)جدول رقم 

 طريقة الحفظ نوع الوعاء الحجم المطلوب ختبارنوع اال
الحد األقصى لزمن 

 حفظ العينة
 ساعة 14 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 05 اللون

 ساعة 44 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 255 الكهربيدرجة التوصيل 

 (ز)أو ( ب) 255 العسر
أقل  الهيدروجينيمئوية ويضاف حمض نيتريك ليصل الرقم  4عند درجة حرارة 

 1من 
 أشهر 6

 ساعة 14 مئوية 4عند درجة حرارة  (ب) 155 الرائحة
 أشهر 6 تحلل فورا أو تترك مختومة بالشمع لحين تحليلها مختومة بالشمع( ز) 145 درجة الملوحة

 ساعة 1 الموقع فيتقدر  (ز)أو ( ب) 05 األيدروجينىالرقم 
 أيام 7 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 255 المواد الصلبة الذائبة
 أيام 7 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 255 المواد العالقة الكلية
 أيام 7 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 255 المواد الصلبة الكلية

 أيام 7 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 255 المواد المتطايرة
 ساعة 14 ال تحتاج (ز)أو ( ب) 2555 المواد القابلة للترسيب

--------  الموقع فيتقدر  (ز)أو ( ب) 255 درجة الحرارة
 ساعة 44 مكان مظلم فيتحفظ  (ز)أو ( ب) 255 العكارة

 (ز)أو ( ب 155 الذائبةالمعادن 
الى  الهيدروجينيالحال ويضاف اليها حامض النيتريك ليصل الرقم  فيترشح 

 1أقل من 
 أشهر 6

 أشهر 6 الموقع فيترشح  (ز)أو ( ز) 155 المعادن العالقة
 ساعة 44 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ز) 055 الكروم
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 ساعة 44 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ز) 055 النحاس
 ساعة 44 1يضاف حامض النيتريك ليصل الرقم الهيدروجين أقل من  (ز)أو ( ب) 055 الزئبق

 ساعة 44 1يضاف حامض النيتريك ليصل الرقم الهيدروجين أقل من  (ز)أو ( ب) 255 (ذائب وعالق)المعادن الكلية 
 ساعة 14 مئوية 4عند درجة حرارة  (1ز)أو ( ب) 255 الحامضية
 ساعة 14 مئوية 4درجة حرارة  عند (ز)أو ( ب) 155 القلوية
 يوم 14 تحتاج ال (ب) 255 البورون

 ساعة 14 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 255 البروميدات
 أيام 7 تحتاج ال (ز)أو ( ب) 255 الكلوريدات

-------  الموقع فيتقدر  (ز)أو ( ب) 055 الكلور
 ساعة 1 الموقع فيتقدر  (ز)أو ( ب) 055 أكسيد الكلور ثاني

 (ز)أو ( ب) 055 سيانيدات
درجة مئوية بعد إضافة هيدروكسيد  4الظالم عند درجة حرارة  فيتحفظ 

 21الى أكبر من  الهيدروجينيالصوديوم ليصل الرقم 
 ساعة 14

 أيام 7 تحتاج ال (ز)أو ( ب) 055 الفلوريدات
 ساعة 14 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 255 اليوديدات

------  الموقع فيتقدر  (ز)أو ( ب) 055 اليود

 (ز)أو ( ب) 055 نيتروجين -األمونيا
الى أقل  الهيدروجينيالحال أو يضاف حامض الكبريتيك ليصل الرقم  فيتحلل 

 درجة مئوية 4وتحفظ عند درجة حرارة  1من 
 ساعة 14

 (ز)أو ( ب) 255 نيتروجين –النترات 
وتحفظ عند  1الى أقل من  الهيدروجينييضاف حامض الكبريتيك ليصل الرقم 
 درجة مئوية 4درجة حرارة 

 ساعة 14

 (ز)أو ( ب) 255 نيتروجين –النيتريت 
أو يضاف حامض الكبريتيك  درجة مئوية 4تحلل فورا أو تحفظ عند درجة حرارة 

 رجة مئويةد 15-أو تجمد الى  1الى أقل من  الهيدروجينيليصل الرقم 
 يوم 14/ساعة 14
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 (ز)أو ( ب) 155 النيتريت+ النترات 
أو يضاف حامض الكبريتيك  درجة مئوية 4تحلل فورا أو تحفظ عند درجة حرارة 

 درجة مئوية 15-أو تجمد الى  1الى أقل من  الهيدروجينيليصل الرقم 
 يوم 14/ساعة 14

 (ز)أو ( ب) 055 (كلداهل)العضوى  النيتروجين
أقل  الهيدروجينيمئوية ويضاف حمض نيتريك ليصل الرقم  4عند درجة حرارة 

 1من 
 يوم 14/ساعة 14

------  تحلل فورا (ز)أو ( ب) 255 أكسيد الكربون ثاني
------  الموقع فيتقدر  (ز) 055 األكترود استخداماألكسيجين الذائب ب

 ساعة 4/ساعة 4 الموقع في تثبت العينة (ز) 055 األكسيجين الذائب بطريقة وينكلر
 نصف ساعة الحال فيتقدر  (ز) 2555 األوزون

--------- -----------------  زجاجة تقدير الغازات-----  الغازات الناتجة عن هضم الحمأة

 (2ز) 255 األرثوفوسفات الذائبة
 25 –درجة مئوية أو تجمد عند  4الحال وتحفظ عند درجة حرارة  فيترشح 

 درجة مئوية
 ساعة 14/ساعة 14

 (2ز) 05 الفوسفات المتحللة مائيا
درجة مئوية ويضاف حامض الكبريتيك ليصل الرقم  4تحفظ عند درجة حرارة 

 1الى أقل من  الهيدروجيني
 ساعة 14

 (2ز) 255 الفسفور الكلى
درجة مئوية ويضاف حامض الكبريتيك ليصل الرقم  4تحفظ عند درجة حرارة 

 1الى أقل من  الهيدروجيني
 ساعة 14

 أيام 7 مئوية 4عند درجة حرارة  (ب) 05 السليكا
 أيام 7 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 05 الكبريتات
 يوم 14 مليلتر 255(/ع 1)نقط من خالت الزنك  4مئوية ويضاف  4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 055 الكبريتيدات
----  الموقع فيتقدر  (ز)أو ( ب) 05 الكبريتيت

 ساعات 6 مئوية 4عند درجة حرارة  (ز)أو ( ب) 2555 المستهلك الحيوياألكسجين 



 رهشأ ةتس – جمع العينات  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف الصحي
 

 

 

 33 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

المستهلك بطريقة  كيميائياألكسجين ال
 كرومات البوتاسيوم ثاني

 أيام 7 1الى أقل من  الهيدروجينيتحلل فورا أو يضاف حامض الكبريتيك ليصل الرقم  (ز)أو ( ب) 255

 (ز) 2555 الزيوت والشحوم
درجة مئوية ويضاف حامض الكبريتيك أو  4تحفظ عند درجة حرارة 

 1الى أقل من  الهيدروجينيالهيدروكلوريك ليصل الرقم 
 ساعة 14

 يوم 05 الظالم فيتحفظ مجمدة  (ز)أو ( ب) 055 الكلوروفيل

 (ز) 255 العضويالكربون 
درجة مئوية ويضاف حامض الكبريتيك  4تقدر فورا أو تحفظ عند درجة حرارة 

 1الى أقل من  الهيدروجينيليصل الرقم 
 يوم 14

 بغطاء تيفلون( 1ز) 2555 المبيدات الحشرية
 لتر من محلول/مللجرام  255درجة مئوية ويضاف  4عند درجة حرارة 

 حالة وجود الكلور فيتيوكبريتات الصوديوم 
 أيام 7

 (ز)أو ( ب) 055 الفينول
ليصل الرقم  درجة مئوية ويضاف حامض الكبريتيك 4تحفظ عند درجة حرارة 

 1الى أقل من  الهيدروجيني
 ساعة 14

الكشف عن المنظفات الصناعية بطريقة 
 الميثلين األزرق

 ساعة 14 مئوية 4درجة حرارة  عند (ز)أو ( ب) 105

 

 (بولى إيثيلين أو مايكافئه)أوعية من البالستيك ( = ب)

 أوعية من الزجاج( = ز)

 (1:1)أوعية تم شطفها بحامض نيتريك ( = 1ز) ،(1ب)

 أوعية زجاجية من البوروسيلكيات=  (2ز)

 أوعية زجاجية تم شطفها بالمذيبات العضوية ( = 3ز)
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 TYPES OF SAMPLESأنواع العينات 

 مقدمة

 تجميع عينات من محطات معالجة فيها استخداميمكن  التييوجد نوعان اساسيان من العينات 
والعينات المركبة  grab samplesوهما العينات البسيطة  صحيمياه الشرب والصرف ال
composite samples  المراد تقديرة  ختباريتم تجميعها تبعا لنوع اال التيويتم تحديد نوع العينة

وكذلك األحتياجات  frequency of testing ختباروتكرار اال type of testبهذه العينة 
 .فيما بعد اختباريتم شرح خطوات كل  وسوف permit requirementsالمسموح بها 

 

  Grab or Catch sample( الوقتية)العينة البسيطة  -2

  Composite sampleالعينة المركبة  -1

 Integrated sample العينة المتكاملة

 
Grab Samples 
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 Grab or Catch sample (الوقتية)العينة البسيطة 

 singleتتكون من عينة مفردة  هيو  catch sampleوتسمى ايضا بالعينة الوقتية  -1
sample  وقت محدد  فييتم تجميعها  التيوspecific time  من اغلب العينات  هيو
سوف  التيوهو من التقنيات  صحيمجال معالجة مياه الشرب والصرف ال فيالشائعة 

فعلى سبيل المثال فأنت سوف تأخذ عينة بسيطة  الكيميائيةمعظم معاملك  فيتستخدمها 
 .للمياه الخام  pHالـ الهيدروجينيعندما تجمع كاس من مياه المدخل لتقدير األس 

جوهر  فيها فالعينة البسيطة استخدامتحد من  التيلعينة البسيطة لها بعض القيود ا -2
 specific لخصائص المياه عند نقطة معينة snapshot فتوغرافيةالموضوع تعتبر كلقطة 

point  وقت معين  فيوspecific time ومن ثم فالعينة  من وحدات محطات المعالجة
يال كامال لكل التصرفات وانما تقتصر على زمن تجميع العينة البسيطة قد ال تعتبر ممثال تمث

ذات small plants والعينة البسيطة قد تكون مناسبة ألغلب محطات المعالجة الصغيرة
حيث يصعب  limited staffsمحدودة مجموعة العمل  low flowsالتدفقات الصغيرة 

على الجانب األخر فالعينات البسيطة تعتبر نوع من . عليهم عمل تجميع مستمر للعينات
او  الهيدروجينيوخاصة األس  ختباراتتفضل ألجراء بعض اال بالتالي هيالعينات السريعة و 

 total residual المتبقيوالكلور الكلى  dissolved oxygen األكسجين الذائب – pHالـ 
chlorine  يمكن ان تتغير قيمها بسرعة مع الوقت لذا يفضل تجميع العينات البسيطة  التيو
  .ختباراتلمثل هه اال

للواقع بقدر المستطاع  ممثلةالعينات البسيطة البد وان يتم تجميعها بحرص لكى تكون عينة  -3
وقت من النهار عندما تكون المحطة تعمل بالقرب من  فيالبد من تجميعها و لجميع المياه 

العينات  استخدامعند و  average daily flow rateللمحطة  اليوميمتوسط التدفق 
تجميع عينات من المياه  طريق عن plant efficiencyالبسيطة لحساب كفاءة المحطة 

الحالة فيجب  هذه فيفtreated water وعينات من المياه المعالجة raw waterالخام 
بعد تجميع عينة المدخل  فيالى بعض الوقت الكا النهائيتجميع عينات من السيب  تأخير

 .لتمر على مراحل المعالجة المختلفة فيحتى نتيح لهذه المياه الوقت الكا
 التييعطى نفس النتيجة  النهاية البد ان تدرك ان خلط اكثر من عينة بسيطة معا قد ال فيو  -4

ميائية قد ييمكن الحصول عليها عند حساب المتوسط العام ألكثر من عينة فالتفاعالت الك
والكلور  الهيدروجينيقيم األس  فييمكن ان تغير  التييتم خلطها و  التيالعينات  فيتحدث 
 .المتبقي
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ومن مكان  particular timeوقت محدد معلوم  فييتم تجميعها  التيتلك العينة ايضا  هيو  -5
هذا الوقت بالذات وعند  فيوعلى هذا فهذه العينة تمثل نوع أو خواص المياه  .محدد واحد

 .هذا المكان فقط
حالة إذا كان المصدر ثابت  فيكافية للحكم على طبيعة مصدر المياه  العينة البسيطة -6

طوال فترة زمنية طويلة أو أن  fairly constant in compositionالتركيب الى حد ما 
  االتجاهاتكل  فيالمصدر ثابت المواصفات والتركيب على مسافات حقيقية متباعدة 

بعض مصادر ( ب) Water suppliesبعض مصادر مياه الشرب ( ا:)ومن أمثلة ذلك
المعالج  صحينادرا بعض مصادر مياه الصرف ال( ت) Surface waterالمياه السطحية 

Waste water stream  

فيمكن جمع عدة عينات بسيطة على فترات  –عندما يكون مصدر المياه يتغير بتغير الوقت  -7
توضح مدى  documentوتحلل منفردة ويتم عمل وثيقة  suitable intervalsمناسبة

 .التغير الحادث وفترات هذه التغيرات
قد تتراوح من  التيو  –فترات جمع العينات طبقا للتغيرات المتوقعة  اختيارهذه الحالة يتم  في -4

 دقائق وقد تمتد إلى أكثر من ساعة  5أقل من 
لمصادر المياه الطبيعية قد تدعو إلى عمل  seasonal variationsالتغيرات الموسمية  -8

 .برنامج يستمر لمدة أشهر وذلك للحكم على مواصفات المصدر
الزمن فيتم  فيبتغير مساحته أو سعته إلى جانب التغير  لطبيعياعندما يتغير المصدر  -14

 .تجميع العينات من أماكن مناسبة تضمن الحكم على كل هذه التغيرات
الناتجة من معالجة مياه  sludgeيجب توخى الحيطة والحذر عند جمع عينات الحمأة  -11

وذلك  mudوعينات الروبة sludge banksوعينات تجمعات الحمأة  صحيالصرف ال
 لتجميع العينات  القياسيلجمع عينة ممثلة للواقع أو عينة تحقق البرنامج 

تقدير األس ( ا)بعض التقديرات يستلزم فيها جمع عينة بسيطة أو وقتية مثل  -12
تقدير الكلور ( ت) Temperatureتقدير درجة الحرارة ( ب) pH value الهيدروجيني

 الغازات الذائبة مثل األكسجين الذائبتقدير ( ث) Residual chlorine المتبقي
Dissolved gases as Dissolved Oxygen (ج ) المجموعة القولونيةColiform 

group 
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عدة عينات بسيطة يتم تجميعها على فترات مختلفة من نفس الموقع يتم تجميعهم معا لتكوين 
 عينة مركبة
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 Composite sampleالعينة المركبة 

تتكون من  التيالعينة  هيو  Integrated sampleوقد يطلق عليها ايضا اسم العينة المتكاملة 
 specified time periodsخليط من عدد من العينات البسيطة يتم تجميعها على فترات محددة

 .حيث يتم تحديد حجم كل عينة مع الوقت على حسب كمية التدفق الداخل لمحطة المعالجة
المركبة تعطى عينة اكثر تمثيال للخواص المياه عند نقطة التجميع على مدار فترة العينات و 

مثل العينات البسيطة فالعينات المركبة لها كال من خصائص القوة والضعف  طويلة من الوقت
 .ختباراتاال غير مقبولة لجميع انواع هيو 

التدفق  فيفة طبقا للتغير قدرتها على حساب التغيرات المختل فيوقوة العينات المركبة تكمن 
 .والتغيرات األخرى مع الزمن

يمكن ان  التيهذا يساعد المشغل ان يكتسب او يحصل على صورة عامة للتأثيرات الكلية 
سوف تستقبلها  التييحدثها المياه الخام الداخلة للوحدات المعالجة وكذلك نوعية وجودة المياه 

تلك  فيها استخدامفالعينات المركبة ال يمكن  عالوة على ذلكو مصادر المياه الطبيعية 
مثل الغازات )يمكن ان تتغير بالتخزين مع الوقت  التيتحدد مواصفات المياه و  التي ختباراتاال

تتغير عند خلط العينات معا مثل  التياو تلك المواصفات  (as dissolved gasesالذائبة 
ونوع العينة الالزم  ختباريوضح نوع اال (2) الجدول رقم pHــــ او ال الهيدروجينياألس  اختبار
 .اختبار لكل

 automatic اتوماتيكيجهاز جامع عينات  استخدامالعينات المركبة عادة ما يتم تجميعها بو 
sampling  ساعة بتكرارية  24او  12 ىال 4هذا الجهاز يمكن ان يوضع لجمع عينة كل من

  المسموح بها واالحتياجاتوعلى حجم محطة المعالجة  ختباراتتعتمد على احتياجات اال

من أكثر أنواع العينات أهمية حيث توضح متوسط التركيزات المختلفة  وتعتبر العينات المركبة
 LOADINGحساب الحمل الواقع ( ا: )فييمكن أن تستخدم على سبيل المثال  التيللعينة و 

العامة  EFFICIENCY الكفاءةحساب  (ب) صحيعلى محطات معالجة مياه الصرف ال
تعتبر بديال مهما لحساب المتوسطات فضال عن تحليل عدد كبير من العينات  (ث)للمعالجة 

وعلى هذا فالعينة المركبة توفر الوقت والجهد والنفقات  –المتفرقة ثم أخذ متوسطات النتائج 
 .المعملية
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 Sample Volumes for Composite Samples حجم العينات للعينات المركبة

ان كل عينة بسيطة يتم تجميعها لعمل  هيواحدة من اهم الجوانب عند تجميع العينات المركبة 
عينة مركبة البد وان يتناسب حجمها مع كمية التدفق مع الوقت معظم األجهزة األتوماتيك 
المستخدمة لتجميع عينات مركبة سوف تقوم بتلك الحسابات وسوف تقوم بتجميع احجام صحيحة 

يمكن ان تستخدمها  التيابات هذا الجزء يقدم الحس .من العينات البسيطة اثناء فترات التجميع
 .لتقدير حجم العينة البسيطة عند كل وقت التجميع عند عمل عينة مركبة بطريقة يدوية

وقت تعتمد على حجم المياه او التدفق للمياه او التصرف  أييتم تجميعها عند  التيحجم العينة 
سوف يتم  التيمركبة الحجم الكلى للعينة ال التدفق الكلى خالل اليوم –ات عند هذا الوقت 

سوف يتم تجميعها لعمل العينة المركبة ويمكن  التيتركيبها وعدد العينات البسيطة المفردة 
 :يمكن تجميعها التيالمعادلة التالية لحساب حجم العينة البيسيطة  استخدام

 
 

 :مثال

الكلى للعينة المركبة  و الحجم( MGD 11.3)للمحطة  اليوميبفرض أن متوسط معدل التدفق 
 عينة بسيطة وعند وقت أخذ أول عينة كان معدل تدفق المحطة 24مل مقسمة على  4444
MGD) 5.2(احسب حجم العينة البسيطة ،. 

 :الحل

 
 

 .مل كعينة بسيطة عند اول مرة 77وعليه يجب اخذ 
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  CONTAINERSعبوات جمع العينات 

أو  Glassعبوة من الزجاج  استخدامال بد من  البكتريولوجيلجمع عينة الفحص  -1
 .ستخدامحجم أو شكل وأن يتم تعقيمها قبل اال أيب Plasticالبالستيك 

الالزمة  ختباراتلعمل كل اال فيعبوات تستوعب الحجم المناسب الكا استخدامال بد من  -2
للتهوية والرج ويجب غسلها جيدا مع  Adequate air spaceمع ترك فراغ مناسب 

 .محافظة على عدم تلوث العينة حتى تمام عملية الفحصال
 Ground-glass-stopperedالعبوات الزجاجية بفوهة مصنفرة استخداميفضل  -3

bottles  ويفضل أن تكون بفوهة واسعةWide-mouthed  ومن الزجاج المقاوم
Resistant glass.  العبوات البالستيك بحجم مناسب بفوهة واسعة  استخدامكما يمكن

بروبالين  البوليمثل  Nontoxic materialsومصنوعة من مادة غير سامة 
Polypropylene  يمكن تعقيمها بصورة دورية  التيو 

مزودة  Presterilized plastic bagsاألكياس البالستيك سابقة التعقيم استخداميمكن   -4
ميزة العبوات  Dechlorinating agentاو غير مزودة بعامل إلزالة الكلور الحر 

فرص الكسر اثناء الشحن كما انها تقلل من حمولة  احتمالالبالستيك أنها تقلل من 
 Shipping weightالشحن 

 Metal or plastic crew-capو األغطية المعدنية أو البالستيكية المقلوظة العبوات ذ -5
closures  تكون مبطنة  التيوwith liners  ها كغطاء لعبوات العينة مالم استخداميمكن

 .تضيف مواد سامة جراء عملية التعقيم
زجاجة العينات  cover topes and necksقبل عملية التعقيم قم بتغطية قمة وعنق  -6

 Heavy kraftأو  Aluminum foilلها أغطية من الزجاج برقائق األلومنيوم  التي
paper  

 Suitableمناسب  صناعييجب غسل كل األدوات الزجاجية المستخدمة بمنظف  -7
detergent  بماء ساخن إلزالة كل آثار المنظف ثم إشطف بماء  اشطفوماء ساخن ثم

 مقطر 
غسالة ميكانيكية لغسل الزجاجيات فال بد أن تكون مواسير السباكة  استخدامإذا تم  -4

وال  –أو من مادة غير سامة  Stainless steelستيل  لمدخل الغسالة من األستيلنلس
تستخدم مواسير النحاس لتوزيع المياه وتستبدل بمواسير من األستالنس ستيل أو مادة 

 غير سامة 
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 174دقيقة عند درجة حرارة  64الفحص لمدة ال تقل عن  فيعقم العبوات المستخدمة  -8
فيتم تعقيمها  metal containers معدنيوعاء  فيأما العبوات المحفوظة  .درجة مئوية

 .درجة لمدة ال تقل عن ساعتين 174عند 
دقيقة لتعقيم عبوات  15درجة مئوية لمدة  121األوتوكالف عند درجة  استخداميمكن  -14

بالنسبة للعبوات البالستيكية فال بد من نزع غطائها  .البكتريولوجيجمع عينات الفحص 
 Distortionلمنع تلفها  األوتوكالف فيقبل تعقيمها 

 Reducing agentيلزم إضافة مادة مختزلة  البكتريولوجيقبل جمع العينة للفحص  -11
هالوجينات  أيتحتوى على كلور حر أو  التيوذلك للعينات  إلى عبوة الجمع

Halogens محلول ثيوكبريتات الصوديوم  .أخرىSodium thiosulfate  من المواد
 أيلهل القدرة على معادلة  التيو DECHLORINATION المناسبة إلزالة الكلور

 Bactericidal action التطهيريالعمل  استمرارهالوجينات موجودة بالعينة كما توقف 
للعينة  الميكروبيتحديد المحتوى  فيتجعل الفحص أدق  وبالتاليللكلور أثناء نقل العينة 

 .أثناء الجمع
كبريتات الصوديوم إلى زجاجة جمع  ال بد من إضافة كمية كافية من محلول ثيو -12

  .العينة البكتريولوجية النظيفة قبل عملية التعقيم
%( 3محلول بتركيز )مل  4.1 هيالكمية المناسبة من محلول ثيوكبريتات الصوديوم  -13

  .مل 125لكل عبوة عينة بحجم 
أو  zincأو الزنك  copperتحتوى على نسبة عالية من النحاس  التيعينات المياه  -14

 heavyتحتوى على نسبة عالية من العناصر الثقيلة  التي صحيعينات الصرف ال
metals ال بد من إضافة مادة كالبة chelating agent  لها القدرة على  التيو
هذا األجراء مهم جدا وخاصة بالنسبة للعينات  .والتقليل من سمية العناصر امتصاص

 .كثرساعات أو أ 4حدود  فييستغرق نقلها  التي
 Disodium salt of Ethyleneلتر من مادة األيدتا/ملجرام 372 أضف حوالى -15

diamine Tetra Acetic acid (EDTA) من محلول )مل  4.3و أضف حوالى أ
 مل قبل عملية التعقيم  124لكل عبوة عينة سعة ( EDTA% 15بتركيز 

عبوة  فيالصوديوم  منفردة أو مع محلول ثيوكبريتات EDTAيمكن إضافة محلول الـ  -16
 .واحدة
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العينة بحيث تكون ممثلة لواقع مكان  اجمع ،البكتريولوجيعند تجميع عينة الفحص  -17
لمنع تلوث العينة مع ترك  Aseptic techniquesالالزمة  االحتياطاتخذ و الجمع 

لضمان سهولة رج العينة قبل ( سم على األقل 2.5حوالى )فراغ مناسب بزجاجة العينة 
 .الفحص

سدادة العبوة والغطاء  انزع ثم بزجاجة العينة مغلقة إلى أن يتم ملئها بالعينة تفظاح -14
أو  capأو الغطاء  stopperللسدادة  الداخليكوحدة واحدة مع مراعاة عدم تلوث الجزء 

 .عنق الزجاجة
م ثالعينة دون أن تشطف زجاجة العينة  امأل ،البكتريولوجيعند تجميع عينة الفحص  -18

 .من جمع العينة مباشرة االنتهاءأعد وضع سدادة العينة والغطاء فور 
من  POTABLE WATERلعينة مياه شرب  البكتريولوجيعند تجميع عينة الفحص  -24

مباشرا بالمصدر  اتصاالمتصلة ( الصنبور)خطوط التوزيع فال بد أن يكون مآخذ العينة 
 .وليست نقطة من خط مواسير لخدمة خزان مياه أو سيفون مثال الرئيسي

وينظف فوهة  يجب تنظيف الصنبور وذلك بإزالة أية وصالت تسبب تناثر الماء -21
 .شوائب أيالصنبور إلزالة 

 .يجب تعقيم الصنبور لمدة دقيقة على األقل بواسطة لهب -22
إلى ثالث دقائق أو يجب فتح الحنفية بالكامل ودع الماء ينساب لمدة من دقيقتين  -23

 .لضمان نظافة خط التغذية فيالوقت الكا

      
Bottle 250 ml Bottle 250 ml Bottle250 ml Bottle 1000 ml 
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 :أنواع جامع العينات

 
Bottle holder ماسك للزجاجةب جامع عينات تليسكوب 

 

  :Telescope sampling systemجامع عينات تليسكوبى  -1

بحزام محكم عام وسريع التحكم والربط الوحدة  صناعيوال صحيالصرف اللجمع عينات 
 : Polypropylene/PA بروبايل البوليمصنوعة من 

 ليسهل  لالستبدالعبارة عن وحدة لجمع العينات السائلة حر الحركة بأدوات قابلة  هو
 angular دورق متعدد الجوانب)  هياألدوات الالزمة  .ألغراض متعددة استخدامه
beaker - كأس كبيرة بندولى الحركة pendulum beaker – ماسك لزجاجة جمع العينة 

bottle holder –  األستالنسستيل كأس منstainless steel beaker -  وحدة
 (dip netغطس

 الوحدة تعتبر نموذجية لجمع عينات من حمامات السباحة  هذهbaths,–  خزنات المياه
tanks,- مداخل المناجم shafts – مصادر المياه المفتوحة open water courses  الخ

ذراع  استخدامصل الى ستة أمتار بقد ت التيمصادر المياه العميقة  ويمكن الوصول الى –
 adjustable التلسكوبييمكن ان تركب على جامع العينات  التياأللمونيوم القابلة للضبط و 

telescopic aluminum rod 
  والزجاجات اما من البالستيك  لم 44زجاجات الى قطر يصل الى  استخداميمكنPlastic 

ملئها بطريقة امنة ويمكن ضبط زجاجة المعدن حيث يمكن metal او glassاو الزجاج 
 .درجة 84الجمع بزاوية تصل الى 

http://www.buerkle.de/en/knowhow/glossary.html/_word/pp
http://www.buerkle.de/en/knowhow/glossary.html/_word/pp
http://www.buerkle.de/en/knowhow/glossary.html/_word/pa
http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/00000957.jpg
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 Chemistry scoop وياتاميمغرفة الك -1

ميائية تستخدم لجمع عينات من للسوائل الخطرة الوحدة كاملة بيد قوية مصنوعة يمغرفة المواد الك
 24سم وقطر خارجى  144طول اليد او الذراع  polypropylene بالكامل من البولىبروبالين

 .اجزاء معدنية أيالوحدة خالية من و متر يملل

 
 

Stainless steel beaker 

 Sterilisableقابل للتعقيم  Stainless steel بدورق من األستالنستيل التلسكوبيجامع العينات 
 powderالوحدة نموذجية للعينات البودرة و  .مل 1444يتسع لـ  scraperالدورق مزود بكاشط 

 .mudأو الطين  ىالطم pastes المعاجين granulesالحبيبات 

 

http://www.buerkle.de/en/knowhow/glossary.html/_word/v2a
http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/00000940.jpg
http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/00000950.jpg
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شيء يمكن ان  أيحيث ال يسمح ب .األفقيللوضع  أتوماتيك تتأرجحهذه الوحدة  فيالدورق 
بقطر  فهو مناسب لجمع عينات من مداخل األنفاق الضيقة والعميقة وبالتاليينسكب من الدورق 

 .لم 134

 
Pendulum beaker stainless steel 

 

Telescopic rod 

  استخدامب التلسكوبييتم زيادة صالبة ذراع جامع العينات cold-rolled profile rod 
 .والوصالت مصنوعة من األستالنسستيل

وصلة بعقدة عض داخلية ) التلسكوبيالعديد من األدوات يمكن ان يتصل بذراع جامع العينات 
snap-in joint ) حيث يتم تزويد كل وصلة ذراعindividual rods  بوصلة نهايةend stop 

يمكن ان تنزلق او تفك من الوصلة األخرى بالصدفة كما  هذا يعنى ان كل وصلة من الذراع الو 
 .بصورة جيدة تداوله فييمكن ان تلتف تلقائيا مما يساعد  حدة الاذرع الو األان وحدات 

 

http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/00000954.jpg
http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/00000944.jpg
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0- Depth catch net 

 net  الشبكة مصنوعة من و المائية  المجاريلتجميع المواد الصلبة والمواد العضوية من
متر وثقب الشبكة يللم 254متر والعمق الكلى يللم 434وعرض  14بروبالين بطول  البولي
 PP/PA blueمتريللم 5الى  2من 

 L 190 x W 430 mm 
 Net depth 250 mm 
 Mesh width 2 - 5 mm 

 
Depth catch net 

 

4- Surface catch net 

 Net  الشبكة مصنوعة من  .المائية المجاريلتجميع المواد الصلبة والمواد العضوية من
متر وثقب الشبكة يللم 254متر والعمق الكلى يللم 434وعرض  14بروبالين بطول  البولي
 .متريللم 5الى  2من 

 PVC/PA blue 
 L 310 x W 280 mm 

http://www.buerkle.de/en/knowhow/glossary.html/_word/pp
http://www.buerkle.de/en/knowhow/glossary.html/_word/pp
http://www.buerkle.de/en/knowhow/glossary.html/_word/pa
http://www.buerkle.de/en/knowhow/glossary.html/_word/pvc
http://www.buerkle.de/en/knowhow/glossary.html/_word/pa
http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/00000959.jpg
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 Mesh width 2 - 5 mm 

 
Surface catch net 

   
Extension for PTFE scoop 

http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/00000961.jpg
http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/00000932.jpg
http://www.buerkle.de/files/pim/lightbox/00000938.jpg
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 :اليدويجامع العينات 

وذلك عن طريق غمس  اإلمكانمواد طافية أثناء جمع العينة قدر  أيتجنب سحب يجب  -1
 يزيدأجزاء  أيإناء جمع العينة تحت مستوى سطح الماء بمسافة كافية ثم يتم التخلص من 

 .(سم 2.5)ربع البوصة  عن حجمها

 –السيانيد  –درجة الحرارة  – الهيدروجينياألس  اختبارحالة  فيجمع عينة بسيطة يجب  -2
 ختباراتاال –الزيوت والشحوم  –بعض المواد الصلبة  –الكلور الحر  –كبريتيد الهيدروجين 

 .المجهريوعينات الفحص  – البكتريولوجي

كما يتم جمع عينة بسيطة حالة . الموقع فياألكسجين الذائب مباشرة  اختبارفضل أن يتم ي -3
جارى بصفة مستمرة أو عند وجود حالة غير  ه غيراختبار إذا كان مجرى الصرف الذى يتم 

وعندما تكون مواصفات المياه ثابتة خالل فترات زمنية طويلة أو  .عادية أو غير مرغوب فيها
 .عند تحليل عينات السائل المخلوط والحمأة النشطة الراجعة

  
 جامع عينات يدوى بعبوة صغيرة الحجم/ Van Dorn) ) جامع عينات يدوى بعبوة كبيرة الحجم
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 :األوتوماتيكيجامع العينات 

 اوتوماتيكيأبحيث يقوم بعملية الشطف  ضبطهيتم  األتوماتيكيجامع العينات  استخدامحالة  في
 .رواسب أو تراكمات سابقة أيقبل وبعد جمع العينة وذلك للتأكد من خلو خراطيم السحب من 

ضبط البرمجة المالئمة طبقا للزمن البد من  األوتوماتيكيعمل جامع العينات  ءةن كفالضماو 
الكشف على مصفاة خط السحب ويقوم بإزالة العوالق أو بكما يقوم . وحجم العينة المطلوبة

المسحوبة عن طريق دورة الشطف وكمية المياه  اختباركما يقوم ب. الشوائب الموجودة عليها
 . مدرجة اختبارمعايرتها بزجاجة 

 
 بالغطاء أوتوماتيكيمنظر عام لجامع عينات 

 
 بعد رفع الغطاء عنه أوتوماتيكيمنظر عام لجامع عينات 
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 منظر عام لعدة اجهزة لجمع العينات

 
 ice chestلحفظ العينات  ثلجيخزانة أو صندوق 
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 تجميع عينات مياه الشرب

 :مقدمة

المياه فمثال مياه الشرب تركز كثير  استخدامتختلف عمليات معالجة المياه بحسب الغرض من 
عادة ضبط كمية األمالح المعدنية، المواد العالقة، على تنقية المياه من الشوائب إجمالي أو ، وا 

بالمقابل تحتاج المياه الصناعية إلى التخلص تماما من األمالح ذلك لحماية  .المواد المذابة
مراد تركز عملية تنقية المياه على التخلص من المواد الملوثة من المياه ال .من التأكسد الغاليات

. يكفي الستعمالها في االستهالك الشخصي نقية بما مياه صالحة للشربعلى معالجتها للحصول 
مثل  المعادنوبعض  ,الطحالب, لفيروساتا ,البكتيريامن المواد المزالة في هذه العملية 

 .والكبريت باإلضافة إلى الملوثات البشرية ,المنغنيز,الحديد

 

 تعريف عملية جمع العينات

عتبر من أهم المراحل لكى يتم قياس العينات بشكل دقيق إن جمع وحفظ العينات بشكل صحيح ي  
قياسها لكى يتم نقلها الغرض من جمع العينات هو جمع حجم ممثل من العينة المطلوب و 

 :كالتاليالغرض مفهومة  وتداولها والتعامل معها بشكل مالئم في المعمل وهذا

بالعينة تغييرات كبيرة تؤثر في تكوينها قبل  أنه سيتم التعامل مع العينة بطريقة ال ت حدث .1
 .عليها ختباراتإجراء اال

جامع  مسؤولية االعتبار فيتحاليل معينة عليها مع األخذ  ألجراءتقدم العينات إلى المعمل  .2
 .العينات عن صالحيتهم من الجمع حتى وصولهم للمعمل

والذى يتم إعداده بالتشاور  عد برامج جمع العيناتت   صحيإن معامل مياه الشرب والصرف ال .3
 .ختباراتالمستخدمين لنتائج اال الكيميائيينمع 

 

 

 

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D8%A7%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%BA%D9%86%D9%8A%D8%B2
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 أنواع العينات

 :(الخطافية)المفردة  العينة

هذا الوقت  فيتمّثل فقط التركيزات  هيوقت ومكان محدد و  فيتم جمعها  التيالعينة  هي
 .والمكان المحدد

 –المياه المعالجة  :تستخدم هذه العينة عندما يكون مصدر جمع العينات مستقر ومن أمثلتها
 .ونادرًا بعض مجارى مياه الصرف الصحي –مجارى المياه السطحية  -المياه الجوفية 

يتم جمعها على فترات  المفردةعندما ي عرف أن المصدر يتغير مع مرور الوقت فإن العينات 
ات أو وفقًا ويتم اختيار فترات جمع العينات وفقًا لبرامج جمع العين مناسبة وتحليلها بشكل منفصل

 .تكرار التغيرات المتوقعة ألسس

 

يشير هذا المصطلح إلى خليط من العينات تم جمعها من نفس النقطة وفي : المركبة العينة
 .أوقات مختلفة

تستخدم كبديل لعدد من العينات المفردة عند جمعها من نفس النقطة وذلك لتوفير الوقت والجهد 
 .ساعة متواصلة 24وتجمع على مدار 

 

تم جمعها من  التييشير هذا المصطلح إلى مجموعة من العينات المفردة : العينات المتكاملة
 .نقاط مختلفة

تستخدم للحصول على مزيد من المعلومات والتي تحتاج الى عينات مفردة يتم جمعها من نقاط 
 .مختلفة

 

 

 

 

 

 



 رهشأ ةتس – جمع العينات  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف الصحي
 

 

 

 33 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 تجهيز عبوات جمع العينات

تداخالت  أيينبغي التحقق من صحة جميع اجراءات تجهيز العبوات وذلك لضمان عدم حدوث 
 :ةاالتيوللتحقق على أقل تقدير ينبغي أن تتم التحاليل 

 (.عينة خالية من المواد المراد قياسها)  Blankتجهيز  (أ

 .قياسها عينات تحتوي على تركيزات معروفة من العناصر المرادتجهيز محاليل قياسية، ( ب

مجموعة عبوات محددة  اختيارمرة واحدة فمن األفضل  ستخدامإذا لم يكن متاح عبوات لال -
أخذ الحذر  ينبغيكما أنه . ألخرىلعنصر محدد وبالتالي تقليل مخاطر انتقال التلوث من عينة 

س نفس العبوة لنفس العنصر عند القيا فيلعدم نقل تلوثه  عاليعند قياس عنصر محدد بتركيز 
 .مرة أخرى

قد يكون من الضروري غسل العبوات الجديدة بماء يحتوي على منظفات وذلك إلزالة االتربة  -
مذيبات ومواد  استخدام. وبقايا أثار التعبئة والتغليف تليها عملية شطف بماء ذو جودة مناسبة

على سبيل المثال ملوثات متبقية عن طريق المنظفات التي تحتوي )للتطهير قد تسبب تداخالت 
ينبغي أن تكون جميع مواد  ستخدامعند االو (. على الفوسفات وذلك عند تحليل المواد الغذائية

فإنه ال ينبغي  التنظيف والمذيبات ذات جودة مناسبة لتعيين السيليكون والبورون والتوتر السطحي
 .أن تستخدم المنظفات للتنظيف

 

 العبوات البالستيك أو الزجاج المغسولة بمنظفات  .أ 

 :ينبغي أن تكون خطوات الغسيل كما يلي

 .بالماء المخففةغسل العبوات وأغطيتها بالمنظفات  .1
 .نشطف جيدا بماء الصنبور .2
 .باعا مرتين بماء مقطر ذو جودة مناسبةنشطف ت   .3
 .وتغطىتجفف جيدا  .4
 .غسالة األطباق االتوماتيكية للغسيل استخداميمكن  .5

 

 



 رهشأ ةتس – جمع العينات  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف الصحي
 

 

 

 33 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 العبوات الزجاجية المغسولة بمذيبات .ب 

 .قد تكون المذيبات العضوية خطرة لذا يجب توفير أدوات مناسبة للتعامل معها بعناية: تحذير

 :ينبغي أن تكون خطوات الغسيل كما يلي

 .بالماء المخففةغسل العبوات وأغطيتها بالمنظفات  .1
 .نشطف جيدا بماء الصنبور .2
 .باعا مرتين بماء ذو جودة مناسبةنشطف ت   .3
 .سيتون ذو جودة مناسبة وتجففأنشطف جيدًا ب .4
 .نشطف بمذيب مناسب ذو جودة مناسبة وتغطى .5
 .المستخدمةوينبغي أن يكون المذيب مناسب مع المواد المراد تحليلها وطرق التحليل  .6

 

 ج المغسولة بحمضبالستيك أو الزجاالعبوات ال .ج 

 :ينبغي أن تكون خطوات الغسيل كما يلي

 .بالماء المخففةغسل االوعية وأغطيتها بالمنظفات  .1
 .نشطف جيدا بماء الصنبور .2
 .٪ 14تشطف بحمض نيتريك تركيزه  .3
 .٪ 14تجفف وتمأل بالكامل بحمض نيتريك تركيزه  .4
 .ساعة على األقل 24تغطى وتخزن لمدة  .5
 .بماء ذو جودة مناسبة وغطيها على الفور أفرغ العبوات وأشطفها .6

مثل هذه العبوات قد ال تحتاج إلى مزيد من  .بعض المصانع تورد مع العبوات شهادة نقاوة
 .التنظيف أو الشطف كما توفر هذه المصانع العبوات بأغطيتها

 .الغساالت االتوماتيكية بالمنظفات الحمضية لخطوات الغسيل السابقة استخدامويمكن 
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 ملء العبوات .د 

العبوة تماما ونغلقها بحيث ال نسمح  لئنمللعينات التي تتطلب تعيين مواد فيزيائية وكيميائية 
ويقلل  ،بوجود هواء أعلى العينة بالعبوة وهذا يقلل من تفاعل العينة مع الغاز الموجود أعلى العبوة

 .من رج العينة أثناء النقل

 

 ملصق التعريف بالعينة .ه 

موضوعًا بطريقة واضحة ال لبس ( زجاجة أو قنينة)الملصق على عبوات العينات يجب أن يكون 
في وقت )فيها وثابت بقدر المستطاع، باإلضافة إلى ذلك قد يكون من الضروري أن نالحظ 

على سبيل المثال تاريخ )نا من التفسير الصحيح للمعلومات المقدمة تفاصيل تمكّ ( جمع العينات
ويفضل (. م جامع العينات وطبيعة وكمية المواد الحافظة المضافةوساعة جمع العينات واس

 .طوات جمع العيناتملصقات ونماذج مطبوعة مسبقًا لتسهل من خ استخدام

تحتوى على شوائب يجب وضع عالمة عليها بشكل واضح ويرافقها  التيإن العينات الخاصة 
حتوي على مواد خطرة أو ت التيومن الضروري تعريف العينات . وصفا للشوائب الملحوظة

 :التاليبشكل واضح ودقيق وذلك على النحو ( مثل األحماض) محتملة الخطورة

 .رقم العينة -1

 تاريخ جمع العينة  -2

 موقع العينة -3

 درجة الجرارة  -4

  الهيدروجينياالس  -5

  المتبقيالكلور  -6

 جامع العينة  اسم -7

 توقيع جامع العينة  -4

منع أي خطأ خالل استقبال أو توزيع العينات بين إدارات المعمل  فيهذه البيانات تساعد  كل
 .المختلفة
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 طرق حفظ العينات .و 

 تبريد أو تجميد العينات -أ 

تبريد أو تجميد العينات ال يكون فعااًل إال إذا تم تطبيقه مباشرة بعد جمع العينات وهذا  .1
درجة الحرارة  -أينما تكون . صناديق تبريد أو تثليج في موقع جمع العينات استخداميتطلب 

 (.ال درجة حرارة العينة نفسها) والمقصود من درجة الحرارة بيئة العينة  ،يجب أن تبرد
درجة مئوية و  1في الثلج الذائب أو في الثالجة عند درجة حرارة بين )التبريد البسيط للعينة  .2

ين العينة في الظالم في معظم الحاالت يكون كافيًا للحفاظ على العينة وتخز ( درجة مئوية 5
ال يمكن اعتبار التبريد وسيلة للتخزين على المدى الطويل وال سيما . أثناء النقل إلى المعمل

يجب أن تحفظ العينة وتخزن في (. 1انظر الجدول )في حالة عينات مياه الصرف الصحي 
 .لوحظت خالل عملية الجمع أو ملء العبوةدرجة حرارة أقل من تلك التي 

حجم صغير من الثلج ليس له تأثير كبير من البرودة على حجم كبير من  فيحفظ العينة  .3
وعندما  البكتريولوجيماء دافئ حيث تحتوي العينة على عناصر غالبًا ما تتأثر بالنشاط 

الموقع مطلوبًا فإن درجة حرارة العينة يجب قياسها عند العودة للمعمل  فييكون الحفظ 
فالعينات يجب أن تحلل . هذا مهم خصوصا عندما يتطلب نقل العينات عدة ساعات .مباشرة

أثناء النقل ينبغي مراقبة درجة حرارة نظام تبريد . أو تبرد على الفور عند الوصول للمعمل
 .العينات

درجة مئوية يسمح بأن يتم  (24-)عينات في درجة حرارة أقل من بشكل عام، تخزين ال .4
أن تكون العبوة من البالستيك  ينبغيإذا تجمدت العينات . تخزينها لفترات أطول من الوقت

 . هذا يقلل من خطر كسر الوعاءو وال تمأل تماما، 
ل للحفظ وفي بالنسبة لبعض التحاليل مثل المواد الغذائية تجميد العينة هو األسلوب االفض .5

 . مثل هذه الحاالت فأن التجميد السريع بالثلج الجاف هو اإلجراء المقبول
عند تحليل المواد الطيارة أو إذا كانت العينات تحتوي على خاليا أو بكتيريا أو طحالب دقيقة  .6

حيث يمكن أن تتكسر وتفقد مكونات الخاليا خالل عملية التجميد فأن تجميد العينات ليس 
مع ذلك من الضروري السيطرة على تقنية التجميد والذوبان من أجل . المناسباإلجراء 

االوعية  استخدامفي هذه الحالة يوصى بشدة . حالتها بعد الذوبان فيالحفاظ على العينة 
 (. اثيلين البوليعلى سبيل المثال البولي فينيل كلوريد أو )البالستيكية 

 



 رهشأ ةتس – جمع العينات  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف الصحي
 

 

 

 32 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 إضافة المواد الحافظة -ب 

المكونات الفيزيائية والكيميائية للعينة يمكن أن تصل لحالة استقرار بإضافة مركبات  بعض -
 .محددة إما مباشرة بعد جمع العينة أو قبلها( مواد حافظة)كيميائية 

مثل تعيين األكسجين، السيانيد الكلى )لحفظ بعض العناصر  ضروريةهناك كواشف خاصة  -
 .نة بالموقعحيث تتطلب أن تحفظ العي( والكبريتيدات

تداخل عند التحليل ويتم اجراء  أيمن الضروري أن ال تحدث المواد الحافظة المستخدمة  -
وينبغي عند تخفيف . على المواد الحافظة للتحقق من مدى توافقها في حالة الشك اختبارات

ومن األفضل عند . خالل التحليل وحساب النتائج االعتبار فيالعينة بمادة حافظة ان تؤخذ 
كميات  استخداممحاليل مركزة بحيث يتم  استخدامافة المواد الحافظة لعينات ما ان يتم بإض

المواد  استخدام. وفي معظم الحاالت سيتيح لنا هذا تجاهل التخفيف. صغيرة فقط منها
قد يحدث تدفئة  ألنهالحافظة الصلبة على سبيل المثال هيدروكسيد الصوديوم ينبغي تجنبها 

 (.مادة طارده للحرارة  ألنهانظرًا )لبا على العينة بسيطة مما يؤثر س
إن حقيقة إمكانية أن تقوم المواد الحافظة بتعديل أو تغيير طبيعة المكونات الكيميائية أو  -

المواد الحافظة  استخدامالفيزيائية للعينة يعني أن هذه التغييرات تتعارض مع الغرض من 
على سبيل المثال التحمض يمكنه إذابة المكونات الغروية أو  .وقت الحق فيلقياس العينات 
وبالتالي ينبغي أن تستخدم بحذر إذا كان الهدف من التحليل هو تحديد  ،المواد الصلبة

 .المكونات الذائبة
وبالمثل ينبغي . ترشيح العينة قبل إضافة المواد الحافظة أمر ضروري لقياس األيونات الذائبة -

الحافظة بحذر إذا كان الهدف من التحليل هو تحديد سمية عينات أن تستخدم المواد 
ولذا ينبغي ( أكثر سمية في شكلها األيوني هي)الحيوانات المائية مثلها مثل المعادن الثقيلة 

على عينة خالية من  ختبارمن الضروري إجراء اال .تحليل العينات في أقرب وقت ممكن
أخذ في ص عند تعيين العناصر النادرة على أن ت  المواد المراد قياسها وعلى وجه الخصو 

على سبيل المثال األحماض )إمكانية إدخال إضافة جزء من المادة المراد قياسها  االعتبار
في مثل هذه . من المواد الحافظة( يمكنها إدخال كمية كبيرة من الزرنيخ والرصاص والزئبق

 .على البالنكات إلضافتهاة المستخدمة الحاالت ينبغي اإلبقاء على عينات من المواد الحافظ

 

 



 رهشأ ةتس – جمع العينات  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف الصحي
 

 

 

 31 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

 مواد الحفظ

  :تحذير
ها استخداميجب أن يتم ( مثل األحماض والقلويات والفورمالدهايد)بعض المواد الحافظة  -

 .بحذر
تعليمات اتباع إن القائمين على جمع العينات يجب أن يحذروا من المخاطر المحتملة و  -

 الواجب اتباعها  األمان
تستخدم الكواشف من أجل حفظ العينات ويتم إعدادها بشكل فردى وفقا لمتطلبات جمع  -

وما لم ينص على خالف ذلك ينبغي لجميع الكواشف المستخدمة أن تكون ذات . العينات
 .نقاوةدرجة نقاوة مناسبة والماء ينبغي أن يكون ذو درجة 

والتي ال ينبغي " الصالحيةفترة " جميع الكواشف يجب أن يوضع عليها ملصق يوضح  -
الكاشف إذا تم تخزينها بشكل  استخدامتمثل الفترة التي تناسب " فترة الصالحية. "تجاوزها
 .إن الكاشف الذى ال يستخدم خالل فترة صالحيته يتم التخلص منه أي. صحيح

والتخلص من الكواشف عندما تظهر ان  دورييتم التحقق من مجزئ الكواشف بشكل  -
 .ير مناسبةالمجزئات غ

صندوق نظيف وآمن لمنع تلوثها ومن  فين الكواشف يجب أن تحفظ إأثناء جمع العينات ف -
 .الضروري أن يتم حفظ جميع العينات التي تتطلب نفس المواد الحافظة لنفس التحليل معا

العبوات  كل عينة يجب ان يوضع عليها ملصق وذلك بعد إضافة المواد الحافظة لتميزها عن -
 .يوجد بها مواد حافظةال  التي

 

 المواد الصلبة( 2

 Na2S2O3 • 5H2O جزئ ماء 5الصوديوم  كبريتاتثيو . أ
 C6HSO6  حمض االسكوربيك  .ب
 NaOH  هيدروكسيد الصوديوم .ج
 K2Cr2O7  ثاني كرومات البوتاسيوم  .د
 CuSO4 كبريتات النحاس .ه
 C6H12N4 (يورتروبين –هكساأمين )هيكساميثلين تترامين  .و
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 المحاليل( 1

 C4H6O4Zn (مل/ جم  4.1= ع )محلول خالت الزنك . أ
 H3PO4 (مل/ جم  1.7= ع )حمض الفوسفوريك  .ب
 HCI ( مل/ جم  1،16= ع )حمض الهيدروكلوريك  .ج
 HNO3 (مل/ جم  1،42= ع )حمض النيتريك  .د
 .H2SO4  (مول 4) حامض الكبريتيك  .هـ
 NaOH (مل/ جم  4.4= ع )محلول هيدروكسيد الصوديوم  .و
  CH2O ( الفورمالين( )٪ 37جزء من حجم )محلول فورمالدهايد  .ز

 
 :تحذير

 .احذر من أبخرة الفورمالدهايد وال تخزن أعداد كبيرة من العينات في مكان صغير -
 
(مل/ جم  4.425= ع )محلول مائي من الملح الصوديومى لالديتا  .ح

 C10H1'4N2Na2OS • 2H20  
 (.٪ 86تركيز )اإليثانول  .ط
 .محلول اللوجل القلوى مع خالت الصوديوم .ي
 .محلول اللوجل القلوى مع حمض الخليك .ك
 
 جمع عينات المياه 

مغسولة عدة مرات بالماء المراد جمع العينة منه قبل الجمع ما لم تكن  استخدم عبوة نظيفة
يتم توثيق العينة وكذلك الخطوات المستخدمة لكل عينة يتم جمعها . بالعبوة مادة حافظة للعينة

 :على سبيل المثال

لمصدر العينة وهذا يقلل من تأثير الشبكة  يتم جمع العينات من أقرب موقع :من الصنبور -
يتم . على العينة ثم نترك المياه ينساب لفترة كافية لتغيير المياه بالشبكة ولضمان تمثيلها للموقع

لتجنب االضطرابات وفقاعات الهواء وعند ( دقيقة / مل  544) العبوة ببطء مع تدفق ثابت ملء 
 فيجمع عينة من مياه اآلبار أترك طلمبة السحب تعمل لفترة طويلة بما يكفي لتغيير المياه 

 .شبكة البئر ويتم جمع العينة من صنبور بالقرب من البئر
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يتم جمع العينة من أقرب مكان عمليًا لمنتصف المجرى  :(مائيمجرى ) من المياه المفتوحة -
أو على األقل على بعد عدة أقدام من الشاطئ أو من حافة الخزان ويتم جمع العينة من  المائي

ذا كنت تستخدم عبوة لها غطاء نغمر العينة قبل إزالة الغطاء  .تحت سطح الماء وا 

داخل  ستخدامإلى عبوات منفصلة لال اقتسامهاغالبا ما يتم تقسيم العينات أو  :العينة اقتسام -
أو بين المعامل في الدراسات أو التقنيات البديلة أو التحاليل أو الحفاظ عليها كعينة مرجعية 

العينات بشكل صحيح  اقتسامجدا أن يتم إضافية أو لحين االنتهاء من الدراسات ومن المهم 
 :وذلك طبقًا للخطوات التالية

عبوات صغيره وال تمأل العبوات  فييتم جمع كمية كبيرة من العينة في عبوة واحد ثم تقسم  -
 .بشكل منفصل من المصدر الصغيرة

يتم مزيج العينة التي تحتوي على جسيمات أو مواد صلبة قبل تقسيمها حتى تكون جميع  -
 .العبوات الصغيرة متجانسة

 .أو التخزين يتم فلترتها بالكامل قبل تقسيمهاإذا كانت العينة تحتاج للترشيح قبل التحليل  -
 (.قبل وبعد التقسيم)نفس النوع من العبوات لجميع العبوات  استخداميتم  -
أقرب وقت ممكن من  فيفي نفس اليوم أو ( للعينات المقسمة)يتم إجراء التحاليل البيولوجية  -

 .يوم الجمع
ذا لم يتم - ذلك، توثق طريقة الحفظ بشكل كامل  تحفظ جميع العينات المقسمة بنفس الطريقة وا 

 .الحفظ في المستخدمةتبعًا للطرق 
الملوثات المتطايرة يتم ملء عبوات العينات لتفيض ما لم يكن بها مواد حافظة  اختبارعند  -

 .وتغلق بعناية وال نترك أي فراغ أو هواء في العبوات عند الغلق
 –زانات منزلية ومضخات مياه منزلية ال تجمع عينات من خ)اختيار المكان المناسب للعينة  -

 (.بيوت الحيوانات وحمامات البشر -خاصة 
الصنبور  –ال يوجد تسريب  -ال يتم الجمع من صنبور بالستيك ) المناسبةاختيار الصنابير  -

 (.ليس مصنوع من النحاس
ياه من للتأكد من ان الم)دقائق لتفريغ شبكة التوزيع المنزلية  3الى  2الماء ينساب من  اترك -

 .(المصدر الرئيسيوليست مخزنة بالشبكة
 .DPDتحليل الكلور المتبقي بواسطة طريقة الـ  -
 .إغالق صنبور المياه -
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 استخدامللصنبور البالستيك )نحرق الصنبور إلزالة أي تلوثات عرضية من البيئة المحيطة  -
 (.الهيبوكلوريت استخدام٪ كمطهر إلزالة تلوثات عرضية أو عبر 74كحول

ثانية  34ننتظر لمدة ( دقيقة/ مل  544بسرعة )إعادة تشغيل صنبور الماء مرة أخرى  -
 .لزوال مخلفات الحرق

 .نفتح عبوة جمع عينة البكتريولوجي بعناية بالقرب من الصنبور -
 (.سم بأعلى 2.5مع ترك حوالي )الزجاجة  نملئ -
 .الملصق على( بشكل مناسب)أغلق العبوة مباشرة وقم بتسجيل جميع البيانات  -
 .صندوق جمع العينات فينحفظ العبوات  -
مرات بمياه الصنبور لضمان عدم وجود تلوث من  3نشطف عبوات جمع العينات الكيميائية  -

 .العينات السابقة
لتجنب ( دقيقة / مل  544بسرعة )عبوات جمع العينات ببطء مع تدفق لطيف  امأل -

 .االضطرابات وفقاعات الهواء
 .على الملصق( بشكل مناسب)وقم بتسجيل جميع البيانات أغلق العبوة مباشرة  -

 

 الترشيح أو الطرد المركزي العينات

قد تتم إزالة المواد العالقة والرواسب والطحالب وغيرها من الكائنات الدقيقة سواء في وقت  -
 -مثل ورق الترشيح )جمع العينة أو بعدها مباشرة من خالل ترشيح العينات بغشاء الترشيح 

يثيلين بولي  ال نرشح العينات إذا كان . أو عن طريق الطرد المركزي( الزجاج -تترافلوروا 
فمن الضروري أن ال . غشاء الترشيح سيحجز واحد أو أكثر من المكونات المراد تحليلها

ولكن بطريقة تتفق مع طريقة  ستخدامغسل جيدا قبل االيسبب غشاء الترشيح تلوث للعينة وي  
 .التحليل

 .للترشيح كبديلال يوصى به صب العينة  -
ان تستخدم بحذر عند قياس مركبات العناصر الثقيلة والمواد العضوية  ينبغيفالتر الترشيح  -

مثل )يمكن ان تدمص على سطح غشاء الترشيح وكذلك المركبات القابلة للذوبان  ألنها
 .يمكن أن تحجز على غشاء الترشيح( المنظفات
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 البيولوجيالتعامل مع وحفظ عينات الفحص 

التعامل مع عينات الفحص البيولوجي يختلف عن التعامل مع العينات التي تتطلب التحليل  -
 .الكيميائي

إضافة المواد الكيميائية لعينة الفحص البيولوجي يمكن أن تستخدم إما للتثبيت أو لحفظ  -
ينما ب( المورفولوجى ) الخارجيليصف حماية الشكل " التثبيت "يستخدم مصطلح و . العينة

. لحماية المواد العضوية من التحلل البيوكيميائي أو الكيميائي" الحفظ " يستخدم مصطلح 
ضافة مواد حافظة قد تؤدي إلى موت الكائنات الحية . المواد الحافظة تعرف كمواد سامة وا 

وقبل الوفاة قد يسبب للكائنات التي لم يكن لديها جدران قوية لخالياها تهيجًا وتزداد 
وللحد من هذا التأثير من المهم دخول مواد  .تنهار قبل اكتمال التثبيت وبالتاليا حساسيته

بعض المواد الحافظة على سبيل المثال محلول حمض اللوجل قد . التثبيت الى الخلية بسرعة
يؤدي إلى فقدان بعض المجموعات التصنيفية للكائنات الحية والتي يمكن أن تكون مشكلة 

مواد حافظة  استخداموهذه يمكن معالجتها ب .ن السنة في بعض المناطقأثناء فترات معينة م
إضافية مثل المحاليل قلوي اللوجل على سبيل المثال خالل فترة الصيف عندما يالحظ شكل 

 .كثير من األحيان فيسوطيات السيليكون 

 

 :لحفظ عينات الفحص البيولوجي للفحص يجب أن تفي المعايير التالية

 .أن يكون معروفا تأثير المواد الحافظة على فقدان الكائن قبل الحفظ ينبغي. أ

يجب ان يمنع بفاعلية التحلل البيولوجي للمواد العضوية وذلك على األقل خالل  إن الحفظ .ب
 .فترة تخزين العينات

الحفظ يساعد على تمكين المحلل من تصنيف مجموعات الكائنات الحية والتي يتعين  إن .جـ
 .دراستها بشكل كاف خالل فترة تخزين العينات
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 التعامل مع وحفظ العينات المستخدمة للتحاليل الكيميائية 

يكونوا عرضة للتغيرات نتيجة  صحيالمياه السطحية والمياه الجوفية ومياه الصرف ال -
. للتفاعالت الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية التي قد تحدث بين وقت جمع العينات وبدء التحاليل

إذا لم يتم اتخاذ االحتياطات أثناء جمع العينات ) طبيعة ومعدل هذه التفاعالت غالبا ما تكون 
ات المقاسة مختلفة عن تلك الموجودة في لعناصر معينة حيث تكون التركيز ( ونقلها وتخزينها 
 .وقت جمع العينات

مدى هذه التغيرات تعتمد على طبيعة المواد الكيميائية والبيولوجية للعينة ودرجة حرارتها  -
تم جمع العينة فيها والوقت بين جمع العينات وتحليلها  التيوتعرضها للضوء وطبيعة العبوة 

وهناك اسباب أخرى تسبب تغير . لها أثناء النقل على سبيل المثال الرج المعرضةوالظروف 
 :على النحو التالي هيللعينات و 

هذه الكائنات  .وجود بكتريا وطحالب وكائنات أخرى يمكن أن تستهلك بعض مكونات العينة .أ 
تتأثر  التيتستطيع أن تغير من طبيعة المكونات لتّكون مكونات جديدة ومن العناصر 

أكسيد الكربون  وثانيالبيولوجية على سبيل المثال تركيز االكسجين الذائب  شطةباألن
  .بعض االوقات السيليكون فيومركبات النيتروجين والفوسفور و 

 الجوي باألكسجينالذائب الموجود بالعينة أو  باألكسجينبعض المركبات يمكن أكسدتها  .ب 
 (.كبريتدات – الثنائيالحديد  –مركبات عضوية )

 –على سبيل المثال كربونات الكالسيوم )العينة  فيبعض المركبات يمكن ترسيبها  .ج 
علي سبيل المثال االكسجين أو السيانيد أو )صورة غاز  فيأو تفقد ( هيدروكسيد االلومنيوم

 (.الزئبق
أكسيد الكربون الذائب يمكن أن  وثانييمكن أن يتغير  الكهربيوالتوصيل  الهيدروجينياالس  .د 

 .له الجويالهواء  امتصاصاسطة يتغير بو 
العناصر الذائبة أو العناصر الغروية مثل بعض المركبات العضوية يمكن أن تدمص على  .ه 

 .أو على المواد العالقة بالعيناتسطح العبوات 
منتجات البوليمر يمكن أن تتفكك والعكس بالعكس بمعنى أن هناك مركبات بسيطة يمكن أن  .و 

 .تتبلمر

مقدارها ودرجتها وتختلف باختالف فصول  فيتحدث لمكونات معينة تتنوع  التيالتغيرات  -
ل من مكونات العينة  وقت  فيالسنة ويجب التأكيد على أن هذه التغيرات تحدث بسرعة وتعد 
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يجب أخذ االحتياطات الالزمة لتقليل هذه التفاعالت  الضروريجميع الحاالت من  في .قصير
 .نأقرب وقت ممك فيوتحليل العينة 

سالفة الذكر لمنع حدوث التغيرات فيها ولذلك من  لألسبابلذلك يجب حفظ عينات المياه  -
 .أن نختار أنسب طرق للحفظ حتى ال يحدث تلوث للعينات الضروري

حالة الماء الصالح للشرب يتم  في. الماء الصالح للشرب ومياه الخزانات يمكن حفظها بنجاح -
واذا تم تحليل . الماء أقل عرضه للتفاعالت البيولوجية والكيميائيةحفظ العينات بالتبريد الن هذا 

درجة مئوية  6درجة حرارة أقل من  فيساعة من الجمع فأن الحفظ بالتبريد  24العينات خالل 
يجب أن تحفظ بعد جمع  صناعيأو الصرف ال صحييكون كافيًا أما عينات مياه الصرف ال

 .العالي البكتريولوجيالعينات مباشرة بسبب النشاط 

 

 التعامل مع وحفظ العينات المستخدمة لتحليل الكيمياء اإلشعاعية

 :تحذير

هناك فارق صغير بين التعامل مع عينات . احتياطات السالمة والحماية تعتمد على نشاط العينة
 . للتحليل الكيمياء اإلشعاعية والتعامل مع عينات للتحاليل الفيزيائية والكيميائية

 . ياطات السالمة تعتمد على طبيعة النشاط اإلشعاعي للعينةاحت

تقنيات حفظ هذه العينات تعتمد على نوعية المادة المشعة وفترة نصف عمر النواه المشعة المراد و 
 .قياسها

 

 نقل العينات

بها العينات يجب أن تكون محمية ومختومة بطريقة تمنع تدهور  التيصناديق جمع العينات 
مواد التعبئة والتغليف ينبغي أن تحمي . العينات وال تفقد أي من مكونات العينة أثناء عملية النقل

الحاويات من الملوثات الخارجية المحتملة والكسر ال سيما قرب فتحة الصناديق وينبغي أن ال 
الواردة في  لإلرشاداتل عملية النقل يجب أن يتم تخزين العينات وفقا خال .تكون مصدرا للتلوث

به  الموصيفي الحاالت التي يتجاوز فيها التخزين والنقل وقت الحد األقصى . 4-1الجداول 
ذا ما  قبل بدء التحليل يجب التحقق من العميل ومعرفة ما إذا كان ينبغي تحليل العينات أم ال وا 
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لتحليل والوقت بين جمع العينات وتحليلها وكل هذا يجب أن يذكر بتقرير تقرر المضي قدما في ا
 .العينات

 

 استقبال العينات

ذا كان ذلك ممكنا يتم  ينبغي للعاملين بالمعمل وضع نظام لحفظ العينات بالتبريد أثناء النقل وا 
مئوية وفي  درجات 5درجة مئوية إلى  1الحفاظ على درجة حرارة البيئية المحيطة بالعينات بين 

جميع الحاالت ينبغي التحقق من عدد العبوات الواردة الى المعمل من عدد العبوات المنصوص 
 ."تسلسل الحيازة"عليها لكل عينة وذلك عند البدء بتنفيذ 

 

 االحتياطات العامة

 .تلبي متطلبات برامج جمع العينات التييتم الحصول على العينات  .1
 .معها بطريقة ما بحيث ال تفسد أو تتلوث قبل الوصول إلى المعمل التعامل .2
مرات بالمياه التي يتم جمعها ما لم تحتوي على مادة حافظة أو  3الى  2شطف العينة من  .3

 .مادة نازعة للكلور
 .الميكروبيولوجيأمأل العبوة بالكامل للتحاليل الكيميائية وأترك مساحة في حالة التحاليل  .4
٪ من حجم العبوة ما لم تذكر 1ي سيتم نقلها يفضل ترك فراغ جوي حوالي للعينات الت .5

 .احتياطات خاصة
 .احتياطات خاصة ضرورية للعينات التي تحتوي على المركبات العضوية والمعادن الثقيلة .6
العينات المحفوظة لبعض المصادر يمكن الحصول عليها فقط بالعينات المركبة المجموعة  .7

 .أو العديد من نقاط الجمع المختلفةعلى فترات من الزمن 
أصنع سجل لكل عينة يتم جمعها وعرف كل عبوة ويفضل لصق ملصق أو كتابة ارقام  .4

 .مسجلة بطريقة مناسبة
ويمكن االستفادة منها في وقت الحق  فييتم تسجيل معلومات كافية توضح العينة بشكل كا .8

حدد ودرجة حرارة المياه وأية بيانات متضمنة اسم جامع العينة والتاريخ والساعة والمكان الم
مثل الظروف الجوية ومستوى المياه وسرعة التيار، وكيفية  إليهاأخرى قد تكون هناك حاجة 
 الخ... .التعامل مع العينات الحقاً 

 .االولى اسم جامع العينة ووقت وتاريخ النقل باألحرفأترك مساحة على الملصق ليكتب  .14
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نقاط ثابتة لجمع العينات منها موصوفة وصفًا كامال من الخرائط أو محددة المعالم  نختار .11
 .جامع للعينات أن يتعرف عليها دون توجيه يبطريقة من شأنها أن تسمح أل

يمكن تتبع تاريخ العينة من الجمع إلى " تسلسل الحيازة " خطوات  استخدامعند الحاجة ب .12
 .التقارير النهائية استخراج

كافية لكى نضمن أن تكون العينة  أترك الماء ينساب فترة جمع العينات من الشبكاتقبل  .13
ينساب منها المياه  التيقطر وطول األنابيب  االعتبار فيممثلة لمياه المصدر مع األخذ 

 .وسرعة تدفقه
جمع عينات من اآلبار ال يكون اال بعد أن يتم ضخ مياه البئر فترة كفاية لضمان أن  .14

 .ل مصدر المياه الجوفيةالعينة تمث
تؤخذ عينة كاملة من منتصف ( ترع أو األنهار)المائية  المجاريعند جمع العينات من  .15

 .المجرى أو من جانب إلى آخر في عمق متوسط
 .إذا كان يمكن فقط جمع عينة مفردة يتم جمعها من منتصف المجرى وعلى عمق متوسط .16
 .دةتجنب جمع العينات في أماكن االضطرابات الشدي .17
تجنب جمع العينات من السدود ألن مثل هذه المواقع تحتوى على كميات كبيرة من  .14

 .الماء فيالمركبات غير الممتزجة 
لجمع وتخزين  المستخدمةتم ذكر تفاصيل عن نوع العبوة  4الى  1في الجداول من  .18

هذه  فيكما ينبغي أخذ نفس االحتياطات لغطاء العبوة والتعليمات الموجودة . عناصر مختلفة
 .ختباراتالجداول تساعد في اختيار العبوات المختلفة لال

 االعتبارينبغي اختيار العبوات المستخدمة في جمع وتخزين العينات بعد األخذ في  .24
 (:خصوصا عندما تكون العناصر المراد قياسها موجودة بكميات ضئيلة جدا)المعايير التالية 

بوة أو غطائها على سبيل المثال ذوبان التقليل من تلوث العينة من مادة صنع الع .أ 
والمركبات العضوية ( وخاصة من صودا الزجاج)المكونات غير العضوية من الزجاج 

والمعادن من البالستيك حيث أن بعض االغطية الملونة قد تحتوي على مستويات عالية 
 .من المعادن الثقيلة

للعبوة بواسطة  الداخليالسطح القدرة على تنظيف ومعالجة جدران العبوات للحد من تلوث  .ب 
 .عناصر بسيطة جدًا مثل المعادن الثقيلة أو االنوية المشعة

تصنع العبوات واغطيتها من مواد خاملة كيميائيًا وبيولوجيًا وذلك للحد من أو تقليل  .ج 
 .التفاعل بين مكونات العينة والعبوات
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المراد قياسها عن طريق العبوات قد تسبب أيضا حدوث تغييرات في تركيزات العناصر  .د 
االمتزاز أو االمتصاص والمعادن الثقيلة عرضة بشكل خاص لهذه التغيرات ولكن معادن 

 .قد تتأثر أيضا( على سبيل المثال المنظفات والمبيدات الحشرية و الفوسفات)أخرى 
أن يقوم العاملين بالمعمل بأخذ الحيطة الالزمة عند شراء عبوات جديدة ومعدات  وينبغي

 .لجمعا
عوامل أخرى عند الشراء مثل مقاومة العبوات لدرجات  االعتبار فيكما ينبغي االخذ  .ه 

عادة الفتح والحجم والشكل والكتلة وتوافرها  الحرارة القصوى ومقاومة الكسر وسهولة الغلق وا 
عادة اال. وسعرها وينبغي دائما أن تؤخذ عينات بالنك  .ستخداماحتمالية التنظيف وا 

تم جمعها للتأكيد على مدى مالئمة  التيمع العينات وتحلل مع العينات محفوظة عند ج
 .العبوات وطرق الحفظ

ال ينبغي أن يسمح للموظفين بالتدخين بالقرب من العينات وكذلك أن توضع العينات  .21
 .بالقرب من أي مصدر من مصادر عوادم المحركات

( ء ترشيح العينات أو حفظهاعلى سبيل المثال أثنا)ينبغي أال توضع العينات المفتوحة  .22
 .بالقرب من مروحة أو مكيف وال بالقرب من المواد الغذائية والمشروبات

( مثل مجارف العينات)المعدات  استخدامالتطهير والتنظيف المناسب إذا كان سيتم إعادة  .23
 .ات المختلفةستخدامبين وأثناء اال

 .أشياء أخرى أيأو ب باألصابعلمس األسطح الداخلية للعبوات وأغطيتها ال ينبغي أن ت   .24
 .من الضروري أن يتم نقل وتخزين العبوات الفارغة مغلقة بإحكام .25
ذا كان يتم قياس درجة . عبوات جمع العينات بعيده عن مصادر التلوث يجب تحفظ .26 وا 

فانه يجب أن يستخدم عبوات محدده لهذا الغرض والعينة  الهيدروجينيالحرارة أو االس 
وتحت أي ظرف من الظروف يجب التخلص من . س يتم التخلص منهاالمستخدمة في القيا

العينة للمعمل الستكمال  باقيالجزء المقاس من العينة وال تعاد للعبوة مرة أخرى ويعاد 
 .ختباراتاال
ذا تالحظ  فيينبغي التدقيق  .27 العينات عند وجود شوائب كبيرة مثل األوراق أو المخلفات وا 

 .وجود هذه الجزيئات يتم التخلص من العينة وجمع عينة جديدة
حالة تغير لون العينات ويجب التخلص من  فيينبغي فحص كواشف الحفظ كملوثات  .24

 .حالة توقع تلوثها فيالكواشف 
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 التوصيات

العينات التي تطلب تحليل الملوثات العضوية لها فانه من المفضل مبدئيًا  بعض -
وهناك إجراءات أخرى مثل االمتزاز في الموقع أو ملئ العبوة  .الموقع فياالستخالص 

 .الموقع كلما كان هذا ممكناً  فيللنهاية 
من المستحيل أن تعطي ارشادات لعدد مرات التخزين أو طبيعة عبوات العينات لكل تقنيات  -

كفاءة عمليات الحفظ ال تعتمد فقط على العناصر المطلوب تحليلها وتركيزاتها ولكن . الحفظ
في جميع الحاالت من الضروري أن تكون طريقة التخزين متوافقة . أيضا على طبيعة العينة

 .وصف تقنيات الحفظ األكثر شيوعات   4إلى  1والجداول من  .ليل المستخدمةمع تقنية التح
ها جنبا إلى استخدامتوضح تقنيات الحفظ المناسب  2مزيد من االرشادات في الجدول رقم  -

ومع ذلك، فإنه ليس من المعقول أو المنطقي  .جنب مع العديد من العناصر المراد تحليلها
ياسها عضويًا وغير عضويًا وذلك بسبب طريقة القياس أن نجمع بين العناصر المراد ق
 .وكيفية التعامل معها داخل المعمل

ولهذا السبب فإنه من المستحيل . التحاليل البيولوجية عموما عديدة وتتنوع من جنس آلخر -
وضع قائمة شاملة بجميع االحتياطات التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على عينات التحليل 

تم  التيخاصة ببعض التحاليل  3ي فإن المعلومات الواردة في الجدول رقم البيولوجي وبالتال
دراستها عمومًا لمختلف المجموعات الحيوانية أو النباتية وتجدر اإلشارة إلى أنه قبل القيام 

 .بأي دراسة مفصلة فمن الضروري أن تختار العنصر المراد قياسه واجراء الدراسة علية
 .ات عامه مناسبة لحفظ العينات المشعةمذكور به تقني 4جدول رقم  -
التي تم تحليلها فور جمعها واخرى تم )يجب أن ال يكون هناك فروق بين نتائج العينات  -

طريقة  االعتبار فيوينبغي التحقق من النتائج بعد األخذ . إحصائياً ( تحليلها بعد حفظها
 .التحليل

وذجية مطلوبة لتنفيذ تحليل واحد تمثل أحجام نم 1أحجام العينة المدرجة في الجدول رقم  -
على العينة وعندما يكون هناك أكثر من طريقة للقياس فان حجم العينة يتعلق بالطريقة 

في بعض الحاالت قد يكون من الممكن أن تأخذ حجم أصغر من العينة . المستخدمة للقياس
 .ولكن هذا يجب أن يتم فقط بعد التشاور مع العاملين بالمعمل

أن نأخذ أكثر من عينة صغيرة  الضروريتتطلب قياس أكثر من عنصر فانه من  التيللعينة  -
متطلبات حفظ العينة ومن الضروري أن نقوم بالعناية القصوى لتجنب حدوث تلوث  فيلتو 
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على سبيل المثال، حمض النيتريك يستخدم لحفظ العناصر . متبادل بين العينات الصغيرة
 .العينات الصغيرة االخرى المستخدمة لتحليل النتراتعبوات صغيرة وسوف يلوث  فيالثقيلة 

 

 اعتبارات السالمة

ألن بعض العينات قد تكون سامة يجب اتخاذ االحتياطات الكافية أثناء جمع العينات  -
 .والتعامل معها

 .مالبس واقية أخرى أياألفرول أو المآزر أو  القفازات وكذلك استخدام -
 .ينلحماية الع واقيعند الضروري ارتدى  -
جهاز تنفس  استخدامعند تواجد أبخرة سامة يتم جمع العينة في منطقة جيدة التهوية جدا أو  -

 .أفتح العينة في دوالب سحب الغازات صناعي وعندما تكون في المعمل
ال تترك الطعام أبدًا بالقرب من العينات أو مكان جمع العينات وأغسل اليدين جيدا قبل  -

 .التعامل مع األطعمة

 

 والبيولوجي البكتريولوجيطرق سحب وتجميع عينات المياه للفحص 

BACTERIOLOGICAL EXAMINATION SAMPLES 

 Distributionعلى عينات يتم تجميعها من شبكة التوريع  البكتريولوجييتم تقدير الفحص  -
system  لواقع لالنقطة الممثلة  هيعند نقطة معينة وRepresentatie point  شبكة
 .التوزيع

المناسبة لضمان  Sample locationومواقع العينات  Frequencyالتكرارات اختياريتم  -
 .للخصائص الميكروبية لمصادر مياه الشرب Accurate determinationالفحص الدقيق 
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 متطلبات جمع العينات بناًء على الكثافة السكانية

 أقل عدد للعينات في الشهر الكثافة السكانية المخدومة

25– 1444 1 

1441 – 2544 2 

2541 – 3344 3 

3341 – 4144 4 

4141 – 4844 5 

4841 – 5444 6 

5441 – 6744 7 

6741 – 7644 4 

7641 – 4544 8 

4541 – 12844 14 

12841 – 17244 15 

17241 – 21544 24 

21541 – 25444 25 

25441 – 33444 34 

33441 – 41444 44 

41441 – 54444 54 

54441 – 58444 64 
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58441 – 74444 74 

74441 – 43444 44 

43441 – 86444 84 

46441 – 134444 144 

134441 – 224444 124 

224441 – 324444 154 

324441 – 454444 144 

454441 – 644444 214 

644441 – 744444 244 

744441 – 874444 274 

874441 – 1234444 344 

1234441 – 1524444 334 

1524441 – 1454444 364 

1454441 – 2274444 384 

2274441 – 3424444 424 

3424441 – 3864444 454 

 444 أو أكثر – 3864441
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 تجميع وتحليل عينات مياه الشرب 

 :طبقا للفئات التالية العديد من المواقع يمكن ان يتم سحب العينات منها

Table 11-1 Representative Samples 

 موقع العينة العينة الممثلة تكرارية سحب العينات

 العميقة اآلبار عينة بسيطة منفردة السنة فيمرة 

وقد تزيد تكرار عدد  –الربيع  –الشتاء  –الصيف 
 العينات المرفوعة عند تأثر البير الضحلة

 الضحلة اآلبار عينة بسيطة منفردة

 البحيرات العميقة متكاملة عميةعينة بسيطة  الربيع –الشتاء  –الصيف 

 البحيرات الضحلة عينة بسيطة منفردة الربيع –الشتاء  –الصيف 

Monthly, more frequently 

during freshet 

 األنهار الجارية عينة بسيطة منفردة

As required by the EHO مياه شرب معالجة عينة بسيطة منفردة 

As required by conditions 

and your confidence in and 

Knowledge of the system. 

 مياه شرب معالجة عينة بسيطة منفردة

 

 

 

 

 

 

 



 رهشأ ةتس – جمع العينات  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف الصحي
 

 

 

 23 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

  BACTERIOLOGICAL SAMPLING لمياه الشرب البكتريولوجيتجميع عينات الفحص 

وذلك للتأكد من خلو مياه الشرب من الكائنات او  البكتريولوجيجميع عينات للفحص يتم ت
او الهيئات  اإلداراتن إمنطقة معينة ف فيحالة تلوث مياه الشرب  فيف .البكتريا المسببة لألمراض

المعنية بصحة البيئة سوف تصدر تعليماتها لسكان هذه المنطقة بعدم استعمال مياه الشرب قبل 
 .غليها

من سالمة وصحة مصادر مياه  بالتأكدالمنوطة  هي ةالبيئ بصحةاو الهيئات المعنية  اإلدارات
هذه الهيئات خطوط الشبكة وأماكن خزنات  في نالمسؤوليق ومناقشة يلذا وجب التنس .الشرب

المياه وتحديد برنامج تطهير هذه الخزنات وشبكة التوزيع وكذلك برنامج تجميع وتحليل العينات 
 فييتم رفعها من شبكة التوزيع فعلى سبيل المثال فان اغلب التجمعات السكانية الصغيرة  التي

 every weekاسبوعيا  البكتريولوجيفيتم تجميع وتحليل العينات للفحص  Territoriesاألقاليم 
 .األخرى فيوجد لها برنامج لتجميع وتحليل العينات الكيميائيةكما ان للتحاليل 

ايضا عن تجميع  لالمسؤو عن معالجة مياه الشرب فانت  لالمسؤو  المهنيوحيث انك تعتبر 
وتحليل العينات داخل محطتك والبد من وجود أشخاص غيرك يهتمون بتجميع وتحليل العينات 
داخل المحطة من وحدات المعالجة المختلفة لكنك تعتبر المسؤول األول واألخير عن تلك 

دا من خمسة أالف نسمة فعدد العينات ت السكانية األقل تعدابة للتجمعابالنس –العينات ونتائجها 
 :على األقل عينة لكل اسبوع عند األماكن التالية هييتم رفعها  التي

  نظام التوزيع بالسياراتTrucked System 
  مصدر المياه الخامRaw water supply 
  المياه المعالجة بالمحطةTreated water at plant 
  بالسيارةمياه المعبأة Water truck  
 Individual holding tank 
  نظام التوزيع من خالل شبكة التوزيعPiped System 
  مصدر المياه الخامRaw water supply 
  المياه المعالجة بالمحطةTreated water at plant 
 عينات من شبكة التوزيع حسب البرنامج الموضوع من قبل ادارة صحة البيئة 

Distribution system as specified by the Environmental Health Officer 

 



 رهشأ ةتس – جمع العينات  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه الصرف الصحي
 

 

 

 23 االدارة العامة لتخطيط المسار الوظيفي –قطاع تنمية الموارد البشرية بالشركة القابضة 

للحصول على نتائج صحيحة ومقبولة لعينات مياه الشرب فالبد من اتباع تقنية صحيحة عند و 
البد من الحرص على ان ال تحتوى  .تجميع العينات والبد من الحرص الشديد عند جمع العينات

سيتم  التي ختباراتواذا حدث هذا فمن الممكن ان اال .اخر غير الماء ءشي أيالعينة على 
لذا فيجب ان يتم غسل اليدين وتجفيفها قبل  .اجراءها على هذه العينة فسوف تكون العينة ملوثة

تزال البكتريا موجودة لذا فعند  فال األيديلمس عبوة جمع العينة مع العلم انه حتى وان تم غسل 
حاول لمس فوهة العبوة او الحافة الداخلية للعبوة كما ال تدع فتح غطاء عبوة جمع العينات فال ت

 فيفان الكمية الصغيرة من التلوث فقد تتسبب  اذا حدث ذلك شيء أيغطاء العبوة تلمس 
 .ختباراخطاء اال

او الهيئة المسؤولة عن صحة البيئة  باإلدارة التصالا حالة حدوث تلوث للعينة فالبد من في
مياه الشرب  بغلياو الهيئة سوف توصى  اإلدارةهذه  ،(حدوث خطاء ماحتى وان كان متوقع ل)

حتى يتم تجميع عينات اخرى لتثبت صحة العينات وسالمتها من الناحية  ستخدامقبل اال
 االرتباكغاية الخطورة حيث يمكن ان يسبب الكثير من  فياتخاذ مثل هذا القرار و البيولوجية 

embarrassment  بناء على نتائج خاطئة اتخاذهللشركة اذا كان هذا القرار كان قد تم. 

 

 :البكتريولوجيتوجد سبعة امور مهمة يجب اتباعها عند تجميع العينات للفحص 

قبل تجميع العينات فقد يمكنك تلوث عينة المياه دون ان تدرى او  األيديالبد من غسل  -1
 .تعلم

 فيمرة واحدة من النوع المستخدم  لالستعمالالبالستيك  قم بارتداء زوج من الجونتيات-2
 .تلوث العينات فيوتأكد من ان النوع المستخدم بدون بودرة حتى ال يتسبب  الجراحيالفحص 

 المتبقيالوقت المحدد لها فعلى سبيل المثال عينة الكلور  في العيناتالبد من تجميع  -3
chlorine residual  فترة التالمس الالزمة لتمام  هيدقيقة  24البد وانيتم تجميعها بعد مرور

عملية التطهير فعند تجميع مثل هذه العينة قبل مرور وقت التالمس فان ذلك قد يؤدى الى نتائج 
النهاية  فيبزيادة جرعة الكلور الى المياه ويؤدى  خاطئغير حقيقية مما يؤدى الى اتخاذ قرار 

 .العامة ويهدر المال العام صحيمما يضر بال المتبقيالكلور  فيالى زيادة 

استخدم عبوة العينة الصحيحة والمناسبة فالبد للعبوة ان تكون معقمة والبد ان تحتوى العبوة  -4
يوم دعلى كمية مناسبة من محلول ثيوكبريتات الصو  البكتريولوجيسوف تقوم بتجميع عينة  التي
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 فيالعينة فانه سوف يستمر  فيالعينة فلو استمر وجود الكلور  في المتبقيالالزم لمعادلة الكلور 
فال يجب ايضا  وبالتالي –فان العينة سوف تعطى نتائج كاذبة  وبالتاليقتل المزيد من البكتريا 

  .العبوة فيهذه الحالة نظرا لوجود مادة الثيوكبريتات  فيمن العينة  ءبجزيشطف عبوة العينة 

دقيقتين على األقل  ،ينة من صنبور الماء فال بد من تشغيل الصنبور فترة كافيةلو تم تجميع ع
خط المواسير لمدة طويلة  فيالذى قد يكون محبوس  flushقبل تجميع العينة وذلك لطرد الماء 

حيث يتم فتح غطاء العبوة قبل جمع العينة مباشرة ويجب ان يتم غلق العبوة فور ملئ العبوة  –
حت يصل الماء الى قمة مع  ءببطيويجب وضع العبوة اسفل الصنبور حيث يتم ملئ العبوة  –

  .تى تفيضترك فراغ مناسب بالعبوة وال يجب ملئ العبوة عن آخرها او تركها تملئ ح

ويمكن تجميع عينة واحدة من مصدرين مختلفين حيث تختلف خطوات التجميع عند أحد 
او خزان  river او نهر lake المصدرين عن المصدر األخر اذا تم تجميع عينة من بحيرة

reservoir  بالعبوة تحت سطح الماء حتى يتم ملئ العبوة قرب أخرها مع ترك  اإلمساكحيث يتم
 .اسبالفراغ المن

نموذج الخاص بتجميع العينات وكذلك نموذج حيازة العينة الالبد من ان يتم ملئ استمارة -6
والبد ان يتم لصق نموذج عبوة عينة مع العبوة او حتى ربطهما معا ومن المهم معرفة مصدر 

 .كل عينة ومن اين تم تجميعها

وجود صندوق  في approvedصندوق نقل عينات متفق عليه  فينقل العينة الى المعمل  -7
 فيلحفظ العينات تحت درجة حرارة التثليج وال بد للعينة أن تصل للمعمل وتبدا تحليلها  ثلجي
بعض األحيان قد تعود العينات الى محطة  في .ساعة لكى يتم قبول نتيجة التحاليل 24خالل 
ا من معرفة ماذا لذا فلتكن متأكد الصفات والخواص فيكل مجتمع يختلف عن غيره  –الخدمة 

 .العينة قبل تجميعها في وفحوصات اختباراتسوف تفعل من 
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  CHEMICAL SAMPLING الكيميائيةتجميع العينات للتحاليل 

ميائية يتم تجميعها سنويا حتى يتم ييتم تجميعها للفحوصات الك التيمن المفروض ان العينات 
دون حدوث اية حوادث عند هذه النقطة فان الحصول على ثالث سنوات من النتائج الثابتة من 

ان يتم تجميع عينات مياه الشرب سواء  الطبيعيمرة كل سنتين من م يمكن ان يت تجميع العينات
 .للمياه والمعالجة و الغير معالجة على حد سواء

يمكن ان  التيعمليات المعالجة و  فيميائية المستخدمة ييتم فحص المياه المعالجة نظرا للمواد الك
ميائية غير مرغوب فيها او ان المعالجة يالمياه مركبات ك فيتكون مع المركبات الموجودة 

 too muchعنصر األلمونيوم  فيمثل زيادة )ميائية تؤدى الى مواد متبقية من التفاعالت يالك
aluminum ) المياه النهائية فيتزيد عن المعدالت الطبيعية. 

ميائية يتم تجميعها بنفس مواصفات العينات المجمعة يالك للفحوصاتيتم تجميعها  التيالعينات 
تكون  التيساعة و  24يتم تجميعها خالل  التيفيما عدا العينة المركبة و  البكتريولوجيللفحص 

حيث ان  ،الفحوصاتمحدودة للغاية بالنسبة لعينات مياه الشرب حيث انها غير مطلوبة لمعظم 
عها وتحليلها بصورة روتينية فالبد من ذكر تفاصيل خطوات جمع مثل تلك العينات ال يتم تجمي
عينة حتى تتأكد من كل التعليمات المكتوبة  أي باستالمال تسمح و  .العينات والصاقها بعبوة العينة

 .والملحقة بعبوة العينة

 

 Special Sampling Considerationsشروط خاصة عند تجميع العينات لمياه الشرب 

فايلز  فيعند تحليل عينات مياه الشرب لتقدير المركبات العضوية الطيارة او تجميع العينات  -1
يمكن ان  لفيالغطاء ال ،مل بغطاء من التيفلون 44سعة ( vials عبوات حقن صغيرة)زجاجية 
العينات المحفوظة يتم  .حامض الهيدروكلوريك المركز او قد ال يتم حفظها استخداما بهيتم حفظ

 فيخالل سبعة ايام و  فيحين ان العينات الغير محفوظة يتم تحليلها  فيفظها لمدة اسبوعين ح
 .بطول الوقت لتحليل العينات لالستفادةالغالب يتم حفظ العينات 

استعمال الفيالت الغير محفوظة فعلى سبيل المثال  الضروريبعض الحاالت فقد يكون من  في
 dissolved limestoneالذائب الجيريبيرة من حجر مصدر مياه الشرب تحتوى على كمية ك

 هيسوف تحدث  التيان معظم التفاعالت  أي highly calcareousبمعنى انها عالية التكلس 
بين حامض الهيدروكلوريك والماء منتجة اعداد كبيرة  effervescent reactionتفاعالت فوران 

 في unacceptableعينات غير مقبولة  وهذا سوف يؤدى الى انتاج. من الفقاعات الصغيرة
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التعديالت مع  ها وال بد من التصديق علىاستخدامهذه الحالة فالفيالت الغير محفوظة البد من 
 .المعمل للتأكد من انه يمكن قبول الفيالت الغير محفوظة للتحليل مع وقت الحفظ القصير

 كن ذلكقل تحريك ممكن او اضطراب كلما أمأال بد من تجميع العينات ب

وال بد من ملئ الفيالت حتى يكون التقعر للسائل عند قمة الفيالت مع مالحظة عدم وجود 
 .فقاعات او فراغات بعد ملئ الفيالت وغلقها

من احكام غلقها فال بد من قلب الفيالت حيث يتم سدادة الفيالت براحة  والتأكدبعد غلق الفيالت 
 قعة قد انزلقت بالفيالت ام الو اليد لرؤية اذا كانت هناك فقاعات غير مت

تكوين  إلعادةاذا تم اكتشاف فقاعه او أكثر فال بد من ازالتها مستخدما اقل كمية من العينة 
 .التقعر على سطح الفيل

 .مادة حافظة من الفيل أييتم دفع او تفريغ  البد من العناية بان ال

 

 العينات الممثلة واختيار موقع أخذ العينات

ولكن كثيرا  ،من مجري مائي أو خزان تختلط فيه المياه خلطا جيدا يعتبر أمرا يسيراإن أخذ عينة 
وبذلك فإن الحصول علي عينة ممثلة  ،من المصادر ال تكون مياهها متجانسة أو جيدة الخلط

 كلما كانت نتائج التحاليل متجانسة يعتمد علي طريقة أخذ العينة وكلما تعددت النقاط والعينات
 .المطلوب إجرائها ختباراتويعتمد الحجم الذي يجب تجميعه علي عدد وأنواع اال ،تمثيالأكثر 

ويعتمد  ،(النقطة الممثلة)يجب اختيار موقع يمثل تماما الوضع والظروف الحقيقية ويسمي 
 :اختيار هذا الموقع علي عدة أمور

 .ج بطريقة متجانسةثم تمز  ،تجانس العينة حيث تؤخذ من المواقع التي تختلط فيها المياه .1
 تدفق المياه وسهولة الوصول إليهااختيار مواقع مناسبة من حيث إمكانية قياس سرعة  .2
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 خطة مراقبة وتأكيد الجودة في جمع العينات 

 .هناك سلسلة من اإلجراءات تؤكد درجة الثقة في النتائج الكلية ،باإلضافة للنتائج المعملية
والخطة المذكورة في هذا الجزء تتضمن سلسلة من الخطوات واألساليب التي يمكن تلخيصها فيما 

 :يلي

 .معايير عامة لضمان الجودة .أ 
 .منع تلوث العينات .ب 
 .إجراءات حقلية لضبط الجودة .ج 
 .(األوعية)تجهيز العبوات  .د 

 

 التحليل البكتيريولوجية فيمعايير عامة لضمان الجودة  .أ 
 .معقمة وفي حالة جيدة يجب حفظها نظيفة واألدوات والعبواتكل األجهزة  .1
 .انها معايرة يبين المستخدمة كالفران والحضانات واالتوكالف لألجهزةوجود سجل  .2
 .الحفاظ علي نوعية البيئة دون تلوثها في أماكن العمل .3
 .إتباع طرق قياسية موثوق في مصداقيتها ونتائجها .4

 

 منع تلوث العينات .ب 

النتائج التي يحصل عليها تعتمد أساسا علي العينات التي تصل إلي المعمل فإن هناك نظرا ألن 
والتقيد بها حتى يمكن التأكد من أن العينات المرسلة للتحليل ممثلة تماما  ،إجراءات يجب إتباعها

ونظرا ألن  .للواقع ولم تتعرض ألي تلوث أثناء أخذها أو ألي تحلل نتيجة لنقلها وتخزينها
 .التلوث متعددة فنذكر فيما يلي بعض االحتياطات الواجب إتباعها مصادر

جديدة لم تستخدم من قبل كلما  العبوات المستخدمة لتجميع العينات يجب أن تكون معقمة و .1
 .امكن او تكون قد أجريت عليها عملية التنظيف والتعقيم الالزمة

 .نوعيات مناسبة من العبوات تتناسب مع التحليل استخدام .2
ها مع محاليل مركزة من العناصر الفلزية او استخدامأي عبوات معملية سبق  استخدامم عد .3

 .االحماض
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كل المواد الحافظة والزجاجات للتأكد من صالحيتها قبل نقلها إلي مكان نقل  اختبار .4
 .العينات

 .المستخدمة علي درجة عالية من النقاوة يجب أن تكون كل المواد الكيميائية .5
أغطية العبوات المستخدمة لتجميع العينات المطلوب تحليل مواد عضوية بها تغلف برقائق  .6

 .ألومنيوم أو شرائط تيفلون
 .عدم لمس السطوح الداخلية للعبوات وأغطيتها باليد بعد الغسيل .7
واألبخرة والميكروبات والتأكد من النظافة  ،حفظ العبوات في مكان نظيف خال من األتربة .4

 .يارة المستخدمة في نقل العيناتالتامة للس
والمعدات المستخدمة في تجميع العينات نظيفة مغلقة برقائق ألومنيوم  ،حفظ كل األجهزة .8

 .سبق غسلها
العبوات المعقمة لجمع العينات للتحليل البيولوجي يجب أن تحفظ طول الوقت معقمة  .14

 .ستخداموحتى اال
 .وأبخرتها تجنب تعرض األدوات والمعدات المعدنية لألحماض .11
  .وحفظها في درجة حرارة منخفضة ،عدم تعريض عبوات العينات المجمعة ألشعة الشمس .12
 .سرعة إرسال العينات إلي المعمل خالل فترة زمنية ال تتجاوز ثالث ساعات .13

 

 إجراءات حلقية لضبط الجودة .ج 
عبوات وتمأل بالماء المقطر،  14قبل إجراء عملية جمع العينات تختار عبوة من بين كل  .1

 .أي تلوث أو تغير خارجي لمراقبة مصدر (blank)وترسل للتحليل علي إنها عينة غفل 
ويحلل الغسيل للتأكد من عدم  ،تغسل األدوات المستخدمة في تجميع العينات بطريقة دورية .2

 .في إدخال عناصر غريبة أو تلوث مساهمة أدوات التجميع
أوراق أو أقماع ترشيح في الحقل يجب غسلها جيدا في المعمل وحفظها في  استخدامعند  .3

 .أكياس بالستيك مغلفة استعدادا لنقلها
وذلك  ،وترسل للمعمل (duplicate) جزئيينإلي ( 14واحد من كل )تقسم إحدى العينات  .4

 .نذ وقت أخذ العينة إلي وصولها إلي المعمللتحديد مستوي أي خطأ أو تفاوت ينشأ م
( تحليل 24مرة كل )بصورة دورية  (replicate)تؤخذ أكثر من عينة من نفس الموقع  .5

 .لتحديد مستوي التفاوت من نفس المصدر
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 تجهيز العبوات .د 

التي توضع فيها العينات مصنوعة إما من الزجاج المتعادل المقاوم ( األوعية)تكون العبوات 
للكيماويات ولها فوهة مصنفرة، وغطاء مصنفر محكم الغلق؛ أو من البولي إيثيلين، ويكون محكم 
الغلق أيضا، ويجب أن يكون الوعاء سهل التنظيف، وذا فوهة واسعة، وأن يسع الحجم المطلوب 

 .العينةمن 

وتتبع الخطوات التالية في غسل العبوات، وأغطيتها، المستخدمة في تجميع العينات إلجراء 
 .تحاليل المواد غير العضوية والعوامل األخرى

 . فرشاة نظيفة استخدامغسل العبوات، وأغطيتها بمنظف صناعي ال يحتوى على فوسفات وب .1
 . ر البخار بهاثم إمرا ،ثم المقطر ،غسل العبوات بالماء العادي .2
 . قلب العبوات لتصفية الماء وتجفيفها .3
 فيوذلك بحفظها  ،تجميع عينات للفحص الميكروبيولوجي فيتعقيم العبوات المستخدمة  .4

 . ساعة 24أوتوكالف لمدة 

 

 :طريقة سحب العينات

ومن مكان  ،تسحب العينة من موقع مناسب بحيث تكون ممثلة لطبيعة المياه على قدر المستطاع
وال تسحب العينة . تيار الماء اتجاهعند سحب العينة وضع فوهة الوعاء بعكس  ىويراع. مناسب

من ملء الوعاء، يجب إحكام غلقه بالسدادة، ثم تغليف  االنتهاءوبعد . من السطح وال من القاع
سير الشرب من الشبكة يراعى عدم اخذ عينات من موا مياهحالة تجميع  فيالفوهة بالشاش و 

خطوات جمع  االتيويبين الشكل . متصلة بالخزانات وينظف الصنبور ويعقم قبل جمع العينة
 .العينات من الشبكة
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 نظف الصنبور( أ)

 أزل أيه وصالت تسبب تناثر المياه -
 أية شوائب إلزالهنظف مخرج المياه  -

 
 

 الصنبور افتح( ب)

 .دقيقة 2-1أقصى اندفاع مياه لمدة  افتح الصنبور على -

 
 عقم الصنبور( جـ)

 .تعقيم الصنبور لمدة دقيقة على األقل بواسطة لهب -
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 افتح الصنبور قبل اخذ العينة( د)

 .دقيقة باندفاع متوسط 2-1افتح الصنبور لمدة  -
 .حافظ على معدل اندفاع الماء -

 
 افتح العبوة المعقمة( هـ)

 .بهانزع غطاء العبوة وامسك  -

 
 العبوة مألا( و)

 لمنع دخول أتربة  ألسفليمسك بالغطاء بحيث يكون متجها  -
 تثبت العبوة تحت تيار الماء وتملء -
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 يترك مكان للهواء ليسمح برج العبوة عند التحليل -

 
 غطى العبوة بالسدادة جيدا ولفها بورق حماية مثبت بحلقة مطاطية -
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 :حفظ العينات

صندوق مكسو من الداخل  فيم أو  4ºصندوق ثالجة عند درجة حرارة  فيتوضع العينات 
مادة  أيالوعاء بطبقة من نشارة الخشب أو  معدن آخر يحل محله مع إحاطة أيبألواح الزنك أو 

م إلى نهاية مدة º 4 ومن الثلج المجروش بحيث تبقى درجة الحرارة أقل من ،أخرى تقوم مقامها
ذا . التجميع، ووصولها إلى المعمل للتحليل يتم تحليل العينة عقب ارسالها الى المعمل مباشرة، وا 

 .ساعة قبل التحليل 24تزيد عن  ثالجة المعمل لمدة ال فيتعذر إجراء التحاليل مبشرة تحفظ 

 

 :حجم العينات

 .ملليلتر 254عن البكتريولوجيالعينة المأخوذة للتحليل  ال يقل حجم

 

 :نوع العينات

وقت معين إذا كانت مياه المصدر ذات طبيعة ثابتة مثل  فيتسحب العينة المفردة مرة واحدة 
أما إذا كانت مياه المصدر ذات طبيعة متغيرة فتسحب أكثر من عينة مفردة  .المسطحات المائية
 .طبقًا لظروف تغير المصدر على فترات مناسبة

عينات عندما يكون المصدر المائي غير منتظم التدفق ومحتواها ال يتغير ويفضل أخذ هذه ال
 .المكروبيولوجية ختباراتوكذلك عندما يتطلب األمر إجراء اال ،كثيرًا مع الوقت

 

 :حب العينة للتحليل البكتريولوجياالشتراطات الواجب توافرها عند س

له غطاء زجاجي مصنفر مع  مل 254يستعمل وعاء من الزجاج المتعادل ال يقل حجمه عن 
وتوضع كمية من ثيوكبريتات  ،حماية هذا الغطاء بتغطيته بورق سلوفان أو رقائق ألومنيوم

وذلك لمعادلة ما قد يحتمل وجوده من  ،الوعاء قبل تعقيمه في Na2S2O3.5H2Oالصوديوم 
والذي قد يؤثر على عدد البكتريا الموجودة أثناء  ،الكلور الحر أو الكلور أمين المتخلف بالمياه

من ثيوكبريتات الصوديوم المتبلور % 3ملليلتر من محلول  4.1وقد وجد أن  ،نقل أو حفظ العينة
اللتر من  فيملليجرام  5ملليلتر كافية لمعادلة  174زجاجة سعة  في( ملليجرام 3ما يعادل  أي)

 فيويجب كذلك  .ثر يذكر على أحياء المجموعة القولونيةأ أيكما أنه ليس لها  ،الكلور المتخلف
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 .مكان سحب العينة فيحالة سحب عينات سبق معالجتها بالكلور تقدير كمية الكلور المتخلف 
صندوق ثالجة عقب سحبها  فيوتوضع  ،الزجاجة إلى ثالثة أرباع سعتها تمألويجب مراعاة أن 

 .ساعات 6ليلها عن سحب العينة وتحمباشرة وأال يزيد الوقت بين 

 

 :بيانات العينة

الصق مقاوم للرطوبة وال يسهل إزالته تكتب عليه البيانات  استخداميجب تعريف كل عينة وذلك ب
الالزمة الضرورية أثناء أخذ العينة كما يالزم ذلك ملء نموذج يحتوى على المعلومات التالية 

 :لسهولة تتبع العيناتملفات خاصة  فيواالحتفاظ به 

  .أسم وعنوان مصدر العينة .1
  .مكان سحب العينة .2
  .رقم العينة .3
 (. تفتيش –دوري  –جديد )سبب الفحص  .4
 . تاريخ سحب العينة .5
 . وقت سحب العينة .6
 (. مياه خام –مياه شرب معالجة )طبيعة العينة  .7
 . درجة حرارة العينة وقت سحبها .4
 . درجة حرارة الجو وقت سحب العينة .8

 (. رواسب –عكارة  –رائحة  –لون )الفحص الظاهري للعينة  .14
 .اسم ساحب العينة وتوقيعه .11

 

 :السالمة الصحية عند جمع العيناتاحتياطات 

 . تجنب مالمسة العينة للجلد .1
 . تجنب تلوث األطعمة وحظر تواجدها بالقرب من العينات .2
 . وجوب ارتداء قفازات مطاطية ونظارة وبالطو أثناء أخذ العينات .3
 . منع التدخين أثناء أخذ العينات .4
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 المكروبيولوجيامواصفات عبوات جمع عينات 

SAMPLE BOTTLE SPECIFICATIONS  

 (مما يقلل من عمليات التلوث)بد ان تكون العبوة بفوهة واسعة ال. 
  بغطاء من المعدن المقلوظ  –البوروسليكات عبوات الزجاج  استخداميفضلscrew-cap 

closures (ذو بطانة غير سامة مانعة للتسرب). 
  السمية الناتجة من وجود بقايا الفينول يتم التخلص منها عن طريق التعقيم بعد الشطف

 .بالماء المقطر ستة مرات متتابعة
  ال  –درجة مئوية  121دقيقة عند  15العبوات البالستيك القابلة للتعقيم لمدة  استخداميمكن

حين ان تلك  في Polyethyleneايثليين البولياألوعية المصنوعة من  استخداميوصى ب
 polycarbonateكربينول  البولياو  polypropyleneالمصنوعة من البولىبروبالين

  .هااستخدامفيوصى ب
  فيالن ذلك يتسبب )اثناء التعقيم  أألووز بأغطية بأحكامال يوصى بغلق العبوات البالستيك 

 .(جوانبها collapseانضغاط 
 البوليايثلين ويكون الغطاء المقلوظ من  البوليالعبوات المصنوعة من  استخدامال ينصح ب 

حيث ( الثالجة نتيجة اختالف معامل التمدد فيحيث يحدث تسريب عن الحفظ )بروبالين 
 .ادةيوصى بان تكون العبوة والغطاء من نفس الم

  حالة العينات قليلة العدد  فيتستخدم )األكياس البالستيك سابقة التعقيم  استخدامقد يفيد– 
  .قد يحدث تسريب اثناء عملية الجمع او النقل او التحليل( العينات الغير مكلورة

  وقد يحدث تكون  –الكلور من العينة  إلزالةقد يحدث تلوث عند إضافة العامل المستخدم
 .مواد سامة بالستيكية عندما تطول فترة التخزين

  يحرر او يوزع منها السائل  –دقيقة  –البد ان تكون الماصات المستخدمة بحجم مناسب
  .بسرعة وبسهولة

  الماصات مكسورة الطرف استخدامينصح بعدم.  
 حيث يتحرر السائل منها ) طرفية ضيقة مل ذو فتحة  14الماصة بحجم  استخدامال ينصح ب

 .(تقلل من دقة الماصة)او مقطوعة الطرف  –( ببطء
 البد ان يكون التدريج على الماصة ثابت وواضح وال يحدث له احتكاك اثناء التنظيف 
 (الماصات من نوع البوروسليكات به هذه الميزة). 
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  مرة واحدة ال تحتوى على مواد  لالستعمالالماصات البالستيك سابقة التعقيم  استخداميفضل
 .سامة وذو حجم دقيق

 البد ان تكون السدادة غير محكمة )من القطن لتأمين عن سحب العينات  بد موضع سدادةال
 .(او سائبة

  او ميكانيكية مالية اوتوماتيك استخداميفضل.  

 
Scientific Seriological Pipets Paper-backed 

 
Pipet Filler 
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 PIPET CONTAINER حفظ الماصات وعاء

  حيث )صندوق من المعدن او العلب الصاج الغير مصنوعة من النحاس  استخداميمكن
 .او من األستانلس ستيل او األلمونيوم( يكون سام او مؤكسد عند ارتفاع درجة الحرارة

  حيث ان وجود الماء)يتم تنشيف الماصات واحدة بورق توليت جيد قبل وضعها بالصندوق 
 .يعد طريقة غير عملية( يقاوم لحرارة التعقيم

  الزجاجييتم وضع وسادة من القطن غير ماصة للماء او الصوف glass wool  او
لحماية )قاع الصندوق  في silicone rubberاو المطاط السيليكونىteflon  التفليون

  .هذه الوسادة ال بد من تغيرها كل فترة( الماصات

 

 PETRI DISH CONTAINERS  بترىصناديق حفظ اطباق 

  وال تستخدم تلك  –تستخدم الصناديق المصنوعة من األستالنس استيل او األلمونيوم
 .(لمنع التأكسد)المصنوعة من النحاس 

 تستخدم ورق التوليت الجيد للتجفيف او ورق األلمونيوم للف األطباق اثناء التعقيم. 
  لمرة  لالستعمالتستعمل األكياس او الصناديق لحفظ اطباق بترى البالستيك سابقة التعقيم

 .واحدة

 
Sterilizer Box صندوق الومومنيوم لتعقيم اطباق بترى 
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Petri Dish Rack حامل ألطباق بترى 

 

 PETRI DISHES  اطباق بترى

  أطباق بترى بحجم كبير لتقدير البكتريا بواسطة األطباق المصبوبة بقطر  استخداميمكن
متر ارتفاع حيث يمكن أخذ حجم كبير من العينة وحجم أكبر من يملل x 15متر يملل 144

  .للتصلب اآلجارالوسط المغذى المحتوى على 
 متر يملل 54يستخدم األطباق بقطر  البكتيريةالمرشحات  ختبارالx 12 متر ارتفاع يملل 
  اقل  –حيث تكون قليلة التكلفة )مرة واحدة  لالستعمالاطباق بترى البالستيك  استخداميمكن

 (ال تحتاج الى غسيل او تعقيم –التلف  فينسبة 
  بأغطية  -األطباق الشفافة مستوية القاعدة الخالية من الفقاقيع والخدوش  استخداميتم

اما األطباق ذو األغطية الغير محكمة فتستخدم  ،(البكتيريةالمرشحات  ختبارال)محكمة 
  .األطباق المصبوبة ختبارال
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Petri Dishes and Pad Dishes أطباق بترى بالوسائد البكتيرية 

 
Petri Dishes with Agar  المغذى باآلجارأطباق بترى 
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Square Dish with Grid  أطباق بترى مربعة الشكل ومخططة 

 
 مختلفة بأحجاماطباق بترى معقمة 

 
Sterile Disposable Dishes  مرة واحدة لالستعمالاطباق بترى معقمة 
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 Culture Tubes and Closures والسدادات البكتيريانابيب الزرع 

 دون ملئ انبوبة الزرع او التخمير  ير يالبكتمن العينة والمستنبت  فييجب اضافة الحجم الكا
 .عن أخرها

  انبوبة درهام للداللة على  فييتم البحث عن وجود غاز او حدوث تخمر او تجمع للغاز
 .ختبارايجابية اال

  (قطر)ر تميملل 14الى  16يمكن استعمال انبوبة الزرع بحجم منx 154 متر طول يملل
متر يملل x  75( قطر)متر يملل 14بحجم ( درهام )تحتوى على انبوبة التخمير  التيو 
 (مل 1.4عندما تكون حجم العينة المستخدمة )( طول)
  ( قطر)ر تميملل 25يمكن استعمال انبوبة الزرع بحجمx متر طول يملل 244الى  154 من

عندما تكون حجم العينة المستخدمة )فس الحجم نب( درهام)تحتوى على انبوبة التخمير  التيو 
 (مل 14.4

 يكون )و البالستيك او األلمونيوم يمكن استعمال اغطية مصنوعة من األستانلس استيل ا
السدادة ( عن استعمال السدادات من القطن الغير ماص اقتصادياكثر متانة وتحمل واكثر 

 .تغطى البوصة العلوية من انبوبة الزرع
  متر خارج يملل 34متر داخل األنبوبة و يملل 34الى  24السدادة القطنية البد وان تمتد من

 .يقة جيدةليتم تداولها بطر  األنبوبة
  بكتيريةاو لتجميع مزارع  البيوكيماوية ختباراتقلوز لال بأغطيةيتم استعمال انابيب الزرع 

 .للتخزين
  او  للتأكلاألنابيب المصنوعة من زجاج البوروسليكات او الزجاج المقاوم  استخداميفضل

 .أللصد
 او الخربشة او  الكيميائيةاو الصدأ الناتج نتيجة التنظيف الجيد او نتيجة المحاليل  التأكل

البد من ذا تؤدى الى ضعف الرؤية لألنابيب من الداخل ل التيو  االستعمالنتيجة كثرة  التأكل
 .التخلص من هذه األنابيب

  ال ينصح باستعمال األنابيب المصنوعة من زجاجsoda lime (الزجاج الرقيق ) للتفاعل
تعتبر )نتيجة التنظيف  للتأكلوالزجاج نتيجة التخزين وعرضة  الغذائيالحادث بين الوسط 

 .(مرة واحدة لالستعمال من األنابيب
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Disposable Borosilicate Glass Tubes with Plain End 

 مرة واحدة لالستعمالانابيب زرع من زجاج البوروسيلكات 

 

 Dilution Bottles or Tubes  جات او انابيب التخفيفازج

  او الزجاجات للتخفيف ( 14 :1)األنابيب بغطاء قلووز لتخفيف العينات بنسبة استخداميمكن
 .(144 :1)بنسب 

  مل 88او  مل 8العبوات من البوروسليكات والمدرجة الى عالمة  استخداميمكن. 
  األخرى لالستعمالاألنابيب  باقيالبد من عزل انابيب التخفيف عن. 
  ختبارمن عبوات التخفيف اثناء الفحص واجراء االالبد ان ال يحدث تسرب او تبخير. 
  حين يفضل  فيال ينصح باستعمال السدادات القطنية او األغطية من البالستيك او المعدن

 .القلوزاألغطية 
 للتأكد من خلوها من المواد السامة البد من فحص األغطية البالستيك. 
  التسريب  فيالشروخ او ما بتسبب من خلوها من  للتأكدالبد من فحص العبوات حول الرقبة

 .(هذه العبوات الستبعاد)
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Dilution Bottles زجاجات لتخفيف العينات من الزجاج 

 
Nalgene Dilution Bottles زجاجات بالستيك لتخفيف العينات 
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 Membrane Filter Quality ةالبكتيريشحات ر جودة الم

  لوجيا التصنيع و تكن: يعتمد على البكتيريةجودة اداء المرشحاتManufacturing 
technology –  الخامات المستخدمةMaterials  دقة األداء  فيالخبرة العمليةQuality 

control exercised 
  كامل لجميع الكائنات البكتيرية على سطح الغشاء ان تقوم بحجز البكتيريةالبد للمرشحات 
  سامغير nontoxic–  من مواد خاملةinert matrix  والذى يسمح بتالمس دائم للبكتريا مع

 (.Basic Qualityالجودة األساسية ) البكتيريالمغذيات تحت الغشاء 
  42.4±  45.4) توزيع الثقوب على الغشاء : البكتيرية تشمل لألغشيةالصعوبات األساسية 

 .(ميكرون
 وجود مساحات غير مبللة No wetting filter areas  مساحات بيضاء )على الغشاء–

 (white, dryجافة 
  عمل مربعات الغشاء  فيالحبر المستخدمGride-line ink restriction  قد تحد من  التيو

او ان تكون محبة للماء  toxicityالتصنيع  فياحبار سامة  ستخدامنظرا ال البكتيريالنمو 
hydrophobic –  او تكون مسربةbleed. 

  صناعة األغشية قد تكون من  فيالمواد المستخدمة 
polymerized cellulose esters, nutrient used redesigned) ) العمليات

الخصائص العامة للتخزين الغير  – Sterilization practicesالتعقيم  فيالمستخدمة 
 Nonporous areas الغشاء فيوجود مساحات غير مسامية  –صحيح 

 

 ABSORBENT PADSت البكتيرية جودة الوسادات الماصة للمغذيا

و الميديا أ البكتيريالمغذيات البكتيرية من المرق  المتصاصتستخدم الوسادة او المخدة البكتيرية 
متجانس على سطح الوسادة بالكامل وان تكون الوسادة خالية من  االمتصاصوالبد ان يكون 

 .acidsاو األحماض  sulfite الكبريتيت
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 : Absorption testاألدماص  اختبارللوسادة او  االمتصاصتجانس  اختبار

كرر عملية  .الى الوسادة او المخدة M-Endo brothمل من الوسط المغذى  4.1 اضف
والزيادة  –األول  اإلضافةيكتمل امتصاص حجم  –دقائق  14بعد )مل  2.2 بإضافة اإلضافة

 .(الثانية اإلضافةتكون بعد 

 

 :Total acidityالحامضية للوسادة  اختبار

اختبر  – overnightساعة  24مل ماء مقطر لمدة  144 فيوسادات  14حيث يتم وضع 
 (رامجملي 4.1حامضية المياه يجب ان تكون اقل من ) water acidity حامضية المياه

 

  Toxic Residuals السمية للوسادة اختبار

درجة مئوية اختبر  35ساعة عند درجة  24مل ماء مقطر لمدة  144 فيوسادات  14ضع 
 .من الوسادات المترشحةسمية المياه 

 

  Sludge Sampling البكتريولوجيجمع عينات الحمأة للفحص 

 لجمع عينات الحمأة أو اداة اختيار معدة sampling device  البد وان يكون مناسبا
 viscosity زوجةللكا)لطبيعة الحمأة physical characteristics للخواص الفيزيائية

 .(solids contentوكمية المواد الصلبة الموجودة 
  خواص  فيوالتغيرات الدورية  العشوائييتم تجميعها البد وان تكون ممثلة للواقع  التيالعينات

 . الحمأة الذى يحدث اثناء عمليات المعالجة
  عينات الحمأة الممثلة للواقع يمكن الحصول عليها من خالل تجميع عينة مركبة طبقا للحجم

يجب مالحظة ان العينة المركبة طبقا للوقت تكون غير مناسبة للفحص )او معدل التدفق 
هذا مع ضمان ان كل عينة بسيطة او كمية من العينة المركبة يتم تجميعها البد ( البيولوجي

كما البد ان يتم تثبيت تكرار  –ة لكمية التدفق المارة عند نقطة تجميع العينة وان تكون ممثل
تجميع عدد مناسب  االعتبار فيوالبد من األخذ  –مناسب للعينات طبقا للتغيرات المحسوبة 
 .من العينات طبقا ايضا للتغيرات المحسوبة
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  تسعة قياسات  هيالمعالجة ال بد ان تكون اقل عدد للقياسات لعينات الحمأة الداخلة لوحدات
 االختزالسجل  وكذلك اقل عدد للقياسات للحمأة الخارجة من المعالجة والالزمة لتحديد

الحادث نتيجة عمليات المعالجة لكثافة الفيروسات والبكتريا المسببة للمرض وكذلك الكائنات 
 .الداللية

  هيعينات الحمأة الخارجة من وحدات المعالجة  فيالقيم المطلقة لكثافة الكائنات الداللية 
لذا وجب (no organisms/g TSS)  (جرام من المواد الصلبة للحمأة/ انعدام الكائنات )

عملية المعالجة عالية فالبد من عمل  فياما اذا كانت التغيرات الحادثة  ،عمل تسعة قياسات
 قياسات اكثر 

  المعياريالحيود Standard deviation 3.4توسط البد ان يكون اقل من او يساوى للم  ±
 .(no./g TSS)( جرام مواد صلبة/العدد)او لوج كثافة الكائنات الحية  لوغاريتممن 

 عالوة على ذلك ولضمان ان  ،يمكن جمع زوج من الحمأة الداخلة والخارجة مرة واحدة
ال تكون على ايام  يتم تجميعها يفضل ان التيتتم تكون مستقلة فالعينات  التيالقياسات 

متتالية على األقل يكون الفاصل بين زوج العينة للحمأة الداخلة والخارجة واألخرى ثالثة ايام 
  .على األقل

  على  سلبيا تأثيراتكون الظروف البيئية أقل  التيعينة الحمأة البد وان يتم جمعها عند النقطة
ل تشمل عملية تسخين او معالجة فعلى سبيل المثال لو ان عملية التشغي، الكائنات الحية

تكون فيها درجة الحرارة اقل ما  التييتم تجميعها عند النقطة  التيحرارية للحمأة فالعينة 
فال بد من تجميع العينة  الهيدروجينيلو ان عملية المعالجة تعتمد على رفع األس . يكون

  .ما يمكن لاق الهيدروجينيمن النقطة حيث تكون األس 
  فال بد من تجميع عينة  الميكروبيالنشاط  تؤثر على خواص البيئية ف المناخيةلو ان الظرو

والذى يحتاج درجة  الهوائيالهضم )الحمأة بعد عملية المعالجة عند اقل ظروف بيئية مالئمة 
 ( الشتاء فيحرارة تشغيل منخفضة 

  ان عملية تجميع العينات االعتبار فياألخذ  فيالبدSampling وحزمهاpacking 
 .تؤثر او تغير من طبيعة عينات الحمأة وجودها ال transportationونقلها

  البد من تطبيق معايير خطوات الدقة ومعايير الكفاءة المناسبة لجمع العينات للفحوصات
 .البيولوجية
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