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 جمع العينات

لكى يتم قياس العينات بشكل  عتبر من أهم المراحلإن جمع وحفظ العينات بشكل صحيح ي  
 .دقيق

 تعريف عملية جمع العينات 

إن الغرض من جمع العينات هو جمع حجم ممثل من العينة المطلوب قياسها لكى يتم نقلها 
 :كالتالي هالغرض مفهوم وتداولها والتعامل معها بشكل مالئم في المعمل وهذا

نة تغييرات كبيرة تؤثر في تكوينها قبل بالعي أنه سيتم التعامل مع العينة بطريقة ال ت حدث -1
 .إجراء االختبارات عليها

 مسؤوليةاالعتبار  فيتحاليل معينة عليها مع األخذ  ألجراءتقدم العينات إلى المعمل  -2
 .العينات عن صالحيتهم من الجمع حتى وصولهم للمعمل ىجامع
والذى يتم إعداده بالتشاور  عد برامج جمع العيناتت   الصحيإن معامل مياه الشرب والصرف  -3

 .المستخدمين لنتائج االختبارات الكيميائيينمع 
 

 أنواع العينات 

وقت ومكان محدد  فيتم جمعها  التيالعينة  هي :Grab sample(الخطافية)العينة المفردة 
 .هذا الوقت والمكان المحدد فيتمّثل فقط التركيزات  هيو 

 –المياه المعالجة  :جمع العينات مستقر ومن أمثلتهاتستخدم هذه العينة عندما يكون مصدر  -
 .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  -
العينات وفقًا لبرامج جمع العينات أو وفقًا ويتم اختيار فترات جمع  مناسبة وتحليلها بشكل منفصل

 .تكرار التغيرات المتوقعة ألسس

 

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

لتوفير الوقت تستخدم كبديل لعدد من العينات المفردة عند جمعها من نفس النقطة وذلك  -
 .ساعة متواصلة 22والجهد وتجمع على مدار 
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يشير هذا المصطلح إلى مجموعة من العينات  : Integrated samples العينات المتكاملة
 .تم جمعها من نقاط مختلفة التيالمفردة 

تستخدم للحصول على مزيد من المعلومات والتي تحتاج الى عينات مفردة يتم جمعها من  -
 .مختلفةنقاط 

 

 تجهيز عبوات جمع العينات 

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

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

 .ر المراد قياسهاعينات تحتوي على تركيزات معروفة من العناص (ب

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

ند القياس نفس العبوة لنفس العنصر ع 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

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

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

 غسولة بمنظفاتستيك أو الزجاج المالعبوات البال -أ

 :يل كما يليينبغي أن تكون خطوات الغس

 .بالماء المخففةغسل العبوات وأغطيتها بالمنظفات ( أ

 .نشطف جيدا بماء الصنبور (ب

 .باعا مرتين بماء مقطر ذو جودة مناسبةنشطف ت   (ج
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 .تجفف جيدا وتغطى (د

 .يمكن استخدام غسالة األطباق االتوماتيكية للغسيل

 

 الزجاجية المغسولة بمذيباتالعبوات  -ب

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

 :ي أن تكون خطوات الغسيل كما يليينبغ

 .بالماء المخففةغسل العبوات وأغطيتها بالمنظفات ( أ

 .نشطف جيدا بماء الصنبور (ب

 .جودة مناسبةباعا مرتين بماء ذو نشطف ت   (ج

 .ذو جودة مناسبة وتجفف بأسيتوننشطف جيدًا  (د

 .نشطف بمذيب مناسب ذو جودة مناسبة وتغطى (هـ

 .المستخدمةوينبغي أن يكون المذيب مناسب مع المواد المراد تحليلها وطرق التحليل 

 

 بالستيك أو الزجاج المغسولة بحمضالعبوات ال -جـ

 :يليي أن تكون خطوات الغسيل كما ينبغ

 .بالماء المخففةوعية وأغطيتها بالمنظفات غسل األ( أ

 .نشطف جيدا بماء الصنبور (ب

 .٪ 11تشطف بحمض نيتريك تركيزه  (ج

 .٪ 11تجفف وتمأل بالكامل بحمض نيتريك تركيزه  (د

 .ساعة على األقل 22تغطى وتخزن لمدة ( هـ

 .الفورأفرغ العبوات وأشطفها بماء ذو جودة مناسبة وغطيها على ( و
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مثل هذه العبوات قد ال تحتاج إلى مزيد من  .بعض المصانع تورد مع العبوات شهادة نقاوة
ويمكن استخدام الغساالت  .التنظيف أو الشطف كما توفر هذه المصانع العبوات بأغطيتها

 .توماتيكية بالمنظفات الحمضية لخطوات الغسيل السابقةاأل

 

 ملء العبوات -د

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

 .من رج العينة أثناء النقل

 

 ملصق التعريف بالعينة. 4

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

على سبيل المثال تاريخ )ن من التفسير الصحيح للمعلومات المقدمة تفاصيل تمكّ  (جمع العينات
ويفضل  (.المواد الحافظة المضافة وساعة جمع العينات واسم جامع العينات وطبيعة وكمية

 .ملصقات ونماذج مطبوعة مسبقًا لتسهل من خطوات جمع العينات استخدام

تحتوى على شوائب يجب وضع عالمة عليها بشكل واضح ويرافقها  التيإن العينات الخاصة  -
تحتوي على مواد خطرة أو  التيومن الضروري تعريف العينات . وصف للشوائب الملحوظة

 :التاليبشكل واضح ودقيق وذلك على النحو  (مثل األحماض)لة الخطورةمحتم

 تاريخ جمع العينة  -2     .رقم العينة -1

 رارة حدرجة ال -2    موقع العينة  -3

  المتبقيالكلور  -6     الهيدروجينياالس  -5

 توقيع جامع العينة  -8    جامع العينة  اسم -7

منع أي خطأ خالل استقبال أو توزيع العينات بين إدارات المعمل  فيكل هذه البيانات تساعد 
 .المختلفة
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 طرق حفظ العينات 

 العينات تجميد أو تبريد - أ

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

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

وتخزين العينة في الظالم في معظم الحاالت يكون كافيًا للحفاظ على  (درجة مئوية 5و مئوية
ال يمكن اعتبار التبريد وسيلة للتخزين على المدى الطويل والسيما  .العينة أثناء النقل إلى المعمل

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

 .أن حجم صغير من الثلج ليس له تأثير كبير من البرودة على حجم كبير من ماء دافئ -3
 فيوعندما يكون الحفظ  البكتريولوجيحيث تحتوي العينة على عناصر غالبًا ما تتأثر بالنشاط 
هذا مهم خصوصا  .لعودة للمعمل مباشرةالموقع مطلوبًا فإن درجة حرارة العينة يجب قياسها عند ا

فالعينات يجب أن تحلل أو تبرد على الفور عند  .عندما يتطلب نقل العينات عدة ساعات
 .أثناء النقل ينبغي مراقبة درجة حرارة نظام تبريد العينات. الوصول للمعمل

درجة مئوية يسمح بأن يتم  21تخزين العينات في درجة حرارة أقل من ، بشكل عام -2
إذا تجمدت العينات ينبغى أن تكون العبوة من البالستيك وال . تخزينها لفترات أطول من الوقت

 . بالنسبة لبعض التحاليل مثل المواد الغذائية. هذا يقلل من خطر كسر الوعاء، تمأل تماما

ن التجميد السريع بالثلج إتجميد العينة هو األسلوب االفضل للحفظ وفي مثل هذه الحاالت ف و
أو إذا كانت العينات تحتوي على خاليا أو  هعند تحليل المواد الطيار . الجاف هو اإلجراء المقبول

ن إبكتيريا أو طحالب دقيقة حيث يمكن أن تتكسر وتفقد مكونات الخاليا خالل عملية التجميد ف
مع ذلك من الضروري السيطرة على تقنية التجميد . تجميد العينات ليس اإلجراء المناسب

في هذه الحالة يوصى بشدة . لذوبان من أجل الحفاظ على العينة في حالتها بعد الذوبانوا
 (. على سبيل المثال البولي فينيل كلوريد أو البولى اثيلين)وعية البالستيكية استخدام األ
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 الحافظة المواد إضافة - ب

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

السيانيد الكلى ، مثل تعيين األكسجين)لحفظ بعض العناصر  ضروريةهناك كواشف خاصة  -
 .حيث تتطلب أن تحفظ العينة بالموقع (والكبريتيدات

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

ومن األفضل عند إضافة . االعتبار خالل التحليل وحساب النتائج فين تؤخذ أبمادة حافظة 
مركزة بحيث يتم استخدام كميات صغيرة فقط المواد الحافظة لعينات ما يتم باستخدام محاليل 

 . وفي معظم الحاالت هذا سيتيح لنا تجاهل التخفيف. منها
قد  ألنهاستخدام المواد الحافظة الصلبة على سبيل المثال هيدروكسيد الصوديوم ينبغي تجنبها 

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

الفيزيائية للعينة يعني أن هذه التغييرات تتعارض مع الغرض من استخدام المواد الحافظة لقياس 
المواد على سبيل المثال التحمض يمكنه إذابة المكونات الغروية أو و  .وقت الحق فيالعينات 
وبالتالي ينبغي أن تستخدم بحذر إذا كان الهدف من التحليل هو تحديد المكونات ، الصلبة
 .الذائبة

وبالمثل ينبغي . ترشيح العينة قبل إضافة المواد الحافظة أمر ضروري لقياس األيونات الذائبة -
نات الحيوانات أن تستخدم المواد الحافظة بحذر إذا كان الهدف من التحليل هو تحديد سمية عي

ولذا ينبغي تحليل العينات  (أكثر سمية في شكلها األيوني هي)المائية مثلها مثل المعادن الثقيلة 
 .في أقرب وقت ممكن

من الضروري إجراء االختبار على عينة خالية من المواد المراد قياسها وعلى وجه و  -
ار إمكانية إدخال إضافة جزء من أخذ في االعتبالخصوص عند تعيين العناصر النادرة على أن ت  

على سبيل المثال األحماض يمكنها إدخال كمية كبيرة من الزرنيخ )المادة المراد قياسها 
في مثل هذه الحاالت ينبغي اإلبقاء على عينات من  .من المواد الحافظة( والرصاص والزئبق

 .على البالنكات إلضافتهاالمواد الحافظة المستخدمة 
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 ناتالعي مواد حفظ

 :تحذير
يجب أن يتم استخدامها  (مثل األحماض والقلويات والفورمالدهايد)بعض المواد الحافظة  -

 .بحذر
 األمانإن القائمين على جمع العينات يجب أن يحذروا من المخاطر المحتملة وتعليمات  -

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

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

والتي ال ينبغي " فترة الصالحية" جميع الكواشف يجب أن يوضع عليها ملصق يوضح  -
رة التي تناسب استخدام الكاشف إذا تم تخزينها بشكل تمثل الفت" 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  -
 .المجزئات غير مناسبة

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 -
 .ال يوجد بها مواد حافظة التي
 

 المواد الصلبة( 1

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

  



 ثالثةدرجة  - جمع العينات  المسار الوظيفي لوظيفة كيميائي مياه
 

 

 

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

 المحاليل( 2

 .C4H6O4Zn، (مل /جم  1.1= 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،22= ع )حمض النيتريك  .د
 .H2SO4، (مول 8)حامض الكبريتيك  .هـ
 .(مل/ جم  1.2= ع )محلول هيدروكسيد الصوديوم  .و
 .CH2O، (الفورمالين) (٪ 37من حجم جزء )محلول فورمالدهايد  .ز

 .احذر من أبخرة الفورمالدهايد وال تخزن أعداد كبيرة من العينات في مكان صغير -تحذير 
 ، (مل/ جم  1.125= ع )ديتا محلول مائي من الملح الصوديومى لإل .ح

C10H1'4N2Na2O8 2H20 
 (.٪ 66تركيز )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 جمعها يتم توثيق العينة وكذلك الخطوات المستخدمة لكل عينة . بالعبوة مادة حافظة للعينة

 :على سبيل المثال

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

االضطرابات وفقاعات الهواء وعند لتجنب  (دقيقة/ مل  511)ملء العبوة ببطء مع تدفق ثابت 
 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

يتم جمع العينة من أقرب مكان عمليًا لمنتصف المجرى  (مائيمجرى ) السطحيةمن المياه  -
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 
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إلى عبوات منفصلة لالستخدام داخل  اقتسامهاما يتم تقسيم العينات أو  اغالب :العينة اقتسام -
في الدراسات أو التقنيات البديلة أو التحاليل أو الحفاظ عليها كعينة مرجعية أو بين المعامل 

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

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

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

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

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

 .الحفظ في ةالمستخدمكامل تبعًا للطرق 
  عند اختبار الملوثات المتطايرة يتم ملء عبوات العينات لتفيض ما لم يكن بها مواد

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

 .(ت وحمامات البشرخاصة  بيوت الحيوانا –منزلية 
  أو فى حالة وجود –الستيك الب من ال يتم الجمع من صنبور) المناسبةاختيار الصنابير 

 .(الصنبور ليس مصنوع من النحاسأو  –تسريب 
 للتأكد من ان المياه )دقائق لتفريغ شبكة التوزيع المنزلية  3الى  2الماء ينساب من  اترك

 .(بالشبكةوليست مخزنة  من المصدر الرئيسي
  تحليل الكلور المتبقي بواسطة طريقة الـDPD. 
 إغالق صنبور المياه. 
  للصنبور البالستيك )نحرق الصنبور إلزالة أي تلوثات عرضية من البيئة المحيطة

 (.٪ كمطهر إلزالة تلوثات عرضية أو عبر استخدام الهيبوكلوريت71استخدام كحول
  ثانية  31ننتظر لمدة  (دقيقة/ ملل  511ة بسرع)إعادة تشغيل صنبور الماء مرة أخرى

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

 .من العينات السابقة
 لتجنب  (دقيقة/ مل  511بسرعة )عبوات جمع العينات ببطء مع تدفق لطيف  امأل

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

 

 لعيناتلالترشيح أو الطرد المركزي 

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

 .غسل جيدا قبل االستخدام ولكن بطريقة تتفق مع طريقة التحليلغشاء الترشيح تلوث للعينة وي  
  للترشيح كبديلصب العينة ال يوصى به. 
  ان تستخدم بحذر عند قياس مركبات العناصر الثقيلة والمواد  ينبغيفالتر الترشيح

مثل )على سطح غشاء الترشيح وكذلك المركبات القابلة للذوبان لتصق يمكن ان ت ألنهاالعضوية 
 .يمكن أن تحجز على غشاء الترشيح( المنظفات

 

 هاالتعامل معو  حفظ عينات الفحص البيولوجي 

 تعامل مع عينات الفحص البيولوجي يختلف عن التعامل مع العينات التي تتطلب ال
 التحليل الكيميائي 

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

المواد الحافظة . أو الكيميائي كيميائيالبيو لحماية المواد العضوية من التحلل " الحفظ " مصطلح 
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ضافة مواد حافظة قد تؤدي إلى موت الكائنات الحية وقبل الوفاة قد يسبب . تعرف كمواد سامة وا 
تنهار قبل  وبالتاليتها للكائنات التي لم يكن لديها جدران قوية لخالياها تهيجًا وتزداد حساسي

 . وللحد من هذا التأثير من المهم دخول مواد التثبيت الى الخلية بسرعة .اكتمال التثبيت

بعض المواد الحافظة على سبيل المثال محلول حمض اللوجل قد يؤدي إلى فقدان بعض 
ة من السنة المجموعات التصنيفية للكائنات الحية والتي يمكن أن تكون مشكلة أثناء فترات معين

ستخدام مواد حافظة إضافية مثل المحاليل قلوي إوهذه يمكن معالجتها ب .في بعض المناطق
اللوجل على سبيل المثال خالل فترة الصيف عندما يالحظ شكل سوطيات السيليكون في كثير 

 .من األحيان

  المعايير التاليةبلحفظ عينات الفحص البيولوجي للفحص يجب أن تفي: 

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

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

إن الحفظ يساعد على تمكين المحلل من تصنيف مجموعات الكائنات الحية والتي يتعين  .جـ
 .بشكل كاف خالل فترة تخزين العيناتدراستها 

 

 هاالتعامل معو وحفظ العينات المستخدمة للتحاليل الكيميائية  

عرضة للتغيرات نتيجة  ونيكون الصحيالمياه السطحية والمياه الجوفية ومياه الصرف  -
 .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 و 
اسة مختلفة عن تلك الموجودة في لعناصر معينة حيث تكون التركيزات المق (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 . ل المثال الرجلها أثناء النقل على سبي المعرضةوالظروف 
 :على النحو التالي هيللعينات و 
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هذه الكائنات  .وجود بكتريا وطحالب وكائنات أخرى يمكن أن تستهلك بعض مكونات العينة –أ 
 باألنشطةتتأثر  التيتستطيع أن تغير من طبيعة المكونات لتّكون مكونات جديدة ومن العناصر 

أكسيد الكربون ومركبات النيتروجين  وثانيكسجين الذائب بيل المثال تركيز األالبيولوجية على س
 وقات السيليكون بعض األ فيوالفوسفور و 

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

 –على سبيل المثال كربونات الكالسيوم )العينة  فيبعض المركبات يمكن ترسيبها  -جـ
كسجين أو السيانيد أو علي سبيل المثال األ)صورة غاز  فيأو تفقد ( هيدروكسيد االلومنيوم

 (.الزئبق

أكسيد الكربون الذائب يمكن أن  وثانييمكن أن يتغير  الكهربيوالتوصيل  الهيدروجينيس األ -د
 .له الجويالهواء  متصاصإتغير بواسطة ي

على  صمتتالعناصر الذائبة أو العناصر الغروية مثل بعض المركبات العضوية يمكن أن  -هـ 
 .سطح العبوات أو على المواد العالقة بالعينات

منتجات البوليمر يمكن أن تتفكك والعكس بالعكس بمعنى أن هناك مركبات بسيطة يمكن أن  -و
 .تتبلمر

ختالف فصول إمقدارها ودرجتها وتختلف ب فيتحدث لمكونات معينة تتنوع  التيتغيرات ال -
ل من مكونات العينة  وقت  فيالسنة ويجب التأكيد على أن هذه التغيرات تحدث بسرعة وتعد 

يجب أخذ االحتياطات الالزمة لتقليل هذه التفاعالت  الضروريجميع الحاالت من  في .قصير
 .أقرب وقت ممكن فيوتحليل العينة 

ولذلك من  سالفة الذكر لمنع حدوث التغيرات فيها 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 . ن هذا الماء أقل عرضه للتفاعالت البيولوجية والكيميائيةحفظ العينات بالتبريد أل

درجة مئوية  6درجة حرارة أقل من  فين الحفظ بالتبريد إساعة من الجمع ف 22العينات خالل 
يجب أن تحفظ بعد جمع  اعيالصنأو الصرف  الصحييكون كافيًا أما عينات مياه الصرف 

 .العالي البكتريولوجيالعينات مباشرة بسبب النشاط 
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 الكيمياء اإلشعاعية اليلالعينات المستخدمة لتحالتعامل مع  وحفظ  

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

تقنيات حفظ هذه العينات و . احتياطات السالمة تعتمد على طبيعة النشاط اإلشعاعي للعينة
 .نواه المشعة المراد قياسهاالى نوعية المادة المشعة وفترة نصف عمر تعتمد عل

 

 نقل العينات 

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

اويات من الملوثات الخارجية المحتملة والكسر ال سيما قرب فتحة الصناديق وينبغي تحمي الح
 لإلرشاداتيجب أن يتم تخزين العينات وفقا و خالل عملية النقل  .أن ال تكون مصدرا للتلوث

في الحاالت التي يتجاوز فيها التخزين والنقل وقت الحد األقصى  .2-1الواردة في الجداول 
به قبل بدء التحليل يجب التحقق من العميل ومعرفة ما إذا كان ينبغي تحليل العينات  الموصي

ذا ما تقرر المضي قدما في التحليل والوقت بين جمع العينات وتحليلها وكل هذا يجب أن  أم ال وا 
 .يذكر بتقرير العينات

 

 استقبال العينات. 11

ذا كان ذلك ممكنا يتم ينبغي للعاملين بالمعمل وضع نظام لحفظ العينات با لتبريد أثناء النقل وا 
درجات مئوية وفي  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 
 ."لحيازةتسلسل ا"عليها لكل عينة وذلك عند البدء بتنفيذ 
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 االحتياطات العامة .12

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

 .للكلورأو مادة نازعة 
 .المكروبيولوجيةأمأل العبوة بالكامل للتحاليل الكيميائية وأترك مساحة في حالة التحاليل  .2
٪ من حجم العبوة ما لم تذكر 1للعينات التي سيتم نقلها يفضل ترك فراغ جوي حوالي  .5

 .احتياطات خاصة
احتياطات خاصة ضرورية للعينات التي تحتوي على المركبات العضوية والمعادن  .6

 .الثقيلة
العينات المحفوظة لبعض المصادر يمكن الحصول عليها فقط بالعينات المركبة  .7

 .المجموعة على فترات من الزمن أو العديد من نقاط الجمع المختلفة
أصنع سجل لكل عينة يتم جمعها وعرف كل عبوة ويفضل لصق ملصق أو كتابة ارقام  .8

 .مسجلة بطريقة مناسبة
ويمكن االستفادة منها في وقت  فيتوضح العينة بشكل كايتم تسجيل معلومات كافية  .6

الحق متضمنة اسم جامع العينة والتاريخ والساعة والمكان المحدد ودرجة حرارة المياه وأية بيانات 
وكيفية ، مثل الظروف الجوية ومستوى المياه وسرعة التيار ليهاإأخرى قد تكون هناك حاجة 

 الخ... .التعامل مع العينات الحقاً 
 .ولى اسم جامع العينة ووقت وتاريخ النقلاأل باألحرفأترك مساحة على الملصق ليكتب  .11
نختار نقاط ثابتة لجمع العينات منها موصوفة وصفًا كامال من الخرائط أو محددة  .11

 .المعالم بطريقة من شأنها أن تسمح ألى جامع للعينات أن يتعرف عليها دون توجيه
يمكن تتبع تاريخ العينة من الجمع إلى " تسلسل الحيازة " باستخدام خطوات  هعند الحاج .12

 .التقارير النهائية استخراج
كافية لكى نضمن أن تكون العينة  أترك الماء ينساب فترة قبل جمع العينات من الشبكات .13

ينساب منها المياه وسرعة  التيعتبار قطر وطول األنابيب األ فيممثلة لمياه المصدر مع األخذ 
 .تدفقه
ال بعد أن يتم ضخ مياه البئر فترة كفاية لضمان أن إجمع عينات من اآلبار ال يكون  .12

 .العينة تمثل مصدر المياه الجوفية
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تؤخذ عينة كاملة من منتصف  (ترع أو األنهار)المائية  المجاريعند جمع العينات من  .15
 .المجرى أو من جانب إلى آخر في عمق متوسط

دة يتم جمعها من منتصف المجرى وعلى عمق إذا كان يمكن فقط جمع عينة مفر  .16
 .متوسط
 .تجنب جمع العينات في أماكن االضطرابات الشديدة .17
تجنب جمع العينات من السدود ألن مثل هذه المواقع تحتوى على كميات كبيرة من  .18

 .الماء فيالمركبات غير الممتزجة 
مع وتخزين لج المستخدمةتم ذكر تفاصيل عن نوع العبوة  2الى 1في الجداول من  .16

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

ينبغي اختيار العبوات المستخدمة في جمع وتخزين العينات بعد األخذ في االعتبار  .21
 (:العناصر المراد قياسها موجودة بكميات ضئيلة جداخصوصا عندما تكون )المعايير التالية 

التقليل من تلوث العينة من مادة صنع العبوة أو غطائها على سبيل المثال ذوبان المكونات . أ
والمركبات العضوية والمعادن من  (وخاصة من صودا الزجاج)غير العضوية من الزجاج 
 .على مستويات عالية من المعادن الثقيلةغطية الملونة قد تحتوي البالستيك حيث أن بعض األ

للعبوة بواسطة  الداخليالقدرة على تنظيف ومعالجة جدران العبوات للحد من تلوث السطح  .ب
 .المشعة هنويعناصر بسيطة جدًا مثل المعادن الثقيلة أو األ

تصنع العبوات واغطيتها من مواد خاملة كيميائيًا وبيولوجيًا وذلك للحد من أو تقليل التفاعل  .جـ
 .بين مكونات العينة والعبوات

العبوات قد تسبب أيضا حدوث تغييرات في تركيزات العناصر المراد قياسها عن طريق  .د
رات ولكن معادن أخرى االمتزاز أو االمتصاص والمعادن الثقيلة عرضة بشكل خاص لهذه التغي

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

الحرارة  االعتبار عوامل أخرى عند الشراء مثل مقاومة العبوات لدرجات فيخذ كما ينبغي األ -هـ
عادة الفتح والحجم والشكل والكتلة وتوافرها وسعرها . القصوى ومقاومة الكسر وسهولة الغلق وا 

عادة االستخدام وينبغي دائما أن تؤخذ عينات بالنك محفوظة عند جمع  .احتمالية التنظيف وا 
 .فظتم جمعها للتأكيد على مدى مالئمة العبوات وطرق الح التيالعينات وتحلل مع العينات 
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ال ينبغي أن يسمح للموظفين بالتدخين بالقرب من العينات وكذلك أن توضع العينات  .21
 .بالقرب من أي مصدر من مصادر عوادم المحركات

 (على سبيل المثال أثناء ترشيح العينات أو حفظها)ينبغي أال توضع العينات المفتوحة  .22
 .المشروباتبالقرب من مروحة أو مكيف وال بالقرب من المواد الغذائية و 

مثل مجارف )التطهير والتنظيف المناسب إذا كان سيتم إعادة استخدام المعدات  .23
 .أثناء االستخدامات المختلفة (العينات

 .أشياء أخرى بأيأو  باألصابعلمس األسطح الداخلية للعبوات وأغطيتها ال ينبغي أن ت   .22
 .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  الهيدروجينيس الحرارة أو اآل
وتحت أي ظرف من الظروف يجب التخلص من . المستخدمة في القياس يتم التخلص منها

ستكمال العينة للمعمل آل باقيالجزء المقاس من العينة وال تعاد للعبوة مرة أخرى ويعاد 
 .االختبارات

ذا تالحظ العينات عند وجود شوائ فيينبغي التدقيق  .27 ب 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  .28
 .حالة توقع تلوثها فيالكواشف 

 

 التوصيات 

نه من المفضل مبدئيًا إلها فبعض العينات التي تطلب تحليل الملوثات العضوية  -
 فيمتزاز في الموقع أو ملئ العبوة للنهاية وهناك إجراءات أخرى مثل اإل .الموقع فياالستخالص 

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

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

وصف تقنيات الحفظ األكثر ت   2إلى  1والجداول من  .متوافقة مع تقنية التحليل المستخدمة
 .شيوعا
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ات الحفظ المناسب استخدامها جنبا إلى توضح تقني 2مزيد من االرشادات في الجدول رقم  -
ومع ذلك، فإنه ليس من المعقول أو المنطقي أن  .جنب مع العديد من العناصر المراد تحليلها

نجمع بين العناصر المراد قياسها عضويًا وغير عضويًا وذلك بسبب طريقة القياس 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 البيولوجي 

ًا تم دراستها عموم التيخاصة ببعض التحاليل  3وبالتالي فإن المعلومات الواردة في الجدول رقم 
لمختلف المجموعات الحيوانية أو النباتية وتجدر اإلشارة إلى أنه قبل القيام بأي دراسة مفصلة 

 .هجراء الدراسة عليا  فمن الضروري أن تختار العنصر المراد قياسه و 

 .مذكور به تقنيات عامه مناسبة لحفظ العينات المشعة 2جدول رقم  -

التي تم تحليلها فور جمعها واخرى تم )نات يجب أن ال يكون هناك فروق بين نتائج العي -
 .االعتبار طريقة التحليل فيوينبغي التحقق من النتائج بعد األخذ . إحصائياً  (تحليلها بعد حفظها

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

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

أن نأخذ أكثر من عينة صغيرة  الضرورينه من إتتطلب قياس أكثر من عنصر ف التيللعينة  -
متطلبات حفظ العينة ومن الضروري أن نقوم بالعناية القصوى لتجنب حدوث تلوث متبادل  فيلتو 

 فيعلى سبيل المثال، حمض النيتريك يستخدم لحفظ العناصر الثقيلة . بين العينات الصغيرة
 .عبوات صغيرة وسوف يلوث العينات الصغيرة االخرى المستخدمة لتحليل النترات

 

 اعتبارات السالمة 

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

 .مالبس واقية أخرى أياألفرول أو المآزر أو  استخدام القفازات وكذلك -
 .لحماية العين واقيعند الضروري ارتدى  -
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ستخدام جهاز عند تواجد أبخرة سامة يتم جمع العينة في منطقة جيدة التهوية جدا أو ا -
 .أفتح العينة في دوالب سحب الغازات تنفس صناعي وعندما تكون في المعمل

ال تترك الطعام أبدًا بالقرب من العينات أو مكان جمع العينات وأغسل اليدين جيدا قبل  -
 .التعامل مع األطعمة
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Microbiological sampling procedure 

 
Van Dorn Sampler Intended for shallow or deep water 

 
Microbiological sample bottles 
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Inorganic sample bottles 

 
Organic sample bottles 

                
Biological sample bottles 
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BOD sample bottle 
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 المراجع 

 

   تم اإلعداد بمشاركة المشروع األلمانيGIZ 
  و مشاركة السادة:- 
 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم  سناء أحمد اإلله/ د 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم        شعبان محمد على/ د 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية        حمدى عطيه مشالى   / د 

 شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية        سعيد أحمد عباس  /د 

 شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى        عبدالحفيظ السحيمى / د 

 شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى         مى صادق / د 

 


