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  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
  ……………دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی /دانشگاه                          

  نتایج آزمایش فیزیکو شیمیایی آب
  

  : شماره آزمایشگاه                : شماره نمونه     : نام و آدرس مرکز ارسال کننده نمونه 
  نام و نام خانوادگی نمونه بردار                 :  ساعت نمونه برداري تاریخ و    : محل نمونه برداري 

   : تاریخ ارسال گزارش        : تاریخ گزارش     تاریخ و ساعت دریافت نمونه 
  

  جــدول یک

ردی   آزمایش کننده  نتیجه آزمایش  حداکثر مجاز  واحد  نوع آزمایش  ف

      NTU  5  کدورت   1
      T.C.U  20  رنگ   2
      TON  3 – 2  بو  3
4  pH  PH  9 – 5/6      
      2/0 – 8/0میلی گرم در لیتر  کلر باقیمانده   5
      1500میلی گرم در لیتر  کل مواد جامد محلول   6

  جــدول دو 

رد   آزمایش کننده  نتیجه آزمایش  حداکثر مجاز  واحد  نوع آزمایش  ف  ي

      -میلی گرم در لیتر   Caco3سختی دائم    1
      -رمیلی گرم در لیت   Caco3سختی موقت   2
      500میلی گرم در لیتر   Caco3سختی کل   3
      -میلی گرم در لیتر   Caco3قلیائیت کل   4
      -میلی گرم در لیتر   Caco3قلیائیت  موقت   5
      6/0 – 4/2میلی گرم در لیتر   F-                        فلوئور   6
      400میلی گرم در لیتر   CL-                   کلرور   7 

      400میلی گرم در لیتر   SO4 - -            سولفات    8
      -میلی گرم در لیتر   CO3- -             کربناتها    9

      -میلی گرم در لیتر   HCO3 -         بیکربناتها    10
      3میلی گرم در لیتر   NO2 -              نیتریت     11
      50گرم در لیترمیلی    NO3-               نیترات     12
  - - -فسفات                    13

PO4   
      -میلی گرم در لیتر

      -میلی گرم در لیتر   Sio3- -            سیلیکات    14
      07/0میلی گرم در لیتر    CN                     سیانور    15
      5/1میلی گرم در لیتر   NH3                 آمونیاك   16
      05/0میلی گرم در لیتر    H2Sیدروژن سولفوره      ه   17

   جدول سه 

رد ف
ی

  

  آزمایش کننده  نتیجه آزمایش  حداکثر مجاز  واحد  نوع آزمایش



   

٢

      250میلی گرم در لیتر  + + Ca                کلسیم     1
      50میلی گرم در لیتر  + + Mg              منیزیم      2
      200میلی گرم در لیتر  +  Na                  سدیم     3
      -میلی گرم در لیتر  + K                     پتاسیم     4
      3/0میلی گرم در لیتر  Fe                        آهن     5
      5/0میلی گرم در لیتر  Mn                     منگنز     6
  دول چهارج

ر د ی   آزمایش کننده  نتیجه آزمایش  حداکثر مجاز  واحد  نوع آزمایش  ف
      05/0 لیترمیلی گرم در  As                     آرسنیک  1
      05/0میلی گرم در لیتر   Pb                      سرب   2
      05/0میلی گرم در لیتر  Cr                      کرم    3
      01/0میلی گرم در لیتر  Se                       سلنیوم    4
      005/0میلی گرم در لیتر  Cb                      کادمیوم   5
      005/0میلی گرم در لیتر   Sb                      ن  آنتیموا  6
      001/0میلی گرم در لیتر   Hg                      جیوه    7
      07/0میلی گرم در لیتر   Mo                    مولیبدن     8
      1/0میلی گرم در لیتر   V                        وانادیوم   9

      2/0میلی گرم در لیتر   AL                    آلومینیوم   10
      1میلی گرم در لیتر   Cu                      مس      11
      3میلی گرم در لیتر   Zn                     روي          12

  جــدول پنج 
  آزمایش کننده  نتیجه آزمایش  حداکثر مجاز  واحد  نوع آزمایش  
      2/0میلی گرم در لیتر  بنهاي حلقويهیدروکر  1
      200میلی گرم در لیتر  سورفاکتانت  2
      5/0میلی گرم در لیتر  شاخص فنل  3
      200میلی گرم در لیتر  کلروفرم  4
      100میلی گرم در لیتر  بروموفرم   5
      60میلی گرم در لیتر  برمودي کلرومتان   6
      100میلی گرم در لیتر  دي برمو کلرومتان   7

  ……………نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه بهداشت آب و فاضالب 
  ……………………………………………………………… امضاء

  4/6  شماره فرم


