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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران صنعتي تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اي اسـتاندارده  نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز نظران صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در ندارداستا تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  سپـ  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به تصويب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

بـدين ترتيـب،    .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   المللـي  بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از يـت حما بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و محصوالت كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به حيتصال تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  يكاها، المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 

  »هاويژگي -بستر كشت اسفنجي از پشم سرباره «
  

 يا نمايندگي/ سمت و  :رئيس
  مير هادي ، بهمن

  )سراميك -دكترا مهندسي مواد(
  

  )ره(دانشگاه بين المللي امام خميني

   :دبير
  حميدي ،عباس

  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  كارشناس استاندارد

    )اسامي به ترتيب حروف الفبا: (اعضاء
    

  سامانيان ،حميد
  )سراميك -كارشناس ارشد مهندسي مواد(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  حسينمحمد عباسي رزگله ،
  )سراميك - دسي موادكارشناس مهن(
  

  سازمان ملي استاندارد

  قعري ،هما
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  كشاورز ،محمد
  )كارشناس ارشد شيمي محض(
  
  

  سازمان ملي استاندارد

  گلبخش،محمد حسين
  )كارشناس مهندسي عمران(
  

  اداره كل استاندارد استان يزد

  مجتبوي ، سيدعليرضا
  )سراميك - هندسي موادكارشناس م(
  

  سازمان ملي استاندارد

  محرري ،حسن
  )كارشناس مهندسي عمران(
  
  

  اداره كل استاندارد استان فارس



 د 

  

  مرشدي ،عبدالرضا
  )كارشناس شيمي محض(
  

  پژوهشگاه استاندارد

  نوري ،عباس
  )كارشناس مهندسي معدن(
  

  كارشناس استاندارد
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  گفتارپيش
توسط  مربوط هايدركميسيون آن نويسپيش كه "هاويژگي-بستر كشت اسفنجي از پشم سرباره" استاندارد

مهندسي  استاندارد ملي كميتة اجالسمين سيصدو هفتاد در و شده تدوين و تهيهشركت معيار گستر صدر 
 يك بند استناد به اينك ، است گرفته قرار تصويب مورد 24/12/1390 مورخ ساختمان و مصالح ساختماني

 ،1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة و قوانين اصالح قانون 3 مادة
   .شودمنتشر مي ايران ملي استاندارد عنوان به

خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي
ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم مواقع در ايران ملي اياستاندارده
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  

 :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد اين تهية براي كه خذيمنابع و ما

  تحقيقات و تجربيات ملي و بين المللي - 1
 ها دستورالعمل گلخانه توسعه ضوابط و مبانيجمهور،  رييس راهبردي نظارت و ريزيبرنامه معاونت - 2

472 شماره شريهن ،1387، زمستان )كشور اي گلخانه نظام(ها گلخانه اجرايي مقررات و
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 هاويژگي -بستر كشت اسفنجي از پشم سرباره

  هدف  و دامنه كاربرد  1
مورد مصرف به عنوان بستر كشت گذاري پشم سرباره ها و نشانهتعيين ويژگي استانداردهدف از تدوين اين 

   .استقبل از مصرف براي كشت هيدروپونيك 
  

  مراجع الزامي  2
. ها ارجاع داده شده استاست كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي 

  .شودترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب ميبدين
ها و تجديدنظرهاي بعدي آن در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد اصالحيه

ها ارجاع داده شده در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آن. ران نيستموردنظر اين استاندارد ملي اي
  .ها موردنظر استهاي بعدي آناست، همواره آخرين تجديدنظر و اصالحيه

  :استفاده از مراجع الزامي زير براي اين استاندارد الزامي است
فراورده هاي پشم -كاري حرارتيفراورده هاي عايق-مصالح ساختماني: 8116استاندارد ملي ايران شماره  2-1

   هاويژگي- معدني كارخانه اي
پشم : 1قسمت -كاري حرارتيفراورده هاي عايق- مصالح ساختماني: 14157استاندارد ملي ايران شماره  2-2

  هاويژگي - معدني شكل يافته در محل قبل از نصب
گيري تصادفي و چگونگي استفاده از جداول اعداد  هروشهاي نمون: 2305استاندارد ملي ايران شماره  2-3

  تصادفي
  

  ، نمادها، اختصارات، يكاهااصطالحات و تعاريف   3
3-1  

  اصطالحات و تعاريف
  :روددر اين استاندارد، تعاريف و اصطالحات زير به كار مي

3-1-1  

  1پشم
نسبت طول به  .اندانباشته شدههاي مختلفي به صورت غير جهت دار ها و طولاي از فيبرها كه با قطرتوده

  .است 1به  3ها حداقل قطر فيبر

                                                 
1 Wool 
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3-1-2  

  پشم سرباره
  .است هاي ساخته شده از سرباره مذابپشم

3-1-3  

  1هيدرو پونيك
  .است علم و فن كاشت گياهان بدون خاك و با استفاده از محلول مواد مناسب در آب

3-1-4  
PH  

  .باشديهاي هيدروژن در آب ممعياري از فعاليت يون
كه در يون هيدروژن به فعاليت استاندارد آن مولي نسبت فعاليت  10حاصل لگاريتم در مبناي   PHمقدار 

  .باشدمي استضرب شده - 1
  

3-2  

  نمادها، اختصارات و يكاها
  :شود به اين شرح استنمادها، اختصارات و يكاهايي كه در اين استاندارد استفاده مي

  
  يكا      حشر/كميت        اختصار/نماد
EC          هدايت الكتريكي             dSm-1  

SWPB        پشم سرباره براي بستر كشت     -  
pH     هاش. پ     -    

C◦                         درجه سلسيوس                -       
dSm-1                 دسي زيمنس بر متر        -  

  

  هاويژگي  4
SWPB   با دار هاي شكلبراي فراوردههاي عمومي آن ويژگي. استهاي عمومي و اختصاصي داراي ويژگي
  .باشدمنطبق تواند مي 1هاي اختصاصي آن با جدول ويژگيو  2-2و فله با مرجع  1-2مرجع 

  
  

                                                 
1 Hydroponics 
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  SWPBهاي اختصاصي ويژگي – 1جدول 
  روش آزمون  يكا مقدار هاويژگي
pH 1/0 ± 0/7  -  1-6 بند  
EC  1/0كمتر از  dSm-1  2- 6بند  

ارگانيسم ميكرو
باكتري،قارچ، (ها

  )جلبك
  يادآوري   *  *

  
  .باشددر دسترس نميمقدار قابل پذيرش و روش آزمون مناسب براي اين ويژگي  -يادآوري

  بردارينمونه   5
اما از هر  .انجام گيرد 3- 2تواند بر اساس مرجع برداري مينمونه. برداري بايد متناسب بهر محموله باشدنمونه

گيري كل همواره به صورت ميانگين نتايج اندازه. وان حد اقل سه آزمونه يك گرمي تهيه كردنمونه بايد بت
  .شودمي ها گزارشگيري روي تمام آزمونه ها  از تمام نمونهحسابي نتايج اندازه

  هاي آزمونروش  6
  .انجام گيرند )C◦ )1±25ها بايد در دماي كليه آزمون

  pHگيري روش اندازه  6-1

  :زم مورد نيازلوا 2- 6-1
  ؛ليترميلي 200بشر  2-1- 6-1
  ؛شده واسنجيمتر  pHدستگاه  2-2- 6-1
  ؛آب مقطر سه بار تقطير شده بدون يون و گاززدايي شده 2-3- 6-1
  ؛ايهمزن شيشه 2-4- 6-1
  ؛pH=  4محلول بافر  2-5- 6-1
  .گرم 1/0ترازو با دقت  2-6- 6-1
  

  انجام آزمون 3- 6-1
تفاوت وزن . سپس آزمونه را در داخل بشر قرار داده و مجددا وزن كنيد. وزن كنيد بشر را قبل از انجام آزمون

بشر ا در داخل سپس . كمتر باشدگرم  0/1بيشتر و از گرم  3/1بشر قبل و بعد از قراردادن نمونه نبايد از 
دقت كنيد تا . بريزيد 3-2-1- 6ليتر آب مقطر اشاره شده در بند ميلي )100 ±5/0( مقدار با هآزمون محتوي

اين . اي براي اين كار كمك بگيريددر صورت لزوم از همزن شيشه. آزمونه به طور كامل در آب غوطه ور شود
سپس با استفاده از  . به حال خود بگذاريد C◦ 25آماده شده را به مدت يك ساعت در دماي  مجموعه
متر قبل از كار  PHدستگاه . كنيدزارش گ 1/0و با دقت يادداشت  01/0با دقت را  PHمتر مقدار  PHدستگاه 
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و قبل از كار با آب مقطر اشاره شده  نگه داشته شده باشد 4ساعت در محلول بافر  12بايد حد اقل به مدت 
  .شستشو شود 3-2-1- 6در بند 

  

  ECگيريروش اندازه  6-2

  :لوازم مورد نياز 6-2-2
  ؛ليترميلي 200بشر  1- 6-2-2
  ؛)C◦ )1/0± 25تصحيح كننده حرارتي اتوماتيك با متر  ECدستگاه  2- 6-2-2
  ؛آب مقطر سه بار تقطير شده بدون يون و گاززدايي شده 3- 6-2-2
  ؛گرم 1/0ترازو با دقت  4- 6-2-2
  .نرمال تازه تهيه شده 01/0كلريد پتاسيم  5- 6-2-2
  

  انجام آزمون 6-2-3
تفاوت وزن . ر قرار داده و مجددا وزن كنيدسپس آزمونه را در داخل بش. بشر را قبل از انجام آزمون وزن كنيد

بشر در داخل سپس . كمتر باشدگرم  0/1بيشتر و از گرم  3/1بشر قبل و بعد از قراردادن نمونه نبايد از 
دقت كنيد تا . بريزيد 3-2- 1- 6ليتر آب مقطر اشاره شده در بند ميلي )100±5/0( رامقدآزمونه  محتوي

ايت . اي براي اين كار كمك بگيريددر صورت لزوم از همزن شيشه. ور شود آزمونه به طور كامل در آب غوطه
  . به حال خود بگذاريد C◦ 25آماده شده را به مدت يك ساعت در دماي  مجموعه
هدايت الكتريكي اين محلول در . آزمون كنيد C◦25 متر را با محلول كلريد پتاسيم در دماي  ECدستگاه 

و محلول كلريد  3-2-1-6با استفاده از آب مقطر اشاره شده در بند . باشد dSm-1 412/1دماي ذكر شده بايد 
. هدايت الكتريكي بشر محتوي آزمونه را مستقيما بخوانيدسپس . متر را واسنجي كنيد ECپتاسيم دستگاه 
  .گزارش نماييد dSm-1  1/0يادداشت و با دقت  dSm-1 01/0نتيجه را با دقت 
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  .سته به صورت مقتضيدار موجود در بتعداد قطعات و مساحت فراورده شكل 7-7
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  ؛دارهاي شكلودهآضخامت و طول و عرض اسمي براي فر 7-8
  ؛دارهاي شكلچگالي ظاهري اسمي براي فراوده 7-9
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  سفارش  8
با موافقت خريدار و فروشنده تعيين گردد  تواندها و بسته بندي ميگيرد ويژگيوقتي يك سفارش صورت مي

به شرط آنكه خريدار كاال را براي مصرف نهايي به صورت عمومي عرضه نكرده و صرفا به عنوان يك ماده در 
در اين صورت بايد در . فرايند توليد يك محصول ديگر كه داراي استاندارد ملي يا بين المللي است به كاربرد

همچنين  .قيد گردد ")نام كاال يا كاالها(سفارشي مورد مصرف در توليد حصول م"بند نشانه گذاري عبارت
  .خريدار بايد در قرارداد سفارش نام و استاندارد محصول خود را درج كند

 


