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  هاي ايران

 

  
  معاونت محيط زيست انساني

  دفتر آب و خاك

 

 

هاي ايران آب كيفيتاستاندارد  استاندارد 
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  مقدمه

توسط سازمان حفاظت قانون برنامه پنجم توسعه  188نامه جلوگيري از آلودگي آب و ماده  آيين 2)5(، 1)1(مواد استناد  استاندارد بهاين 

محيط زيست  با همكاري وزارتخانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي،  نيرو، جهاد كشاورزي،  صنعت ، معدن و تجارت،  و سازمان 

  ملي استاندارد تهيه و ارائه گرديده است

  

  هدف

زيست  محيطحفظ تفرج و  ،هاي شرب، صنعت، كشاورزي كاربري آب براي منبع  كيفيت قبول قابل حدود تعييناين استاندارد  فهد

نامه جلوگيري از  شده در آيين وده تلقي و بايستي اقدامات تعيينشده آب آل اي كه در صورت تخطي از حدود تعيين گونه ، بهباشد مي

  .اجرا گذاشته شوند ادهاي مرتبط بهها و نه آلودگي آب توسط سازمان

  دامنه كاربرد

عبارت ديگر اين استاندارد  به. گيرد با كيفيت طبيعي ويژه را در بر نمي هاي و آب هاباشد و آب دريا مي داخلي هاي اين استاندارد براي آب

ولي  .باشد قابل استفاده نمي )شوري باالمانند (كيفيتي متفاوت با حدود تعيين شده در اين استاندارد دارند طور طبيعي  كه به هايي براي آب

  .باشد تغيير كند، مشمول اين استاندارد مي انسانيي ها تاثير فعاليت تحتطور مستقيم يا غيرمستقيم  به آب اگر كيفيت

  تعاريفاصطالحات و 

طور طبيعي مقدار پارامترهاي كيفيت آب آنها باالتر از حدود تعيين شده در اين استاندارد است، مانند  به كه آبي: آب با كيفيت طبيعي ويژه

  . باشد طور طبيعي شوري آنها باال مي يا منابع آبي كه به درماني دارند هايهاي آب معدني كه كاربرد چشمه

  .ويژه از طريق بلع، زياد است بدن، به است و امكان ورود آب به با آبهايي كه در آن بدن انسان در تماس  فعاليت: تفرج با تماس مستقيم

  .بدن ناچيز است اس با آب است و امكان ورود آب بههايي كه در آن بخشي از بدن در تم فعاليت: تفرج غيرمستقيم

  ).n(ها  داده تقسيم بر تعداد داده nاست و عبارت است از حاصل مجموع  مركز سنجش گرايش بهيك آماره : 3ميانگين حسابي

  .داده nضرب  ام حاصلnمركز است و عبارت است از حاصل ريشه  يك آماره سنجش گرايش به: 4ميانگين هندسي

رابطه زير نحوه محاسبه آن را . شود مشابه ميانگين حسابي است كه براي يك دوره زماني مشخص محاسبه مي: 5ميانگين حسابي متحرك

  :دهد نشان مي ti+nتا  tiداده در دوره زماني  nبراي تعداد 
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 رابطه زير نحوه محاسبه آن را . شود مشابه ميانگين هندسي است كه براي يك دوره زماني مشخص محاسبه مي: 6ميانگين هندسي متحرك

                                                           

فيزيكي و شيميايي و بيولوژيكي آب در حدي كه آن را براي مصرفي حرارت و ديگر خواص  تغيير مواد محلول يا معلق يا تغيير درجه: ، تعريف آلودگي آب1ماده  -1

هاي داخلي و ساحلي و درياي سرزميني كه تحت حاكميت دولت جمهوري اسالمي  كليه آب: هاي ايران تعريف آب. كه براي آن مقرر است مضر يا غيرمفيد سازد

ها و جلوگيري  كننده زيست براي آلوده ازي محيطساصول حفاظت و به ي كه با توجه بها ويژه مشخصات حدود مجاز و): استاندارد( تعريف ميزان و معيار. ايران قرار دارد

  .شود از آلودگي آب تعيين مي

ماده ها و موسسات مذكور در  هاي سنجش و ساير مقررات مربوط توسط سازمان و با همكاري وزارتخانه آلودگي آب با ذكر روش ، استانداردهاي مربوط به5ماده  -2

  .شود مورد اجرا گذارده مي نامه تهيه و به اين آيين) 3(

3- Arithmetic mean 
4- Geometric mean 
5- Arithmetic moving average 
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  :دهد نشان مي ti+nتا  tiداده در دوره زماني  nبراي تعداد 
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  آب كيفيتضوابط بكارگيري استاندارد 

  :بكارگيري اين استاندارد الزامي است دررعايت ضوابط زير 

قويا  كارگيري آن هبدر اين مدت  .باشد صورت آزمايشي مي سال به) 2( دومدت  اجراي اين استاندارد از زمان تصويب و ابالغ به -1ماده 

اجرايي مرتبط با اين استاندارد و فني توانند مسايل  ها و نهادهاي مرتبط مي در دوره آزمايشي سازمان. باشد ولي اجباري نمي ،شود توصيه مي

 .نسخه بازنگري شده آن تهيه و منتشر شود ،دهند تا در پايان دوره ارائهسازمان حفاظت محيط زيست  به خود را نظراتارزيابي و را 

 . دناست كه در بستر يا جايگاه طبيعي خود قرار دار هايي براي آبحدود تعيين شده در اين استاندارد  -2ماده 

آب پس از كيفيت آب براي هر كاربري و نيز حدود مجاز منبع  استفاده ازهاي مختلف  و روش ها تعيين حدود مجاز براي شكل: تبصره

گونه موارد اين استاندارد كاربرد ندارد، هر چند ممكن  باشد و در اين برداشت از منبع در هر مورد بر عهده نهاد يا سازمان مسئول مربوطه مي

براي مثال حدود تعيين شده براي كاربري تفرج فقط در شرايطي . عنوان راهنما مورد توجه قرار گيرند هاي ارائه شده در آن بهاست رهنمود

كاربرد دارد و در مواردي مانند استخرهاي ) شنا در رودخانه يا درياچه مانند(كه آب در داخل بستر و جايگاه طبيعي خود بكار گرفته شود 

  .باشد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي هرد و ضوابط و مقررات مربوطشنا تعيين استاندا

هاي با كيفيت طبيعي ويژه، به  موضوع محدوده كاربرد اين استاندارد در زمينه آب) وضعيت پايه(تعيين كيفيت طبيعي آب براي  -3ماده 

  :ترتيب زير عمل شود

حداقل مربوط به پنج سال (هاي انساني   پيش از تحت تاثير قرار گرفتن آب توسط عوامل و فعاليت هاي تاريخي مربوط به دادهاگر  -

ها  در دسترس هستند، اين دادهمشابه يا هيدروژئولوژيكي شرايط هيدرولوژيكي  درنظر موردبراي پارامترهاي ) تر قبل يا پيش

 .دگير مورد استناد قرارتوانند براي تعيين شرايط پايه كيفيت آب  مي

و فاصله آنها از محل  اند هاي انساني قرار نگرفته كه تحت تاثير فعاليت كيفيت آب در نقاط باالدست جريانهاي  دادهاگر  -

ه كيفيت آب مورد استناد قرار ند براي تعيين شرايط پايتوا ها مي د، اين داده، وجود داركمتر از ده كيلومتر است برداري نمونه

 .دگير

قابل شناسايي است و ميزان تاثير آن بر ) عنوان عوامل طبيعي به(هاي مدنظر كيفيت آب  مشخصي براي ويژگي اگر منشاء طبيعي -

تواند براي تعيين شرايط پايه كيفيت آب مورد استناد  دست آمده از ارزيابي مي ها به دادهآب به صورت كمي قابل ارزيابي است، 

 .قرار گيرد

هاي فناوري  پيشرفت) 1(است، چرا كه  نشدهحدودي تعيين هاي هيدروالكتريك و حمل و نقل آبي  ربريبراي كا استاندارددر اين  -3ماده 

ها، نيازهاي اساسي اين  حدود تعيين شده براي ساير كاربري) 2(اند،  هاي شده آب بر اين كاربري آلودگيموجب كنترل اثرات سوء 

كه يكي از دو كاربري هيدروالكتريك و حمل و نقل آبي  ييها ت كه اغلب آباين نكته ضروري اس توجه به. دهد ها را پوشش مي ربريكا

 .است، دارا هستند هاي ديگر را كه در اين استاندارد براي آنها حدود مجاز تعيين شده را دارند، حداقل يكي از كاربري

                                                                                                                                                                                                 
6- Geometric moving average 
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پيش از انجام نمونه آب  7كردن م صافاست، يا روش آزمايش مستلز صراحت در متن استاندارد ذكر شده بجز مواردي كه به -4ماده 

 .ها نبايد صاف شوند ، نمونه)بدون ايجاد تغيير در مقدار پارامتر مورد سنجش و نتيجه آزمون(است آزمايش 

دفتر ) 2(سازمان ملي استاندارد ايران، ) 1(قبول براي سنجش پارامترهاي كيفيت آب عبارتند از  هاي قابل كننده روش مراجع تعيين -5ماده 

 . امور پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست

 پايش فراگيردفتر قبول بر عهده  لتعيين نكرده است، تعيين روش قاببراي پارامترها يا شرايطي كه سازمان ملي استاندارد روشي را : 1 تبصره

  .باشد سازمان حفاظت محيط زيست مي

 پايش فراگيردفتر قبول بر عهده  هاي معادل قابل دارد، تعيين روش هاي متعددي وجود كه براي سنجش هر پارامتر روشاز آنجا: 2تبصره

  .باشد سازمان حفاظت محيط زيست مي

  

 

                                                           

7- Filtration 
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  )هاي آبي اكوسيستم( محيط زيست حفاظتآب براي  كيفيتاستاندارد 

ارائه شده  3و  2و  1در جداول شرح زير  براي دو گروه آب به) هاي آبي اكوسيستم(محيط زيست  حفاظتآب براي  كيفيتاستاندارد 

  .8است

 )آزاد ماهيانمانند (هاي مناسب براي ماهيان سردآبي  اكوسيستم: 1گروه  -

  )مانند كپورماهيان(هاي مناسب براي ماهيان گرم آبي  اكوسيستم: 2گروه  -

  )هاي آبي اكوسيستم( محيط زيست حفاظتآب براي  كيفيتاستاندارد  -1جدول 

  2گروه   1گروه   پارامتر
برداري  حداقل نمونه

  گيري و تناوب اندازه
  توضيحات

  حرارت  درجه
  )درجه سيلسيوس(

دست نقطه تخليه آلودگي  پايينحرارت در  اختالف درجه
با باالدست آن نبايد بيش از ) در مرز ناحيه اختالط(حرارتي 

  :)2تبصره ( مقادير زير باشد
هفتگي در باالدست و 

دست نقطه تخليه  پايين
  آلودگي حرارتي

بايد از تغيير ناگهاني درجه حرارت جلوگيري 
  .شود

5/1  3  

  اكسيژن محلول
  )گرم بر ليتر ميلي(

 درصد مواقع پنجاهحداقل در 
 90يا  گرم بر ليتر ميلي) 9( نه

تر و در  و بيشدرصد اشباع 
) 7( هفت درصد مواقعصد
درصد  70يا  گرم بر ليتر ميلي

  تر بيشو اشباع 

درصد مواقع  پنجاهحداقل در 
 80يا گرم بر ليتر  ميلي )8(هشت 

تر و در  و بيشدرصد اشباع 
) 5(پنج درصد مواقع صد
درصد  50يا  بر ليتر گرم ميلي

  تر و بيشاشباع 

 نوبت ماهانه، حداقل يك
در شرايط  برداري نمونه

 اكسيژن محلول پايين
  . )3تبصره (
هايي كه تغييرات  در محل

روزانه مشكوك است، 
 حداقل دو نمونه در روز

 ).4تبصره (

  

   ماهانه  6- 9  6- 9 هاش پ

  جامدات معلق 
  )گرم بر ليتر ميلي(

  ماهانه  25از  كمتر  25كمتر از 
هستند و براي  غلظتحسابي ميانگين مقادير 

جامدات معلق همراه با مواد شيميايي مضر 
  .كاربرد ندارند

BOD5   
    ماهانه  كمتر از شش  كمتر از سه  )گرم بر ليتر ميلي(

  فسفركل 
 )گرم بر ليتر ميلي(

  ماهانه  13/0كمتر از   065/0كمتر از 
براساس غلظت ها  ها و تاالب براي درياچه

  .باشد در اليه سطحي مي
  نيتريت 

  )گرم بر ليتر ميلي(
    ماهانه  03/0كمتر از   01/0كمتر از 

  تركيبات فنلي 
  )گرم بر ليتر ميلي(

 ماهانه 0.04 )1(  0.04 )1(
كه احتمال وجود  آزمايش طعم تنها در محلي

 .باشد، بايد انجام شود تركيبات فنلي مي

  هاي نفتي هيدروكربن
  )گرم بر ليتر ميلي(

 ماهانه 0.01 )2(  0.01 )2(

طور منظم يك نوبت  آزمايش بصري بايد به
همراه با آزمايش مزه در و ترجيحا در ماه 

ها محلي كه احتمال وجود هيدروكربن
  .باشد، انجام شود مي

 )نشده يونيزه(آمونياك 
  )گرم بر ليتر ميلي(

 ماهانه 025/0كمتر يا مساوي   025/0كمتر يا مساوي 
نشده آمونياك يونيزه  غلظتممكن است 

براي ( افزايش جزئي در طول روز داشته باشد
محاسبه غلظت آمويناك يونيزه نشده الزم 

هاش آب در محل  است درجه حرارت و پ
  .)دنگيري شو اندازه

  آمونيوم كل 
  )گرم بر ليتر ميلي(

 ماهانه كمتر يا مساوي يك كمتر يا مساوي يك

كلرين باقيمانده كل 
بر  HOClگرم  ميلي(

  )ليتر
 ماهانه  005/0كمتر يا مساوي  005/0كمتر يا مساوي 

هاي  هاش غلظت باالتر كلرين كل در پ
  .قابل قبول است ششباالتر از 

                                                           

چنين  هم ؛)هامنظور حمايت از حيات ماهي براي حفاظت و بهبود بهعنوان كيفيت منابع آب شيرين  با EC/44/2006رهنمود (استاندارد اتحاديه اروپا  برگرفته از -٨

 .باشد ميدر روسيه  Mironovهاي  اساس نتايج پژوهش هاي نفتي بر د مجاز هيدروكربنو ح آب كانادامنابع مجاز تركيبات فنلي بر اساس معيارهاي كيفيت حد
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  2گروه   1گروه   پارامتر
برداري  حداقل نمونه

  گيري و تناوب اندازه
  توضيحات

  روي كل 
  )گرم بر ليتر ميلي(

  ماهانه  .دكنيرجوع  2به جدول 

  مس محلول 
  )گرم بر ليتر ميلي(

   ماهانه .دكنيرجوع  3به جدول 

غلظت تركيبات فنلي در آب  اين،بر عالوه. باشد مي dihydricو  monoمجموع غلظت تركيبات  حسببرتركيبات فنلي معيار ارائه شده براي ) 1(

  .ماهي شود درنامطلوب  نبايد موجب ايجاد طعم

تركيبات نفتي نبايد در مقادير زير در ، اينعالوه بر . باشد آبزيان ميتاثير تركيبات نفتي بر بر اساس هاي نفتي  براي هيدروكربنمعيار ارائه شده ) 2(

  :باشند داشتهآب وجود 

  .اي قابل مشاهده بر روي سطح آب يا اليه پوششي در بستر آب بدهند تشكيل اليه - 

  .موجب انتقال طعم قابل تشخيص هيدروكربن به ماهي شوند - 

  .شوند ايجاد اثرات نامطلوب در ماهيموجب  - 

  گرم بر ليتر ميلي 500تا  10بين  كل براي مقادير سختي) گرم بر ليتر ميلي(غلظت روي كل  -2جدول 

 گروه آب

 گرم بر ليتر آب ميليكل سختي 

10 50  100  500  

 5/0 3/0 2/0 03/0  1گروه 

 2  1 7/0  3/0  2گروه 

  

 )گرم بر ليتر ميلي(لظت مس محلول غ -3جدول 

  پارامتر
  ليترگرم بر  آب ميليكل سختي 

 100بيشتر از   50-100  50-10 10-0

 112/0  04/0 022/0 005/0 )گرم بر ليتر ميلي(مس محلول 

  .دهنده غالب بودن تركيبات آلي مسي محلول باشد تواند نشان در آب حاوي غلظت باالتر مس مي آبزيانحضور ) *(

  :زير ناديده گرفته شوندتوانند در شرايط  ر ارائه شده در اين استاندارد ميمقادي: 1تبصره 

 . مانند زلزله هنگام وقوع سيل يا ساير بالياي طبيعي به - 1

  :دكرترتيب زير تعيين  به توان ميرا مرز ناحيه اختالط : 2تبصره 

رودخانه در محل تخليه، در  برابر عرض) 10(اي برابر ده  شود، مرز ناحيه اختالط در فاصله در صورتي كه تخليه در كناره رودخانه انجام مي - 1

 .دست در نظر گرفته شود پايين

خليه، در برابر عرض رودخانه در محل ت) 5(اي برابر پنج  شود، مرز ناحيه اختالط در فاصله در صورتي كه تخليه در وسط رودخانه انجام مي - 2

 .شود پايين دست در نظر گرفته

در . شود تعيين با استفاده از مطالعات رنگاختالط بايستي  مرز ناحيهمحل ترديد باشد، در صورتي كه معيار فاصله ارائه شده مورد مناقشه يا  - 3

) پس از مخلوط شدن با آب غلظت رنگ در نقطه تزريق(مقدار اوليه ) 0.01(صدم  يكتر از  كم اي كه غلظت رنگ به ين صورت فاصلها

 .شود عنوان فاصله اختالط در نظر گرفته مي كاهش يابد، به

با اين وجود در اغلب موارد . كمك كنند )پايين است(كمترين مقدار را دارد تعيين زماني كه غلظت اكسيژن محلول  هتوانند ب معيارهاي زير مي: 3تبصره 

  :تواند براي تعيين زمان نمونه برداري مالك عمل قرار گيرد سي و نظر كارشناسي افراد خبره ميبرر
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 نه يا سطح تراز آب درياچه حداقل است، كه دبي رودخا) بدون بارش(روزهاي خشك  - 1

 ،حداكثر استاي  اي يا غير نقطه از منابع آالينده نقطهتخليه شده مواد اكسيژن خواه  بار آلودگيكه  مواقعي - 2

 .ساعت پس از غروب خورشيد حداقل يكپيش از طلوع خورشيد يا يا رشد جلبك وجود دارد،  9هوپرورشدر منابع آبي كه پديده  - 3

ساعت پس از ظهر كه شدت تابش  ساعت قبل تا يك ا ناچيز است، در محدوده زماني يكوجود ندارد ي هوپرورشدر منابع آبي كه پديده  - 4

 ).خورشيد حداكثر است

با استفاده از تواند  ميوجود ندارد، زمان وقوع حداقل غلظت اكسيژن محلول  هوپرورشدر صورتي كه اطالعات كافي در مورد پديده  - 5

 .هاي ساعتي غلظت اكسيژن محلول تعيين شود داده

عنوان راهنما مورد توجه قرار  توانند به اين وجود معيارهاي زير مي با. ين مشكوك بودن تغييرات روزانه برعهده كارشناس مربوطه استتعي :4تبصره 

 :گيرند

 .تلف شدن آبزيان مشاهده شود - 1

 . است شدهها دريافت  آاليندهتخليه غيرمجاز   موردگزارشي در  - 2

 .است يك حادثه آلودگي رخ داده - 3

گرم  كيلومتر از يكديگر قرار دارند، بيش از يك ميلي) 10(ايستگاه متوالي كه در فاصله كمتر از ده  اختالف بين غلظت اكسيژن محلول در دو - 4

 .بر ليتر باشد

گرم بر  ماه بيش از يك ميلياز يك  كمترفاصله زماني  باگيري متوالي در يك ايستگاه  نوبت اندازه اختالف بين غلظت اكسيژن محلول در دو - 5

 .ليتر باشد

                                                           

9- Eutrophication 
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  آب براي كاربري شرب منبع كيفيتاستاندارد 

  .10ارائه شده است 4در جدول شرح زير  ي كاربري شرب براي سه گروه آب بهآب برا منبع كيفيتاستاندارد 

  .فيلتراسيون سريع و گندزدايي قابل شرب خواهد بودبراي آبي كه پس از تصفيه فيزيكي و گندزدايي ساده مانند : 1گروه  -

، سازي كلرزني، انعقاد و لخته براي آبي كه پس از تصفيه فيزيكي معمول، تصفيه شيميايي و گندزدايي مانند پيش: 2گروه  -

  .نشيني، فيلتراسيون و گندزدايي قابل شرب خواهد بود ته

، )11مانند كلرزني تا نقطه شكست(پيشرفته، تصفيه و گندزدايي گسترده  براي آبي كه پس از تصفيه شيميايي و فيزيكي: 3گروه  -

  .و گندزدايي قابل شرب خواهد بود) كربن فعال(نشيني، فيلتراسيون، جذب سطحي  انعقاد، لخته سازي، ته

  آب براي كاربري شرب منبع كيفيتاستاندارد  -4جدول 

 رديف پارامتر  واحد 1گروه  2گروه   3گروه 

  1 هاش پ  -  5/6- 5/8 5/5- 9 5/5- 9

  2  )صاف كردن نمونهپس از (رنگ  )برحسب پالتين(گرم  ميلي 20  100 200

  3 جامدات معلق كل  گرم بر ليتر ميلي  25 -  - 

 - 2000 1000 
 20 ميكروزيمنس بر سانتيمتر در

  درجه سيلسيوس
  5  هدايت الكتريكي

20 10 3  
درجه  25سازي در  فاكتور رقيق

  سيلسيوس
  6 بو

  7 *نيترات گرم بر ليتر ميلي 50 50  50

  8  )1(فلورايد گرم بر ليتر ميلي  5/1 ١/� 5/1
  9 *آهن محلول گرم بر ليتر ميلي 3/0 2 -#
#- 

#1 
  10 *منگنز گرم بر ليتر ميلي #4/0

#
 - 

  11  مس گرم بر ليتر ميلي  05/0 #2
  12  روي گرم بر ليتر ميلي 3 5  -#

١ 1 
  13  بر گرم بر ليتر ميلي #5/0

1/0 05/0 
  14  آرسنيك گرم بر ليتر ميلي #01/0

005/0 005/0 
  15  كادميم گرم بر ليتر ميلي #003/0

 16  كرم كل گرم بر ليتر ميلي 05/0 05/0 05/0

05/0 05/0 
  17  سرب گرم بر ليتر ميلي #01/0

  18  سلنيم گرم بر ليتر ميلي 01/0 01/0 01/0
#006/0 

  19  جيوه گرم بر ليتر ميلي 001/0 #006/0

  20  باريم گرم بر ليتر ميلي 1/0 1  1
  21  سيانيد گرم بر ليتر ميلي 05/0 05/0 #07/0
#400 

  22  سولفات گرم بر ليتر ميلي 250 #400

 )لوريل سولفات(گرم بر ليتر  ميلي 2/0 5/0 5/0
  سورفاكتانت

  )با معرف متيل بلو(
23  

                                                           

و استاندارد ملي  )با عنوان كيفيت منابع آب سطحي براي برداشت آب شرب در كشورهاي عضو EEC/440/75رهنمود (استاندارد اتحاديه اروپا  برگرفته از -11

 .باشد كيفيت آب آشاميدني مي 1053شماره 

شده و مقدار ناچيزى كلر آزاد طور كامل اكسيده  مقداري است كه همه مواد آلى آب به كلر افزوده شده به آب بهدر آن است كه  فراينديشكست  ٔكلرزنى تا نقطه -11

  .شود شكست ناميده مى ٔنقطه شروع پيدا شدن كلر آزاد نقطه. ماند در آب باقى مي
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 رديف پارامتر  واحد 1گروه  2گروه   3گروه 

 گرم بر ليتر ميلي 001/0 005/0 1/0
  معرفشاخص فنل با ( فنل

 Paranitraniline 4 aminoantipyrine( 
24  

  گرم بر ليتر ميلي 05/0 2/0 1
   هاي محلول يا امولسيون هيدروكربن

  )پس از استخراج(
25  

  PAHs 26 گرم بر ليتر ميلي 0002/0 0002/0 001/0
در محدوده مقادير ذكر شده در استاندارد 

#1053ملي كيفيت آب آشاميدني 
 

  27 ها  كش آفت گرم بر ليتر ميلي

  28  *اكسيژن محلول اشباع درصد 70بيش از  50بيش از  30بيش از 

  BOD5* 29 گرم بر ليتر ميلي 3كمتر از  5كمتر از  7كمتر از 

  30  نيتروژن كجلدال  گرم بر ليتر ميلي 1 2 3
  31  آمونيم  گرم بر ليتر ميلي 05/0 5/1 -#

  32  هاي كل كليفرم  ليتر ميلي 100تعداد در  50 5000 50000

  33  كليفرم مدفوعي ليتر ميلي 100تعداد در  20 2000 20000

ليتر ميلي 100تعداد در  20 1000 10000   34  استرپتوكوس مدفوعي 

 - 
عدم حضور 
 در يك ليتر

عدم حضور 
 در پنج ليتر

  35  سالمونال - 

  :ناديده گرفته شوندتوانند در شرايط زير  مقادير ارائه شده در اين استاندارد مي: 1تبصره 

 . هنگام وقوع سيل يا ساير بالياي طبيعي مانند زلزله به .1

تخليه گونه  هيچسال و بدون  متر و نرخ تعويض آب كندتر از يك 20هاي با عمق كمتر از  اند در درياچه دار شده نشان "*"پارامترهايي كه با  .2

 .آنهادرون  فاضالب به

حداكثر مقادير مجاز كيفيت آب شرب مندرج در استاندارد ملي كيفيت آب آشاميدني  اند با توجه به دار شده نشان "#"مقادير كه با عالمت : 2تبصره 

  .اند تعديل شده 1053

يك ماهانه، مواد سمي فصلي و باكتريولوژپارامترهاي ارامترهاي متداول بجز برداري براي منابع تامين آب شرب براي پ حداقل تناوب نمونه: 3تبصره 

  .باشد رامترهاي باكتريولوژيك هفتگي ميپا
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  آب براي كاربري كشاورزي كيفيتاستاندارد 

  .12باشد مي 6و  5ول اشرح جد بهبراي كاربري كشاورزي سطحي و زيرزميني  هاي آب كيفيتاستاندارد 

  آب براي كاربري كشاورزي كيفيتاستاندارد  -5جدول 

  توضيحات  مقدار  يكا  پارامتر  رديف

  هاي اسيدي خاكفقط براي   5000  ميكروگرم بر ليتر  آلومينيم  1
    100  ميكروگرم بر ليتر  آرسنيك  2
    100  ميكروگرم بر ليتر  مبريلي  3
    10  ميكروگرم بر ليتر  مكادمي  4
    50  ميكروگرم بر ليتر  كبالت  5
    100  ميكروگرم بر ليتر  كروم  6
    200  ميكروگرم بر ليتر  مس  7
    5000  ميكروگرم بر ليتر  آهن  8
    2500  ميكروگرم بر ليتر  مليتي  9

  هاي اسيدي خاكفقط براي   200  ميكروگرم بر ليتر  منگنز  10
    10  ميكروگرم بر ليتر  موليبدن  11
    200  ميكروگرم بر ليتر  نيكل  12
    5000  ميكروگرم بر ليتر  مپاالدي  13
    20  ميكروگرم بر ليتر  مسلني  14
    100  ميكروگرم بر ليتر  موانادي  15
    200  ميكروگرم بر ليتر  روي  16
  هاي اسيدي خاكفقط براي   1000  ميكروگرم برليتر  فلوئور  17
    3  ميلي گرم بر ليتر  بر  18
    3000  ميكروزيمنس بر سانتيمتر  هدايت الكتريكي  19
20          
    30  ميلي گرم بر ليتر  نيتروژن نيتراتي  21
    .رجوع كنيد 6به جدول   ميكروبي  22
    5/6- 4/8  -   هاش پ  23

اين نوع . كنند هاي اسيدي محدوديت ايجاد مي آبياري گياهان در خاك فقط برايو فلوئور منگنز  ،مقادير ارائه شده براي پارامترهاي آلومينيم: 1 توضيح

  .در محدوده حوضه آبريز درياي خزر  قرار دارندها اغلب  خاك

با توجه به وابستگي حداكثر مقدار مجاز آنها به روش آبياري و ساير ) SAR(جذب سديم براي پارامترهاي غلظت سديم، كلرايد و نسبت : 2توضيح 

هاي سازمان  توصيه(شود در اين موارد به مرجع اصلي  با اين وجود توصيه مي. پارامترهاي كيفيت آب، در اينجا حدودي براي آنها تعيين نشده است

  .رجوع شودعنوان يك راهنما  به) خواروبار و كشاروزي جهاني
  

 باكتريولوژيك آب براي كاربري كشاورزي كيفيتحدود مجاز  -6جدول 

  نوع محصوالت  گروه
   )1(اينماتدهاي روده

)2()ميانگين حسابي تعداد در ليتر(
 

  كليفرم مدفوعي 
 100ميانگين هندسي تعداد در (

  )2()ليتر ميلي

  الف
هاي  شوند، زمين محصوالتي كه خام مصرف مي

 1000كمتر يا مساوي   كمتر يا مساوي يك هاي عموميورزشي، پارك

  ب
ها و غالت، محصوالت صنعتي، علوفه، چراگاه

  .است محدوديتي تعيين نشده  كمتر يا مساوي يك ندرختا

 ج
در صورت عدم مواجهه  "ب"محصوالت گروه 

  كارگران و عموم
 .است محدوديتي تعيين نشده .است محدوديتي تعيين نشده

                                                           

براي ) 1989(هاي سازمان بهداشت جهاني  و توصيه) 1994و  1992( شده توسط سازمان خواروبار و كشاورزي جهاني هاي مجاز توصيه حداكثر غلظت برگرفته از -14

 .يت ميكروبي و بيولوژيكيحدود مجاز كيف
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  .hookworms و Trichurisو  Ascarisهاي  گونه )1(

  در طي دوره آبياري )2(

  .باشد يك ماهانه و مواد سمي فصلي ميپارامترهاي متداول و باكتريولوژ برداري براي منابع تامين آب كشاورزي براي حداقل تناوب نمونه: تبصره
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  آب براي كاربري تفرج كيفيتاستاندارد 

  .13باشد مي 7به شرح جدول مستقيم با تماس مستقيم و با تماس غير رجآب براي كاربري تف كيفيتاستاندارد 

  آب براي كاربري تفرج كيفيتاستاندارد  -7جدول 

  پارامتر

  غيرمستقيم  مستقيم

حداكثر مقدار   ميانگين هندسي

  مجاز

  حداكثر مقدار مجاز  ميانگين هندسي

  10000  5000  10000  2000  كليفرم كل

  4000  2000  2000  400  كليفرم مدفوعي

  1200  600  600  200  اشرشياكلي

  400  200  200  50  انتركوكسي

  5/6-5/9  هاش پ

  درصد اشباع 50يا  گرم بر ليتر تر از پنج ميلي مساوي يا بيش اكسيژن محلول

  2و  1هاي  مطابق تبصره  هاي فيزيكي و ظاهري ويژگي

  . آب بايد عاري از مواد جامد شناور، كف، اليه روغن و لجن، مزه، بو و شرايط آزاردهنده باشد: 1تبصره 

ميكروگرم بر ليتر بر حسب  10هاي شناور در آب بايد كمتر از  ث تغيير رنگ آب شود و ميزان جلبكحدي باشد كه باع ميزان جلبك نبايد در: 2تبصره 

  .كلروفيل آ باشد

ستاندارد ا نداليل مختلف از حدود مجاز تعيين شده در اي در صورتي كه كيفيت آب به. باشدبار يا كمتر  برداري بايد دوهفته يك هتناوب نمون: 3تبصره 

  .كاهش يابديا كمتر يكبار  اي هفته برداري بايد به فراتر رود، تواتر نمونه

برداري از  ، نمونه)باشد فصول بهار و تابستان مي مثال كاربري تفرجي محدود بهبراي (باشد  در مواردي كه بازه زماني كاربري تفرجي محدود مي: 4تبصره 

منظور  شود، به عالوه بر اين توصيه مي .و تا دو هفته پس از آن ادامه يابدشود هاي تفرجي شروع  داقل دو هفته پيش از شروع فعاليتآب بايد حمنبع 

  .با تناوب ماهانه ادامه يابدتفرجي فصول غيرر د برداري كنترل وضيعت منبع آب در ساير فصول، نمونه

گيري  ماهه، و مقادير حداكثر مجاز بر اساس حداكثر مقدار اندازه سهمقادير ميانگين تعيين شده، ميانگين هندسي متحرك در طول يك دوره : 5تبصره 

منبع برداشت شده از هاي  يكي از نمونهگيري شده در  اندازه مقاديرعبارت ديگر اگر در طول يك دوره سه ماهه  به. باشد شده در يك دوره سه ماهه مي

ها از مقدار مجاز تعيين شده فراتر رود، منبع آب  نمونهگيري شده در  مقادير اندازهخطي كند، يا ميانگين هندسي آب از حداكثر مقدار مجاز تعيين شده ت

  .دشخواهد محسوب براي كاربري تفرج آلوده 

در . باشد مياي كه كاربري تفرجي دارد،  برداري حداقل سه نمونه از نقاط مختلف محدوده ها در هر نوبت نمونه تعداد نمونهها،  براي رودخانه: 6تبصره 

عبارت ديگر مقادير كمتر از پنج كيلومتر معادل  به( ازاي هر پنج كيلومتر و كسر آن صورتي كه طول بازه با كاربري تفرج بيش از پنج كيلومتر باشد، به

  .، بايد سه نمونه برداشت شود)شود ميپنج كيلومتر در نظر گرفته 

در صورتي كه  .باشد اي كه كاربري تفرجي دارد، مي ه در محدودهداقل سه نمونبرداري ح ها در در هر نوبت نمونه ها، تعداد نمونه ياچهدربراي : 7تبصره 

ه كيلومتر مربع به عبارت ديگر مقادير كمتر از س(مربع و كسر آن ازاي هر سه كيلومتر باشد، به فرجي بيش از سه كيلومترمربعكاربري ت وسعت محدوده با

 .دنكثر عمق يك متري برداشت شواسطحي تا حدزيرصورت  بايد بهها  نمونه. بايد سه نمونه برداشت شود) مربع در نظر گرفته شودمعادل سه كيلومتر

  .متري از ساحل درياچه برداشت شود 30حداقل دو نمونه بايد در فاصله تا چنين  هم

                                                           

بندي كيفيت آب خام،  راهنماي طبقه( 462د نشريه شماره و منطبق بر مفا 2009و متمم سال  2003هاي سازمان بهداشت جهاني ويرايش سال  توصيهبرگرفته از  -13

و معيارهاي فني معاونت آب و آبفاي  ضوابطريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و دفتر  معاونت برنامه) هاي برگشتي براي مصارف صنعتي و تفرجي ها و آب پساب

  .وزارت نيرو
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  آب براي كاربري صنعت كيفيتاستاندارد 

  :14ارائه شده است 8در جدول  شرح زير براي سه گروه آب با كاربري صنعتي به كاربري صنعتب براي آ كيفيتاستاندارد 

 قابل تصفيه حداقل با و يا تصفيه بدون و ندارند نياز باال بسيار كيفيت با آب به كه صنعت در فرايندهايي براي: الف گروه

 . )كيفيت خوب( تصفيه شود موردنياز حد تا بايد زياد، حساسيت با فرايندهاي براي و باشند مي استفاده

 باشند مي استفاده قابل حداقل تصفيه با يا و تصفيه بدون ،به كيفيت آب حساسيت كمترين باصنعتي  فرايندهاي براي: ب گروه

است  الزم نوع استفاده، به توجه با شيميايي و فيزيكيآب فرايندهاي تصفيه  انجام حساس، نسبتاصنعتي  فرايندهاي براي ولي

  .)متوسط كيفيت(

 كه كننده خنك رف آبمصا براي تر شود بيش مي توصيه و هستندآب  تصفيه نيازمند صنعت در مصرفينوع  هر براي: پ گروه

 اين از استفاده حساس، فرايندهاي برايآب تصفيه  باالي به سطح نياز به توجه با. روند كار به باشند، نمي بااليي تصفيه نيازمند

  .)ضعيف كيفيت( شود نمي توصيه فرايندها اين در ها آب

  آب براي كاربري صنعت كيفيتاستاندارد  -8جدول 

  گروه ج  گروه ب  گروه الف  پارامتر  رديف

  بيشتر از يك  مساوي يا كمتر از يك  3/0كمتر از   آهن  1

  بيشتر از يك  مساوي يا كمتر از يك  3/0كمتر از   منگنز  2

  6- 9  6- 9  6- 9  پ هاش  3

  75بيشتر از   75مساوي يا كمتز از   20كمتر از   اكسيژن خواهي شيميايي  4

  500بيشتر از   500مساوي يا كمتر از   150كمتر از   قليائيت  5

  100بيشتر از   100مساوي يا كمتر از   50كمتر از   مواد معلق  6

  2000بيشتر از   2000مساوي يا كمتر از   1000كمتر از   هدايت الكتريكي  7

  

  .باشد حداقل تناوب نمونه برداري براي منابع تامين آب صنعتي ماهانه مي: 1 تبصره

  .رجوع شود) 462نشريه شماره (اصلي مرجع  هايي از كاربردهاي آب در هر گروه به براي مشاهده مثال: 2تبصره 

  

                                                           

ريزي و نظارت  معاونت برنامه 462عتي و تفرجي نشريه شماره هاي برگشتي براي مصارف صن ها و آب بندي كيفيت آب خام، پساب راهنماي طبقهبرگرفته از  -14

  .راهبردي رئيس جمهور و دفتر استانداردها و معيارهاي فني معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو
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  مراجع

و دفتر استانداردها و معيارهاي فني ) معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فني اجرايي(ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور  معاونت برنامه

. براي مصارف صنعتي و تفرجي هاي برگشتي ها و آب بندي كيفيت آب خام، پساب راهنماي طبقه. 1388. معاونت آب و آبفاي وزارت نيرو

  .ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور انتشارات معاونت برنامه

نظر تجديد هاي فيزيكي و شيميايي،  ، ويژگي1053استاندارد ملي شماره  -آب آشاميدني. 1389. و تحقيقات صنعتي ايران موسسه استاندارد
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