
 

 

توسط سازمان )ارائه شده  برای دو گروه آب  های آبی(  )اكوسيستم محيط زیست    حفاظت آب برای    كيفيت استاندارد  

 (:ست ی ز طيحفاظت مح

 های مناسب برای ماهيان سردآبی )مانند آزاد ماهيان( : اكوسيستم 1گروه 

 )مانند كپورماهيان( های مناسب برای ماهيان گرم آبی : اكوسيستم 2گروه  -

 

 2گروه  1گروه  پارامتر 
حداقل  

برداری و  نمونه 
 گيری تناوب اندازه 

 توضيحات 

 حرارت درجه
)درجه 

 سيلسيوس( 

دست نقطه  حرارت در پایيناختالف درجه
تخليه آلودگی حرارتی )در مرز ناحيه  

اختالط( با باالدست آن نباید بيش از مقادیر  
 (:2زیر باشد )تبصره 

هفتگی در  
باالدست و 

دست نقطه پایين 
تخليه آلودگی 

 حرارتی 

باید از تغيير ناگهانی درجه  
 حرارت جلوگيری شود. 

5/1 3 

 اكسيژن محلول 
 گرم بر ليتر( )ميلی

حداقل در پنجاه 
( 9درصد مواقع نه )

یا گرم بر ليتر ميلی 
و  درصد اشباع  90

تر و در  بيش 
صددرصد مواقع  

گرم ( ميلی7هفت )
درصد   70یا بر ليتر 

 ترو بيش اشباع 

حداقل در پنجاه 
درصد مواقع هشت  

یا  گرم بر ليتر ( ميلی8)
و  درصد اشباع  80

تر و در  بيش 
صددرصد مواقع پنج  

یا  گرم بر ليتر ( ميلی5)
و  درصد اشباع  50

 تر بيش 

  ماهانه، حداقل یک 
  بردارینمونه  نوبت 

شرایط اكسيژن  در 
محلول پایين  

 (.  3)تبصره 
هایی كه در محل 

تغييرات روزانه  
مشکوک است،  
حداقل دو نمونه  
در روز )تبصره  

4 .) 

 

pH 9-6 9-6  ماهانه  

 جامدات معلق 
 گرم بر ليتر( )ميلی

 ماهانه  25كمتر از  25كمتر از 

 غلظت حسابی مقادیر ميانگين 
هستند و برای جامدات معلق 
همراه با مواد شيميایی مضر  

 كاربرد ندارند. 
5BOD   
  ماهانه  كمتر از شش  كمتر از سه  گرم بر ليتر( )ميلی

 فسفركل 
 گرم بر ليتر( )ميلی

 ماهانه  13/0كمتر از  065/0كمتر از 
دریاچه  تاالببرای  و  ها ها 

براساس غلظت در الیه سطحی 
 باشد. می



 

 2گروه  1گروه  پارامتر 
حداقل  

برداری و  نمونه 
 گيری تناوب اندازه 

 توضيحات 

 نيتریت  
 گرم بر ليتر( )ميلی

  ماهانه  03/0كمتر از  01/0كمتر از 

 تركيبات فنلی 
 گرم بر ليتر( )ميلی

 ماهانه  0.04 (1) 0.04 (1)

آزمایش طعم تنها در محلی كه 
احتمال وجود تركيبات فنلی 

 باشد، باید انجام شود. می

های هيدروكربن
 نفتی

 گرم بر ليتر( )ميلی
 ماهانه  0.01 )2( 0.01 )2(

طور آزمایش بصری باید به 
منظم یک نوبت در ماه و 

ترجيحا همراه با آزمایش مزه 
در محلی كه احتمال وجود 

باشد، انجام ها میهيدروكربن
 شود. 

آمونياک )یونيزه  
گرم نشده( )ميلی 
 بر ليتر( 

كمتر یا مساوی  
025/0 

كمتر یا مساوی  
025/0 

 ماهانه 

آمونياک  ممکن است غلظت 
یونيزه نشده افزایش جزئی در 
طول روز داشته باشد )برای 

محاسبه غلظت آمویناک یونيزه 
نشده الزم است درجه حرارت 

هاش آب در محل  و پ
 گيری شوند(.اندازه 

 آمونيوم كل 
 گرم بر ليتر( )ميلی

 ماهانه  كمتر یا مساوی یک  كمتر یا مساوی یک 

كلرین باقيمانده 
گرم  كل )ميلی

HOCl  )بر ليتر 

كمتر یا مساوی  
005/0 

كمتر یا مساوی  
005/0 

 ماهانه 

غلظت باالتر كلرین كل در  
های باالتر از شش قابل هاشپ

 قبول است.
 

 

 گرم بر ليتر ميلی   500تا  10گرم بر ليتر( برای مقادیر سختی كل بين غلظت روی كل )ميلی   :جدول 

 گروه آب 
 گرم بر ليتر سختی كل آب ميلی 

10 50 100 500 
 5/0 3/0 2/0 03/0 1گروه 

 2 1 7/0 3/0 2گروه 

 

 گرم بر ليتر( غلظت مس محلول )ميلی   :جدول 



 

 پارامتر 

 ليتر گرم بر  سختی كل آب ميلی 

بيشتر از   50-100 50-10 10-0

100 

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

 

 

. 


