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بٍ وام خدا
آضىايی با سازمان ملی استاودارد ايران
هَؾؿِی اؾتاًساضز ٍ تحمیمات نٌؼتی ایطاى تِ هَخة تٌس یه هازی 3لاًَى انالح لَاًیي ٍ همرطضات هَؾؿرِی اؾرتاًساضز ٍ
تحمیمات نٌؼتی ایطاى ،ههَب تْوي هاُ  1371تٌْا هطخغ ضؾوی وكَض اؾت وِ ٍظیفِی تؼییي ،تسٍیي ٍ ًكط اؾتاًساضزّای
هلی (ضؾوی) ایطاى ضا تِ ػْسُ زاضز.
ًام هَؾؿِی اؾتاًساضز ٍ تحمیمات نٌؼتی ایطاى تِ هَخة یىهس ٍ پٌداُ ٍ زٍهیي خلؿِ قَضای ػالی ازاضی هَضخ  90/6/29تِ
ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز ایطاى تغییط ٍ عی ًاهِی قواضُی  206/35838هَضخ  90/7/24خْت اخطا اتالؽ قسُ اؾت.
تسٍیي اؾتاًساضز زض حَظُّای هرتلف زض وویؿیَىّای فٌی هطوة اظ واضقٌاؾاى ؾاظهاى  ،ناحة ًظرطاى هطاورع ٍ هؤؾؿرات
ػلوی ،پػٍّكی ،تَلیسی ٍ التهازی آگاُ ٍ هطتثظ اًدام هیقَز ٍوَقكی ّوگام تا ههالح هلی ٍ تا تَخِ ترِ قرطایظ تَلیرسی،
فٌاٍضی ٍ تداضی اؾت وِ اظ هكراضوت آگاّاًرِ ٍ هٌهرفاًِی نراحثاى حرك ٍ ًفرغ ،قراه تَلیسوٌٌرسگاى ،ههرط وٌٌرسگاى،
نازضوٌٌسگاى ٍ ٍاضز وٌٌسگاى ،هطاوع ػلوی ٍ ترههیًْ ،ازّا ،ؾاظهاىّای زٍلتی ٍ غیطزٍلتی حانر هریقرَز .پریفًرَیؽ
اؾتاًساضزّای هلی ایطاى تطای ًظطذَاّی تِ هطاخغ شیًفغ ٍ اػضای وویؿیَىّای فٌی هطتَط اضؾال هیقَز ٍ پؽ اظ زضیافت
ًظطّا ٍ پیكٌْازّا زض وویتِی هلی هطتثظ تا آى ضقتِ عطح ٍ زض نَضت تهَیة تِ ػٌَاى اؾتاًساضز هلی (ضؾوی) ایطاى چاج ٍ
هٌتكط هیقَز.
پیف ًَیؽ اؾتاًساضزّایی وِ هؤؾؿات ٍ ؾاظهاىّای ػاللِهٌس ٍ شینالح ًیع تا ضػایت ضَاتظ تؼیریي قرسُ تْیرِ هریوٌٌرس
زضوویتِی هلی عطح ٍ تطضؾی ٍ زضنَضت تهَیة ،تِ ػٌَاى اؾتاًساضز هلی ایرطاى چراج ٍ هٌتكرط هریقرَز .ترِ ایري تطتیرة،
اؾتاًساضزّایی هلی تلمی هیقًَس وِ تط اؾاؼ هفاز ًَقتِ قسُ زض اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُی  5تسٍیي ٍ زض وویترِی هلری
اؾتاًساضز هطتَط وِ ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز ایطاى تكىی هیزّس تِ تهَیة ضؾیسُ تاقس.
ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز ایطاى اظ اػضای انلی ؾراظهاى تریي الوللری اؾرتاًساضز )، 1(ISOوویؿریَى تریي الوللری الىتطٍتىٌیره
) ٍ 2(IECؾاظهاى تیيالوللی اًساظُ قٌاؾی لراًًَی ) 3(OIMLاؾرت ٍ ترِ ػٌرَاى تٌْرا ضاترظ 4وویؿریَى ورسوؽ غرصایی
)5(CACزض وكَض فؼالیت هیوٌس .زض تسٍیي اؾتاًساضزّای هلی ایطاى ضوي تَخِ تِ قرطایظ ولری ٍ ًیاظهٌرسی ّرای ذرال
وكَض ،اظ آذطیي پیكطفتّای ػلوی ،فٌی ٍ نٌؼتی خْاى ٍ اؾتاًساضزّای تیيالوللی تْطُگیطی هیقَز
ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز ایطاى هیتَاًس تا ضػایت هَاظیي پیفتیٌی قسُ زض لاًَى ،تطای حوایت اظ ههط وٌٌسگاى ،حفظ ؾالهت
ٍ ایوٌی فطزی ٍ ػوَهی ،حهَل اعویٌاى اظ ویفیت هحهرَتت ٍ هالحظرات ظیؿرت هحیغری ٍ التهرازی ،اخرطای تؼضری اظ
اؾتاًساضزّای هلی ایطاى ضا تطای هحهَتت تَلیسی زاذ وكَض ٍ /یا الالم ٍاضزاتی ،تا تهَیة قَضای ػالی اؾرتاًساضز ،اخثراضی
ًوایس .ؾاظهاى هیتَاًس تِ هٌظَض حفظ تاظاضّای تیيالوللی تطای هحهَتت وكَض ،اخطای اؾتاًساضز واتّای نازضاتی ٍ زضخرِ-
تٌسی آى ضا اخثاضی ًوایسّ .وچٌیي تطای اعویٌاى تركیسى تِ اؾتفازُوٌٌرسگاى اظ ذرسهات ؾراظهاىّرا ٍ هؤؾؿرات فؼرال زض
ظهیٌِی هكاٍضُ ،آهَظـ ،تاظضؾی ،هویعی ٍ نسٍض گَاّی ؾیؿتنّای هسیطیت ویفیت ٍ هسیطیت ظیؿتهحیغی ،آظهایكگاُّا ٍ
هطاوع والیثطاؾیَى (ٍاؾٌدی ) ٍؾای ؾٌدف ،ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز ایطاى ایي گًَِ ؾاظهاىّا ٍ هؤؾؿات ضا تط اؾاؼ ضَاتظ
ًظام تأییس نالحیت ایطاى اضظیاتی هیوٌس ٍ زض نَضت احطاظ قطایظ تظم ،گَاّیٌاهِی تأییس نالحیت تِ آىّا اػغا ٍ تط ػولىطز
آىّا ًظاضت هیوٌس .تطٍیح زؾتگاُ تیيالوللی یىاّا ،والیثطاؾیَى (ٍاؾٌدی ) ٍؾای ؾٌدف ،تؼییي ػیراض فلرعات گرطاىتْرا ٍ
اًدام تحمیمات واضتطزی تطای اضتمای ؾغح اؾتاًساضزّای هلی ایطاى اظ زیگط ٍظایف ایي ؾاظهاى اؾت.
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5 - Codex Alimentarius Commission
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پيص گفتار
"  ٍیػگیّای فیعیىی ٍ قیویایی-اؾتاًساضز " آب آقاهیسًی ًوهظزایی قسُ زض ؾاهاًِّای نٌؼتی ٍ ذاًگی
وِ پیفًَیؽ آى زض وویؿیَىّای هطتَط تْیِ ٍ تسٍیي قسُ اؾت ٍ زض یىْعاض ٍ چْاضنس ٍ قهت ٍ زٍهیي
ِ هَضز تهَیة لطاض گطفت1394/10/7 اخالؼ وویتِ هلی اؾتاًساضز ذَضان ٍ فطآٍضزُّای وكاٍضظی هَضخ
 لاًَى انالح لَاًیي ٍ همطضات هَؾؿِی اؾتاًساضز ٍ تحمیمات3  ایٌه تِ اؾتٌاز تٌس یه هازُی، اؾت
. تِ ػٌَاى اؾتاًساضز هلی ایطاى هٌتكط هیقَز،1371 ُ ههَب تْوي ها، نٌؼتی ایطاى
، ػلَم ٍ ذسهات،تطای حفظ ّوگاهی ٍ ّواٌّگی تا تحَتت ٍ پیكطفتّای هلی ٍ خْاًی زض ظهیٌِی نٌایغ
اؾتاًساضزّای هلی ایطاى زض هَالغ لعٍم تدسیس ًظط ذَاّس قس ٍ ّط پیكٌْازی وِ تطای انالح ٍ تىوی ایي
، تٌاتطایي. ٌّگام تدسیس ًظط زض وویؿیَى فٌی هطتَط هَضز تَخِ لطاض ذَاّس گطفت،اؾتاًساضزّا اضایِ قَز
.تایس ّوَاضُ اظ آذطیي تدسیس ًظط اؾتاًساضزّای هلی اؾتفازُ وطز
:هٌاتغ ٍ هأذصی وِ تطای تْیِی ایي اؾتاًساضز هَضز اؾتفازُ لطاض گطفتِاًس تِ قطح ظیط اؾت
1. WHO, 2005, Nutrients in drinking water, Geneva, ISBN 92 4 159398 9
2. WHO, 2011, Safe Drinking-water from Desalination, Geneva, WHO/HSE/WSH/11.03
3. WHO, 2007, Desalination for Safe Water Supply, Geneva, WHO/SDE/WSH/07/0
4. Crittenden, J.C., Rhodes Trussell, R., Hand, D.W., Howe, K.J., Tchobanoglous, G.,
2012.MWH’s Water Treatment: Principles and Design, 3rd ed. John Wiley & Sons,
Inc.,New Jersey.
5. World Health Organization (WHO), 2011, Guidelines for Drinking-Water Quality: Volume
1: Recommendations. 4th edition, Geneva, ISBN 978 92 4 154815 1.
6. WHO, 2009, Calcium and magnesium in drinking-water, Geneva, ISBN 9789241563550
7. USEPA, 2004, Long Term 1 Enhanced Surface Water Treatment Rule, Implementation
Turbidity Provisions - Technical Guidance Manual, EPA 816-R-04-007
8. M. Hernandez-Suarez, 2010, Guideline for Remineralisation of desalinated waters, ISBN
978 84 614 3525 8

و

مقدمٍ
زض ؾالّای اذیط ،تا تْیٌِؾاظی فطآیٌسّا ٍ هتؼالة آى تملی تسضیدی ّعیٌِّای ؾطهایِگصاضی ٍ خاضی
ًوهظزایی آب ،تأؾیؿات ًوهظزایی آب تِ قیَُی اؾوع هؼىَؼ تَؾؼِ یافتِ اؾت .اًتظاض هیضٍز تا گؿتطـ
تسضیدی ایي زؾتگاُّا ،زض آیٌسُیی ًعزیه ،اظ ًظط قواض زؾتگاُّا ٍ ظطفیت تَلیسً ،وهظزایی آب تِ قیَُی
اؾوع هؼىَؼ ،هْوتطیي فطآیٌس زض ًوهظزایی آب تِ قواض آیس .زض یه ًگاُ ػوَهی چٌیي تهَض هیقَز وِ
چَى ذطٍخی ّط ؾِ گعیٌِی تهفیِذاًِّا ٍ قثىِّای هتؼاض آبضؾاًی ،آبّای هؼسًی تؿتِتٌسی قسُ ٍ
آبّای اؾتحهال قسُ اظ زؾتگاُّای ًوهظزایی آبّ ،ط ؾِ آب آقاهیسًی اؾت ،هثاًی ؾٌدف ویفیت
هحهَل ،عطاحی ٍ ًظاضت تط ػولىطز ٍ واضآهسی تأؾیؿات هطتَعِ ٍ حتی هثاًی حمَلی ػمس لطاضزاز تا ترف
ذهَنی ًیع زض ّط ؾِ هَضز یىؿاى اؾت ٍ حال آى وِ تِ زلی تفاٍت هثٌایی زض هاّیت تَلیس آب زض ؾِ
گعیٌِی گفتِ قسُ ،چٌیي تاٍضیً ،ازضؾت اؾت.
زض ؾاهاًِّای آبضؾاًی هتؼاض تِ زلی گؿتطزگی ٍ پَقف فطاگیط ،ویفیت هحهَل تط هثٌای زاضا تَزى
حسال قطایظ ضطٍضی ٍ تط پایِی حساوثط همازیط هداظ ؾٌدف هیقَز ٍ حال آى وِ زض آبّای هؼسًی
تؿتِتٌسی قسُ ،ؾٌدف ویفیت هحهَل تط پایِی اعویٌاى اظ حفظ قطایظ ٍ ذلَل عثیؼی آب زض هٌثغ
تأهیي لطاض زاضز ٍ زض آب ذطٍخی اظ ؾاهاًِّای ًوهظزایی آب ،ویفیت آب تط پایِی حفاظت اظ تْساقت
ػوَهی ،ؾٌدف اضظـ تغصیِای آب ٍ حسال هیعاًی اظ هَاز هؼسًی ضطٍضی وِ آب آقاهیسًی تایس حاٍی آىّا
تاقس ،تؼییي هیقَز.
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4

َدف

ّس اظ تسٍیي ایي اؾتاًساضز ،تؼییي ٍیػگیّای فیعیىی ٍ قیویایی آب ذطٍخری اظ ؾراهاًِّرای نرٌؼتی ٍ
ذاًگی ًوهظزایی آب تطای آقاهیسى هیتاقس.
4

دامىٍ کاربرد

ایي اؾتاًساضز ،تطای آب آقاهیسًی ذطٍخی اظ ؾاهاًِّای نٌؼتی ٍ ذاًگی ًوهظزایی آب ،فاضؽ اظ ًَع
فطایٌسّای تهفیِ ،واضتطز زاضز.
ایي اؾتاًساضز ،تطای ؾٌدف ویفیت آب زض قثىِی تَظیغ ،واضتطز ًساضز.
یازآٍضی  -1تطای ؾٌدف ویفیت آب زض ایي هَضز ،اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  1053واضتطز زاضز.

ایي اؾتاًساضز ،تطای ؾاهاًِّای ًوهظزایی آب وِ تطای تَلیس آب آقاهیسًی تؿتِتٌسی اؾتفازُ هیقًَس،
واضتطز ًساضز.
یازآٍضی  -2تطای ؾٌدف ویفیت آب زض ایي هَضز ،اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  6694واضتطز زاضز.

9

مراجع السامی 

هساضن العاهی ظیط حاٍی همطضاتی اؾت وِ زض هتي اؾتاًساضز تِ آىّا اضخاع زازُ قسُ اؾت .تِ ایي تطتیة آى
همطضات خعئی اظ ایي اؾتاًساضز هحؿَب هی قَز.
زض نَضتی وِ تِ هسضوی تا شوط تاضید اًتكاض اضخاع زازُ تاقس ،انالحیِّا ٍ تدسیس ًظطّای تؼسی ایي هساضن هَضز
ًظط ایي اؾتاًساضز هلی ایطاى ًیؿت .زض هَضز هساضوی وِ تسٍى شوط تاضید اًتكاض تِ آىّا اضخاع زازُ قسُ اؾت ّوَاضُ
آذطیي تدسیس ًظط ٍ انالحیِّای تؼسی آى ،هَضز ًظط اؾت.
اؾتفازُ اظ هطاخغ ،ظیط تطای واضتطز ایي اؾتاًساضز العاهی اؾت.


 1-3اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ ٍ :1053یػگیّای فیعیىی ٍ قیویایی آب آقاهیسًی
 2-3اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ( :1053انالحیِ قواضٍُ )1یػگیّای فیعیىی ٍ قیویایی آب آقاهیسًی
 3-3اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ ٍ :6694یػگیّای آب آقاهیسًی تؿتِتٌسی قسُ

1

اصطالحات ي تعاريف

2

زض ایي اؾتاًساضز انغالحات ٍ تؼاضیف ظیط تِ واض هیضٍز:
4-2
آب آضاميدوی

آتی اؾت وِ ٍیػگیّای فیعیىی ،قیویایی ،تیَلَغیىی ٍ ضازیَاوتیَ آى تِ گًَِیی تاقس وِ ههط آى تطای
آقاهیسى ،ػاضضِای زض وَتاُ هست یا زضاظ هست ،تطای ؾالهت اًؿاى ،ایداز ًىٌس.
4-2
آب خام

آتی اؾت وِ تطای تهفیِ زض ؾاهاًِی ًوهظزایی آب ههط هیقَز ٍ قاه آب زضیا ،چاُ ٍ یا ؾایط
هٌاتغ هَخَز ،هیتاقس.
9-2
آب خريجی ساماوٍ ومكزدايی آب

هحهَل ًْایی ؾاهاًِی ًوهظزایی آب ،لث اظ تحَی تِ ههط وٌٌسُ قثىِی تَظیغ ٍ یا تاًىط هیتاقس.
2-2
حد مطلًب

حسی اظ ٍیػگیّای فیعیىی ،قیویایی ٍ تیَلَغیىی آب اؾت ،وِ زؾتگاُ آب قیطیيوي لاتلیت تاهیي آى حس
ضا زاضا اؾت ٍ ویفیت آب ضا اظ خٌثِّای گًَاگَى ،ؾالهتی ،همثَلیت ٍ ّوچٌیي ًگْساضی تاؾیؿات تاهیي
هیوٌس.
5-2
حداکثر مجاز

حس هداظی اظ ٍیػگیّای فیعیىی ،قیویایی ٍ تیَلَغیىی آب آقاهیسًی اؾت ،وِ ههط آى ،زض وَتاُ
هست یا زضاظ هست ،ػالٍُ تط تاهیي ؾالهت ههط وٌٌسُ ،تایس ًگْساضی تاؾیؿات ،همثَلیت ٍ ضضایت ههط
وٌٌسُ ضا تاهیي وٌس.
6-2
حداقل مجاز

حسی اظ ٍیػگیّای فیعیىی ٍ قیویایی آب آقاهیسًی اؾت ،وِ ههط تا ٍیػگیّایی پاییي تط اظ آى
حس ،زض وَتاُ هست یا زضاظ هست ،ؾثة ایداز ػاضضِیی تطای ؾالهت اًؿاى ،ػسم پصیطـ ٍ ضضایت ههط
وٌٌسُ قَز.

2

7-2
ساماوٍ ومكزدايی آب

1

ؾاهاًِای اؾت وِ زض آى اظ عطیك گصضاًسى آب اظ غكاء ٍ یا تمغیط ٍ هیؼاى آب ،اهالح هحلَل ضا اظ آب
خسا هیوٌس ٍ قاه فطایٌسّای اؾوع هؼىَؼ ،)RO( 2تمغیط ًاگْاًی چٌس هطحلِای ،)MSF( 3تمغیط چٌس
هطحلِای ٍ )MED( 4تطاون تراض )VC( 5هیتاقس.
8-2
ساماوٍ صىعتی ومكزدايی آب

ایي ؾاهاًِ ،زض همیاؼ تعضي ،اهالح هحلَل آب ضا تِ یىی اظ ضٍـّای حطاضتی یا غكایی اظ آى خسا
هیوٌس.
9-2
ساماوٍ خاوگی ومكزدايی آب

زؾتگاُّایی ّؿتٌس ،وِ تا ًهة زض هؿیط آب قطب زض زاذ هٌاظل ،فطایٌس تهفیِ ضا تِ نَضت هىو ٍ
اضافی تط ضٍی آب قطب ههطفی اًدام هیزٌّس.
5

ييژگیَاي آب آضاميدوی خريجی از ساماوٍي صىعتی ي خاوگی ومكزدايی آب

4-5

ييژگیَاي فيسيكی آب آضاميدوی خريجی از ساماوٍي صىعتی ي خاوگی ومكزدايی آب

ٍیػگیّای فیعیىی آب آقاهیسًی ذطٍخی اظ ؾاهاًِی نٌؼتی ٍ ذاًگی ًوهظزایی آب ،تایس هغاتك
خسٍل  1تاقس.
جديل - 4ييژگیَاي فيسيكی آب آضاميدوی خريجی از ساماوٍي صىعتی ي خاوگی ومكزدايی آب
ٍیػگی

ضزیف
1

وسٍضت

2

pH

ٍاحس اًساظُگیطی

حسال هداظ

حس هغلَب

حساوثط هداظ

NTU

-

ونتط اظ 0/3

1

-

7

-

8/5

6

يادآيري - 4زهای آب تایس تطای ههط وٌٌسگاى لات پصیطـ تاقس .زض ؾاهاًِّای ًوهظزایی آب تِ ضٍـ حطاضتی ،زهای آب تحَی قسُ
تِ قثىِی آبضؾاًی ًثایس اظ  30زضخِی ؾاًتیگطاز فطاتط ضٍز.
يادآيري - 4ؾایط ٍیػگیّا تایس هغاتك خسٍل قواضُی  1اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  1053تاقس.

1

Desalination
Revers Osmosis
3
Multi Stage Flash
4
Multi Effect Distillation
5
Vapor Compression
6
Nephlometric Turbidity Unit
2

3

4-5

ييژگیَاي ضيميايی آب آضاميدوی خريجی از ساماوٍي صىعتی ي خاوگی ومكزدايی آب

 4-4-5مًاد ضيميايی معدوی
 4-4-4-5مًاد ضيميايی معدوی غيرسمی
حسال هداظ ،حس هغلَب ٍ حساوثط هداظ هَاز قیویایی هؼسًی ذطٍخی اظ ؾاهاًِی نٌؼتی ٍ ذاًگی
ًوهظزایی آب ،تایس هغاتك خسٍل  2تاقس.
جديل  - 4مًاد ضيميايی معدوی آب آضاميدوی خريجی از ساماوٍي صىعتی ي خاوگی ومكزدايی آب
(اتؼاز تطحؿة هیلیگطم تط لیتط)
ًَع هازُ

ضزیف

حسال هداظ

حس هغلَب

حساوثط هداظ

100

250

600

40

60

-

-

250
250

1

و خاهسات هحلَل

1

2

للیائیت

تطحؿة CaCO3

3

ولطٍض

تطحؿة Cl

-

4

ؾَلفات

تطحؿة SO4

-

-

5

ؾرتی

تطحؿة CaCO3

90

200

300

6

ولؿین

تطحؿة Ca

20

50

80

7

هٌیعین

تطحؿة Mg

10

20

30

TDS

يادآيري - 4ؾایط ٍیػگیّا ،هغاتك خسٍل  3اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  1053تایس تاقس.
يادآيري – 4آب ذطٍخی اظ ؾاهاًِ ًوهظزایی تِ هٌظَض حفاظت اظ تاؾیؿات ،ؾالهت ههط وٌٌسگاى ٍ اتراش تطًاهِّای وٌتطلی تایس
اظ ًظط ذَضًسگی یا ضؾَب گصاض تَزى هَضز تطضؾی لطاض گیطز .تِ ایي هٌظَض تِ خع ضػایت هیعاى حسال للیائیت ٍ ؾرتی ،قاذم اقثاع
تًػلیِ زض زاهٌِ  +1/0تا  +0/5تایس تاقس.
يادآيري – 9ضٍـ هحاؾثِی قاذم اقثاع تًػلیِ عثك پیَؾت الف هیتاقس.

 4-4-4-5مًاد ضيميايی معدوی سمی
حساوثط هداظ هَاز قیویایی هؼسًی ؾوی آب ذطٍخی اظ ؾاهاًِ نٌؼتی ٍ ذاًگی ًوهظزایی آب تایس
هغاتك خسٍل  2اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  1053تاقس.
يادآيري  -ؾٌدف ػٌهط تَض 2زض آى زؾتِ اظ ؾاهاًِّای ًوهظزایی آب ،وِ آب ذام آىّا اظ زضیا تاهیي هیقَز ،تایس ّوطاُ تا
هَاز قیویایی هؼسًی (خسٍل 2اؾتاًساضز هلی قواضُ  3)1053زض تطًاهِی پایف لطاض گیطز.

1

Total Dissolved Solids
Boron
 3حساوثط هیعاى هداظ تَض( )Bزض آب آقاهیسًی ،زض آذطیي ٍیطایف اؾتاًساضز هلی تِ قواضُی ٍ( 1053یطایف پٌدن) 0/5 ،هیلیگطم تط لیتط تؼییي قسُ
اؾت .

2

4

 4-4-5مًاد ضيميايی آلی
حساوثط هغلَب ٍ هداظ هَاز قیویایی آلی ذطٍخی اظ ؾاهاًِی نٌؼتی ٍ ذاًگی ًوهظزایی آب ،تایس
هغاتك خسٍل  4اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  1053تاقس.
يادآيري -تطای آى زؾتِ اظ آب قیطیيويّایی وِ آب ذام آىّا اظ زضیاچِّا ،هراظى ؾسّا ،تطوِّا ٍ ضٍزذاًِّای تا خطیاى
آضام تاهیي هیقَز ٍ احتوال ضقس خلثه زض هٌثغ آب ٍضٍزی تِ زؾتگاُ ٍخَز زاضز ،اًساظُگیطی ؾن ً ،Microcystin LRاقی
اظ ؾیاًَتاوتطّا ،ضطٍضی اؾت.

 9-4-5آفت کصَا
حساوثط هداظ آفتوفّا زض آب ذطٍخی اظ ؾاهاًِ نٌؼتی ٍ ذاًگی ًوهظزایی آب ،زض ّط هٌغمِ تط
اؾاؼ ًَع ؾوَم هداظی وِ اظ عط ؾاظهاى حفظ ًثاتات تؼییي قسُ اؾت ٍ یا زض هٌغمِ تِ ههط هیضؾس
تؼییي ٍ هغاتك تا خسٍل  5اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  ،1053تاقس.
 2-4-5گىدزداَا ي محصًالت جاوبی گىدزدايی
حساوثط هداظ ٍ هغلَب گٌسظزاّا ٍ هحهَتت خاًثی گٌسظزایی زض اب ذطٍخی اظ ؾاهاًِی نٌؼتی ٍ
ذاًگی ًوهظزایی آب تایس هغاتك تا خسٍلّای قواضُ  7 ٍ 6اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  ،1053تاقس.
 5-4-5مقدار کلر آزاد باقیماودٌ
الف) زض نَضتی وِ آب ذطٍخی اظ ؾاهاًِ ًوهظزایی آب تِ قثىِی تَظیغ ٍاضز هیقَز ،حسال همساض هداظ
ولط آظاز تالیهاًسُ تایس هغاتك خسٍل  8اؾتاًساضز هلی قواضُ  1053تاقس.
ب) زض نَضتی وِ آب ذطٍخی اظ ؾاهاًِی ًوهظزایی آب تَؾظ تاًىط تَظیغ هیقَز ،همساض ولط آظاز
تالیهاًسُ تایس هغاتك ضزیف  2خسٍل  9اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  ،1053تاقس.
ج) زض نَضتی وِ آب ذطٍخی اظ ؾاهاًِی ًوهظزایی تَؾظ ظطٍ لات حو تَظیغ هیقَز ،همساض ولط آظاز
تالیهاًسُ تایس هغاتك ضزیف  3خسٍل  9اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ  ،1053تاقس.
9-5

ييژگیَاي راديًاکتيً آب آضاميدوی خريجی از ساماوٍي ومكزدايی آب

حساوثط هداظ ػاه ّای پطتَظا زض آب آقاهیسًی ذطٍخی اظ ؾاهاًِّای نٌؼتی ٍ ذاًگی ًوهظزایی آب،
تایس هغاتك خسٍل  11اؾتاًساضز هلی قواضُ  1053تاقس.

5

پيًست الف
(السامی)
ريش محاسبٍي ضاخص اضباع الوژليٍ
محاسبٍي ضاخص اضباع الوژليٍ
ضایحتطیي ضٍـ تؼییي پایساضی آب زض ؾاهاًِّایی وِ ؾطػت خطیاى آب زض آىّا تؿیاض ون ٍ یا ؾاوي اؾت
هحاؾثِی قاذم اقثاع تًػلیِ ( 1)LSIهیتاقس .ایي قاذم ٍ pHالؼی آب ضا تا  pHآب زض قطایغی وِ اظ
وطتٌات ولؿین اقثاع اؾت ،همایؿِ هیوٌس.
تطای هحاؾثِی قاذم اقثاع تًػلیِ اظ ضاتغِی ظیط اؾتفازُ هیقَز:
LSI = pH – pHs

زض ایي ضاتغِ  ،pHsتیاىگط  pHاقثاع آب اظ ولؿیت یا وطتٌات ولؿین اؾت ٍ تا اؾتفازُ اظ ضاتغِّای ظیط
هحاؾثِ هیقَز:
)pHs = (9.3 + A + B) - (C + D
A = (Log10 [TDS] - 1) / 10
B = -13.12 × Log10 (oC + 273) + 34.55
C = Log10 [Ca2+ as CaCO3] - 0.4
]D = Log10 [alkalinity as CaCO3

ًتیدِی هحاؾثِی قاذم تًػلیِ ،تِ ضٍـ ظیط تفؿیط هیقَز:
الف) (هٌفی)  : LSI<0توای تِ اًحالل ( CaCO3ذَضًسُ)
(نفط)  :LSI=0ػسم ذَضًسگی ٍ ضؾَتگصاضی (تؼازل)
ب)
(هثثت)  CaCO3 : LSI>0توای تِ تطؾیة (ضؾَتگصاض)
ج)

Langelier Saturation Index: LSI
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