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  بٍ وام خدا

 سازمان ملی استاودارد ايران با آضىايی

ِ  همرطضات  ٍ لَاًیي انالح لاًَى 3ی هاز یه تٌس هَخة تِ ایطاى نٌؼتی تحمیمات ٍ اؾتاًساضز ی هَؾؿِ ٍ  اؾرتاًساضز  ی هَؾؿر

اؾتاًساضزّای  ًكط ٍ تسٍیي تؼییي، ی ٍظیفِ وِ اؾت وكَض ضؾوی هطخغ تٌْا 1371 هاُ تْوي ههَب ایطاى، نٌؼتی تحمیمات

  .زاضز ػْسُ تِ ضا هلی )ضؾوی( ایطاى

تِ  29/6/90اؾتاًساضز ٍ تحمیمات نٌؼتی ایطاى تِ هَخة یىهس ٍ پٌداُ ٍ زٍهیي خلؿِ قَضای ػالی ازاضی هَضخ  ی هَؾؿِ ًام

 خْت اخطا اتالؽ قسُ اؾت.  24/7/90هَضخ  35838/206 ی قواضُ ی ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز ایطاى تغییط ٍ عی ًاهِ

هؤؾؿرات   ٍ هطاورع  ًظرطاى  ناحة واضقٌاؾاى ؾاظهاى ، اظ هطوة فٌی ّای وویؿیَى زض هرتلف ّای حَظُ زض اؾتاًساضز تسٍیي

تَلیرسی،   ترِ قرطایظ   تَخِ تا ٍ هلی ههالح تا ّوگام ٍوَقكی قَز هی اًدام هطتثظ ٍ آگاُ التهازی ٍ تَلیسی پػٍّكی، ػلوی،

ِ  هكراضوت  اظ وِ اؾت تداضی ٍ فٌاٍضی ِ  ٍ آگاّاًر وٌٌرسگاى،  ههرط   تَلیسوٌٌرسگاى،  قراه   ًفرغ،  ٍ حرك  نراحثاى  ی هٌهرفاً

ًرَیؽ   پریف  .قرَز  هری  حانر   ٍلتیزغیط ٍ زٍلتی ّای ؾاظهاى ًْازّا، ترههی، ٍ ػلوی هطاوع وٌٌسگاى، ٍاضز ٍ نازضوٌٌسگاى

 اظ زضیافت پؽ ٍ قَزهی اضؾال هطتَط فٌی ّای وویؿیَى اػضای ٍ ًفغ شی هطاخغ تِ ًظطذَاّی تطای ایطاى هلی اؾتاًساضزّای

ٍ  ایطاى چاج هلی )ضؾوی( اؾتاًساضز ػٌَاى تِ تهَیة نَضت زض ٍ عطح ضقتِ آى تا هطتثظ هلی ی وویتِ زض پیكٌْازّا ٍ ًظطّا

 .قَز هی هٌتكط

ِ  قرسُ  تؼیریي  ضَاتظ ضػایت تا ًیع نالح شی ٍ هٌس ػاللِ ّای ؾاظهاى ٍ هؤؾؿات وِ اؾتاًساضزّایی ًَیؽ پیف وٌٌرس   هری  تْیر

تطتیرة،   ترِ ایري   .قرَز  هری  هٌتكرط  ٍ چراج  ایرطاى  هلی اؾتاًساضز ػٌَاى تِ تهَیة، زضنَضت ٍ تطضؾی ٍ عطح هلی ی زضوویتِ

هلری  ی ِ وویتر  زض ٍ تسٍیي 5 یُ قواض ایطاى هلی اؾتاًساضز زض قسُ ًَقتِ هفاز اؾاؼ تط وِ قًَس هی تلمی هلی اؾتاًساضزّایی

 .تاقس ضؾیسُ تهَیة تِ زّسهی ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز ایطاى تكىی  هطتَط وِ اؾتاًساضز

(ISO)اؾرتاًساضز   الوللری  تریي  ؾراظهاى  انلی اػضای اظ ایطاى ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز
الوللری الىتطٍتىٌیره    تریي  ،وویؿریَى  1

2
(IEC) ٍ 3 لراًًَی  قٌاؾی اًساظُ الوللیتیي ؾاظهاى

(OIML)  4ضاترظ  تٌْرا  ترِ ػٌرَاى   ٍ اؾرت
 ورسوؽ غرصایی    وویؿریَى  

5
(CAC)ذرال  ّرای  ًیاظهٌرسی  ٍ ولری  قرطایظ  تِ تَخِ ضوي ایطاى هلی اؾتاًساضزّای تسٍیي زض .وٌس هی فؼالیت وكَض زض 

  قَزهی گیطیتْطُ الوللی تیي اؾتاًساضزّای ٍ خْاى نٌؼتی ٍ فٌی ػلوی، ّای پیكطفت آذطیي اظ وكَض،

 ؾالهت وٌٌسگاى، حفظ ههط  اظ حوایت تطای لاًَى، زض قسُ تیٌیپیف هَاظیي ضػایت تا تَاًساؾتاًساضز ایطاى هیؾاظهاى هلی 

 اظ اخرطای تؼضری   التهرازی،  ٍ هحیغری  ظیؿرت  هالحظرات  ٍ هحهرَتت  ویفیت اظ اعویٌاى حهَل ػوَهی، ٍ فطزی ایوٌی ٍ

 اؾرتاًساضز، اخثراضی   ػالی قَضای تهَیة ات ٍاضزاتی، الالم یا /ٍ وكَض زاذ  تَلیسی هحهَتت تطای ضا ایطاى هلی اؾتاًساضزّای

ِ  نازضاتی واتّای اؾتاًساضز اخطای وكَض، هحهَتت تطای الوللی تیي تاظاضّای حفظ هٌظَض تِ تَاًس هی ؾاظهاى ًوایس.  -ٍ زضخر

زض  فؼرال  هؤؾؿرات  ٍ ّرا  ؾراظهاى  ذرسهات  اظ وٌٌرسگاى  اؾتفازُ تِ تركیسى اعویٌاى تطای ّوچٌیي ًوایس. اخثاضی ضا آى تٌسی

ٍ  ّا آظهایكگاُ هحیغی،ظیؿت هسیطیت ٍ ویفیت هسیطیت ّای ؾیؿتن نسٍض گَاّی ٍ هویعی تاظضؾی، ،آهَظـ هكاٍضُ، ی ظهیٌِ

 ضَاتظ اؾاؼ تط ضا هؤؾؿات ٍ ّا ؾاظهاى گًَِ ایي ؾاظهاى هلی اؾتاًساضز ایطاى ،دفؾٌ ٍؾای  والیثطاؾیَى )ٍاؾٌدی ( هطاوع

 ػولىطز تط ٍ اػغا ّا آى تِ نالحیت تأییس ی گَاّیٌاهِ تظم، قطایظ احطاظ نَضت زض ٍ وٌس هی اضظیاتی ایطاى تأییس نالحیت ًظام

 ٍ تْرا  گرطاى  فلرعات  ػیراض  تؼییي ،ؾٌدف ٍؾای  والیثطاؾیَى )ٍاؾٌدی ( یىاّا، الوللی تیي زؾتگاُ تطٍیح .وٌس ًظاضت هی ّا آى

 .اؾت ؾاظهاى ایي ٍظایف زیگط اظ ایطاى هلی اؾتاًساضزّای ؾغح اضتمای تطای تحمیمات واضتطزی اًدام
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 پيص گفتار

 "ّای فیعیىی ٍ قیویایی  ٍیػگی -نٌؼتی ٍ ذاًگی ّای قسُ زض ؾاهاًِ ظزایی ًوهآب آقاهیسًی  "اؾتاًساضز 

 یىْعاض ٍ چْاضنس ٍ قهت ٍ زٍهیيّای هطتَط تْیِ ٍ تسٍیي قسُ اؾت ٍ زض  ًَیؽ آى زض وویؿیَى وِ پیف

هَضز تهَیة لطاض گطفتِ  7/10/1394هَضخ  ّای وكاٍضظیذَضان ٍ فطآٍضزُاخالؼ وویتِ هلی اؾتاًساضز 

اؾتاًساضز ٍ تحمیمات  ی لاًَى انالح لَاًیي ٍ همطضات هَؾؿِ 3 ی تِ اؾتٌاز تٌس یه هازُ اؾت ، ایٌه

 قَز. ، تِ ػٌَاى اؾتاًساضز هلی ایطاى هٌتكط هی1371ههَب تْوي هاُ   نٌؼتی ایطاى ،

، ، ػلَم ٍ ذسهاتنٌایغ ی ّای هلی ٍ خْاًی زض ظهیٌِ تطای حفظ ّوگاهی ٍ ّواٌّگی تا تحَتت ٍ پیكطفت

تاًساضزّای هلی ایطاى زض هَالغ لعٍم تدسیس ًظط ذَاّس قس ٍ ّط پیكٌْازی وِ تطای انالح ٍ تىوی  ایي اؾ

 ِ قَز، ٌّگام تدسیس ًظط زض وویؿیَى فٌی هطتَط هَضز تَخِ لطاض ذَاّس گطفت. تٌاتطایي، یاؾتاًساضزّا اضا

 تایس ّوَاضُ اظ آذطیي تدسیس ًظط اؾتاًساضزّای هلی اؾتفازُ وطز.
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 مقدمٍ

گصاضی ٍ خاضی  ّای ؾطهایِ ؾاظی فطآیٌسّا ٍ هتؼالة آى تملی  تسضیدی ّعیٌِ ّای اذیط، تا تْیٌِ ؾال زض

ضٍز تا گؿتطـ  ی اؾوع هؼىَؼ تَؾؼِ یافتِ اؾت. اًتظاض هی تِ قیَُ  ظزایی آب ًوهظزایی آب، تأؾیؿات  ًوه

ی  آب تِ قیَُ ظزاییًوهطفیت تَلیس، ّا ٍ ظ ی ًعزیه، اظ ًظط قواض زؾتگاُی ّا، زض آیٌسُ تسضیدی ایي زؾتگاُ

قَز وِ  ظزایی آب تِ قواض آیس. زض یه ًگاُ ػوَهی چٌیي تهَض هی اؾوع هؼىَؼ، هْوتطیي فطآیٌس زض ًوه

قسُ ٍ  تٌسی تؿتِّای هؼسًی  آب ضؾاًی، آبّای هتؼاض   ّا ٍ قثىِ ذاًِ ی تهفیِ چَى ذطٍخی ّط ؾِ گعیٌِ

، ّط ؾِ آب آقاهیسًی اؾت، هثاًی ؾٌدف ویفیت ظزایی آب ًوهّای  ّای اؾتحهال قسُ اظ زؾتگاُ آب

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 

  .اؾت ًازضؾتچٌیي تاٍضی، ی گفتِ قسُ،  گعیٌِ

هتؼاض  تِ زلی  گؿتطزگی ٍ پَقف فطاگیط، ویفیت هحهَل تط هثٌای زاضا تَزى  ضؾاًی آبّای  زض ؾاهاًِ

ّای هؼسًی  قَز ٍ حال آى وِ زض آب ی حساوثط همازیط هداظ ؾٌدف هی حسال  قطایظ ضطٍضی ٍ تط پایِ

اظ حفظ قطایظ ٍ ذلَل عثیؼی آب زض هٌثغ ی اعویٌاى  قسُ، ؾٌدف ویفیت هحهَل تط پایِ تٌسی تؿتِ

حفاظت اظ تْساقت  ی ، ویفیت آب تط پایِظزایی آب ًوهّای  تأهیي لطاض زاضز ٍ زض آب ذطٍخی اظ ؾاهاًِ

 ّا آىضطٍضی وِ آب آقاهیسًی تایس حاٍی  هَاز هؼسًیهیعاًی اظ  ای آب ٍ حسال  ؾٌدف اضظـ تغصیِ ػوَهی،

 قَز. تؼییي هی ،تاقس
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 َاي فيسيكی ي ضيميايی ييژگی -صىعتی ي خاوگی َاي ضدٌ در ساماوٍ زدايی ومكآب آضاميدوی 

  َدف          4

ِ ّای فیعیىی ٍ قیویایی آب ذطٍخری اظ   تؼییي ٍیػگی ،اؾتاًساضز ایيتسٍیي ّس  اظ  نرٌؼتی ٍ   ی ّرا  ؾراهاً

 .تاقس هی تطای آقاهیسى  ظزایی آب ًوه ذاًگی

 کاربرد ٍ دامى          4

ع  ،ظزایی آب ًوهنٌؼتی ٍ ذاًگی ی  ّا ؾاهاًِاظ تطای آب آقاهیسًی ذطٍخی  ،اؾتاًساضزایي  فاضؽ اظ ًَ

  واضتطز زاضز. ،تهفیِ ّایفطایٌس

 واضتطز ًساضز. ،ی تَظیغ قثىِ ؾٌدف ویفیت آب زض ، تطایاؾتاًساضزایي 
 واضتطز زاضز. 1053  اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ ،ایي هَضزتطای ؾٌدف ویفیت آب زض  -1یازآٍضی 

قًَس،  تٌسی اؾتفازُ هی وِ تطای تَلیس آب آقاهیسًی تؿتِظزایی آب  ّای ًوه  ؾاهاًِایي اؾتاًساضز، تطای 

 واضتطز ًساضز.
 واضتطز زاضز. 6694  اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ ،تطای ؾٌدف ویفیت آب زض ایي هَضز -2یازآٍضی 

مراجع السامی          9

یي تطتیة آى تِ ا.  قسُ اؾت زازُ اضخاع ّا آىهساضن العاهی ظیط حاٍی همطضاتی اؾت وِ زض هتي اؾتاًساضز تِ 

 .زئی اظ ایي اؾتاًساضز هحؿَب هی قَهمطضات خع

تكاض اضخاع زازُ تاقس،   ّا ٍ تدسیس ًظطّای تؼسی ایي هساضن هَضز  انالحیِزض نَضتی وِ تِ هسضوی تا شوط تاضید ًا

ّا اضخاع زازُ قسُ اؾت ّوَاضُ  هساضوی وِ تسٍى شوط تاضید اًتكاض تِ آىزض هَضز . ًیؿت ایي اؾتاًساضز هلی ایطاى ًظط

 ز ًظط اؾت.هَضّای تؼسی آى،  آذطیي تدسیس ًظط ٍ انالحیِ

 ظیط تطای واضتطز ایي اؾتاًساضز العاهی اؾت. ،خغااؾتفازُ اظ هط


 ّای فیعیىی ٍ قیویایی آب آقاهیسًی : ٍیػگی1053  اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ 3-1

 ای فیعیىی ٍ قیویایی آب آقاهیسًیّ ٍیػگی (1 قواضُ  )انالحیِ: 1053 اؾتاًساضز هلی ایطاى قواضُ 3-2

  تٌسی قسُ تؿتِ ّای آب آقاهیسًی : ٍیػگی6694  هلی ایطاى قواضُاؾتاًساضز  3-3
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 صطالحات ي تعاريفا          2

 ضٍز: انغالحات ٍ تؼاضیف ظیط تِ واض هی اؾتاًساضز زض ایي 

2-4 

 آب آضاميدوی

 تطایتاقس وِ ههط  آى ی ی تِ گًَِّای فیعیىی، قیویایی، تیَلَغیىی ٍ ضازیَاوتیَ آى  آتی اؾت وِ ٍیػگی

 ی زض وَتاُ هست یا زضاظ هست، تطای ؾالهت اًؿاى، ایداز ًىٌس.ا آقاهیسى، ػاضضِ

2-4 

 آب خام

، چاُ ٍ یا ؾایط زضیاآب  ٍ قاه قَز  ههط  هی  ظزایی آب ًوهی  ؾاهاًِآتی اؾت وِ تطای تهفیِ زض 

 تاقس. هی ،هٌاتغ هَخَز

2-9 

  زدايی آب ومك  ساماوٍآب خريجی  

 .تاقس ی تَظیغ ٍ یا تاًىط هی قثىِههط  وٌٌسُ لث  اظ تحَی  تِ   ،ظزایی آب ًوهی  ؾاهاًِهحهَل ًْایی 

2-2 

 حد مطلًب 

وي لاتلیت تاهیي آى حس  زؾتگاُ آب قیطیي وِ ،اؾت آب ٍ تیَلَغیىی قیویایی ،ّای فیعیىی اظ ٍیػگیحسی 

تاهیي  ّوچٌیي ًگْساضی تاؾیؿات ، ؾالهتی، همثَلیت ٍگًَاگَىّای  خٌثِضا اظ  بآویفیت  ٍاؾت ضا زاضا 

 .وٌس هی

2-5 

 حداکثر مجاز

زض وَتاُ  ،وِ ههط  آى ،آب آقاهیسًی اؾت غیىیٍ تیَلَقیویایی  ،ّای فیعیىی ٍیػگی ی اظهداظ حس

ٍ ضضایت ههط   ، همثَلیتًگْساضی تاؾیؿات تایس ،ههط  وٌٌسُ ػالٍُ تط تاهیي ؾالهت ،هست یا زضاظ هست

 .وٌٌسُ ضا تاهیي وٌس

2-6 

   مجازحداقل  

اییي تط اظ آى پ ّایی تا ٍیػگی ههط  وِ ،ىی ٍ قیویایی آب آقاهیسًی اؾتّای فیعی اظ ٍیػگیحسی 

ٍ ضضایت ههط   پصیطـػسم  ،تطای ؾالهت اًؿاى ییؾثة ایداز ػاضضِ ،زض وَتاُ هست یا زضاظ هست حس،

 وٌٌسُ قَز.
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   1آب زدايی ومك  ساماوٍ 

اظ آب ٍ یا تمغیط ٍ هیؼاى آب، اهالح هحلَل ضا  ءاظ عطیك گصضاًسى آب اظ غكا زض آى وِ اؾت ای ؾاهاًِ

 چٌس طیتمغ ،(MSF) 3یاچٌس هطحلِ ًاگْاًی طیتمغ ،(RO) 2ٍ قاه  فطایٌسّای اؾوع هؼىَؼ وٌس هی خسا

 .تاقس هی (VC) 5تراض تطاون ٍ( MED) 4یاهطحلِ

2-8 

  آبزدايی  ومكصىعتی   ساماوٍ

خسا  آىیا غكایی اظ  ّای حطاضتی ضا تِ یىی اظ ضٍـآب  اهالح هحلَلزض همیاؼ تعضي،  ،ایي ؾاهاًِ

 .وٌس هی

2-9 

 آبزدايی  ومك خاوگی  ساماوٍ 

نَضت هىو  ٍ   ّایی ّؿتٌس، وِ تا ًهة زض هؿیط آب قطب زض زاذ  هٌاظل، فطایٌس تهفیِ ضا تِ زؾتگاُ

 زٌّس. اضافی تط ضٍی آب قطب ههطفی اًدام هی

 زدايی آب  ومك صىعتی ي خاوگی ي ساماوٍ از خريجی آضاميدوی آب َاي ييژگی          5

  زدايی آب ومك صىعتی ي خاوگی ي ساماوٍآب آضاميدوی خريجی از  فيسيكی َاي ييژگی      5-4

تایس هغاتك  ،ظزایی آب ًوه نٌؼتی ٍ ذاًگیی  ؾاهاًِفیعیىی آب آقاهیسًی ذطٍخی اظ  ّای ٍیػگی

 تاقس. 1 خسٍل

  زدايی آب ومك صىعتی ي خاوگی ي ساماوٍَاي فيسيكی آب آضاميدوی خريجی از  ييژگی - 4جديل

 حساوثط هداظ حس هغلَب هداظحسال   گیطی ٍاحس اًساظُ ٍیػگی ضزیف

NTU وسٍضت 1
 1 3/0تط اظ  ون - 6

2 pH - 7 - 5/8 

ظزایی آب تِ ضٍـ حطاضتی، زهای آب تحَی  قسُ  ّای ًوه زض ؾاهاًِلات  پصیطـ تاقس. زهای آب تایس تطای ههط  وٌٌسگاى  - 4يادآيري

 گطاز فطاتط ضٍز. ی ؾاًتی زضخِ 30ضؾاًی ًثایس اظ  ی آب تِ قثىِ

 تاقس. 1053  قواضُ ایطاى اؾتاًساضز هلی 1ی قواضُتایس هغاتك خسٍل  ّا ٍیػگی ؾایط - 4يادآيري

                                                 
1
Desalination 

2
 Revers Osmosis 

3
 Multi Stage Flash 

4
 Multi Effect Distillation 

5
 Vapor Compression 

6
 Nephlometric Turbidity Unit 



 

4 

 

  زدايی آب ومك صىعتی ي خاوگیي  ساماوٍآب آضاميدوی خريجی از  ضيميايی َاي ييژگی       5-4

  معدوی ضيميايی مًاد   5-4-4

 غيرسمی معدوی ضيميايی مًاد  5-4-4-4

 نٌؼتی ٍ ذاًگی ی ؾاهاًِحساوثط هداظ هَاز قیویایی هؼسًی ذطٍخی اظ  ٍ هغلَب سح هداظ،حسال  

 تاقس. 2تایس هغاتك خسٍل  ،ظزایی آب ًوه

 

 زدايی آب ومك صىعتی ي خاوگیي  ساماوٍمًاد ضيميايی معدوی آب آضاميدوی خريجی از  - 4 جديل

 لیتط( تطگطم  هیلی تطحؿة اتؼاز)             

 حساوثط هداظ حس هغلَب هداظحسال   ًَع هازُ ضزیف

TDS و  خاهسات هحلَل 1
1

 100 250 600 

 - CaCO3 40 60تطحؿة  للیائیت  2

 Cl - - 250تطحؿة  ولطٍض 3

 SO4 - - 250تطحؿة  ؾَلفات 4

 CaCO3 90 200 300تطحؿة  ؾرتی 5

 Ca 20 50 80تطحؿة  ولؿین  6

 Mg 10 20 30تطحؿة  هٌیعین 7
 تاقس.تایس  1053  قواضُ ایطاى اؾتاًساضز هلی 3 هغاتك خسٍل ،ّا ؾایط ٍیػگی - 4يادآيري

تایس ّای وٌتطلی  حفاظت اظ تاؾیؿات، ؾالهت ههط  وٌٌسگاى ٍ اتراش تطًاهِظزایی تِ هٌظَض  ًوه  آب ذطٍخی اظ ؾاهاًِ – 4يادآيري

قاذم اقثاع  ،ضػایت هیعاى حسال  للیائیت ٍ ؾرتی خعتِ ایي هٌظَض تِ  هَضز تطضؾی لطاض گیطز.اظ ًظط ذَضًسگی یا ضؾَب گصاض تَزى 

 تاقس.تایس + 5/0+ تا 0/1  تًػلیِ زض زاهٌِ

 .تاقسهی الفپیَؾت  عثكی قاذم اقثاع تًػلیِ  ضٍـ هحاؾثِ – 9يادآيري

 

 سمی معدوی ضيميايی مًاد 5-4-4-4

تایس   ظزایی آب ًوه نٌؼتی ٍ ذاًگی  ؾاهاًِآب ذطٍخی اظ  ؾوی هؼسًی قیویایی هَاز هداظ حساوثط

 تاقس. 1053  قواضُ ایطاى هلی اؾتاًساضز 2 خسٍلهغاتك 

 
ّوطاُ تا  تایس قَز، هی تاهیي زضیا اظ ّا آى ذام آب وِ ،ظزایی آب ًوهی ّا  ؾاهاًِزض آى زؾتِ اظ  2ضَػٌهط ت ؾٌدف - يادآيري

 .گیطز لطاض پایف ی زض تطًاهِ 3(1053  هلی قواضُ اؾتاًساضز 2هَاز قیویایی هؼسًی )خسٍل

                                                 
1
Total Dissolved Solids 

2
 Boron 

گطم تط لیتط تؼییي قسُ  هیلی 5/0 ،)ٍیطایف پٌدن( 1053ی  اؾتاًساضز هلی تِ قواضُ ٍیطایف زض آذطیي ،زض آب آقاهیسًی (Bتَض) هیعاى هداظساوثط ح 3

اؾت.
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 مًاد ضيميايی آلی   5-4-4

تایس  ،ظزایی آب ًوه نٌؼتی ٍ ذاًگی ی ؾاهاًِهَاز قیویایی آلی ذطٍخی اظ  هداظٍ  هغلَب حساوثط

 تاقس. 1053  قواضُ ی ایطاىاؾتاًساضز هل 4هغاتك خسٍل 
 اىیخط تا یّا ضٍزذاًِ ٍ ّا تطوِ ،ؾسّا هراظى ّا، اچِیزض اظ ّا آى ذام آب وِ ییّا وي قیطیي آب اظ زؾتِ آى یتطا  -يادآيري

 یًاق، Microcystin LR ؾن یطیگ اًساظُ ،زاضز ٍخَز زؾتگاُ تِ یٍضٍز آب ثغهٌ زض خلثه ضقس احتوال ٍ قَز یه يیتاه آضام

 ضطٍضی اؾت. ،ّا اًَتاوتطیاظ ؾ

 َا آفت کص   5-4-9

 تط هٌغمِ ّط زض ،ظزایی آب ًوه ٍ ذاًگینٌؼتی   ذطٍخی اظ ؾاهاًِ آبزض  ّا وف آفتهداظ  حساوثط

 ضؾس هی ههط  تِ هٌغمِ زض یا ٍ اؾت قسُ تؼییي ًثاتات حفظ ؾاظهاى عط  اظ وِ هداظی ؾوَم ًَع اؾاؼ

 .تاقس، 1053  قواضُ ایطاى اؾتاًساضز هلی 5خسٍل  تا تؼییي ٍ هغاتك

 گىدزداَا ي محصًالت جاوبی گىدزدايی   5-4-2

نٌؼتی ٍ  ی ؾاهاًٍِ هغلَب گٌسظزاّا ٍ هحهَتت خاًثی گٌسظزایی زض اب ذطٍخی اظ  هداظ حساوثط

 تاقس. ،1053  قواضُ ایطاى اؾتاًساضز هلی 7ٍ  6  قواضُ ّای خسٍل تا تایس هغاتك ظزایی آب ًوه ذاًگی

 ماودٌ مقدار کلر آزاد باقی   5-4-5

 هداظقَز، حسال  همساض  تَظیغ ٍاضز هی ی تِ قثىِ ظزایی آب ًوه  ؾاهاًِوِ آب ذطٍخی اظ  نَضتی زض( الف

 تاقس.  1053  قواضُاؾتاًساضز هلی  8تایس هغاتك خسٍل  هاًسُ تالی آظاز ولط

ولط آظاز  همساضقَز،  تَؾظ تاًىط تَظیغ هی ظزایی آب ًوهی  ؾاهاًِاظ وِ آب ذطٍخی  نَضتی زض( ب

 تاقس.  ،1053  قواضُ ایطاى اؾتاًساضز هلی 9 خسٍل 2ضزیف  هاًسُ تایس هغاتك تالی

قَز، همساض ولط آظاز  تَؾظ ظطٍ  لات  حو  تَظیغ هی ظزایی ی ًوه ؾاهاًِاظ وِ آب ذطٍخی  نَضتی زضج( 

 تاقس. ،1053  قواضُ ایطاى اؾتاًساضز هلی 9خسٍل  3هاًسُ تایس هغاتك ضزیف  تالی

  زدايی آب ومكي  ساماوٍراديًاکتيً آب آضاميدوی خريجی از  َاي ييژگی       5-9

 ،ظزایی آب ًوه نٌؼتی ٍ ذاًگی یّا ؾاهاًِزض آب آقاهیسًی ذطٍخی اظ  پطتَظا ّای ػاه  هداظ حساوثط

 تاقس. 1053  قواضُاؾتاًساضز هلی  11تایس هغاتك خسٍل 
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 پيًست الف

 )السامی(

 ي ضاخص اضباع الوژليٍٍ ريش محاسب

 

 ضاخص اضباع الوژليٍ ي محاسبٍ

اؾت  ٍ یا ؾاوي ّا تؿیاض ون ّایی وِ ؾطػت خطیاى آب زض آى زض ؾاهاًِ تطیي ضٍـ تؼییي پایساضی آب ضایح

آب زض قطایغی وِ اظ  pHٍالؼی آب ضا تا  pH. ایي قاذم تاقس هی 1(LSIقاذم اقثاع تًػلیِ ) ی هحاؾثِ

 وٌس. اؾت، همایؿِ هیاقثاع وطتٌات ولؿین 

 قَز: ظیط اؾتفازُ هی یضاتغِقاذم اقثاع تًػلیِ اظ  ی تطای هحاؾثِ
LSI = pH – pHs 

 

 ظیط ّای ضاتغِاؾتفازُ اظ تا  ٍ اؾت ولؿینت وطتٌا یا ولؿیت اظ آب اقثاع pH گطتیاى ،pHs ایي ضاتغِزض 

 :قَز هی هحاؾثِ
 

pHs = (9.3 + A + B) - (C + D) 

A = (Log10 [TDS] - 1) / 10 

B = -13.12 × Log10 (
o
C + 273) + 34.55 

C = Log10 [Ca
2+

 as CaCO3] - 0.4 

D = Log10 [alkalinity as CaCO3] 

 قَز: تِ ضٍـ ظیط تفؿیط هی ،ی قاذم تًػلیِ ی هحاؾثِ ًتیدِ

 )ذَضًسُ( CaCO3: توای  تِ اًحالل  LSI<0 )هٌفی( الف(

 )تؼازل( ضؾَتگصاضی ٍ ذَضًسگی ػسم: LSI=0 )نفط( ب(

 )ضؾَتگصاض( توای  تِ تطؾیة LSI>0  :CaCO3 )هثثت( ج(
 

 

                                                 
1
 Langelier Saturation Index: LSI 


