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  استانداردهاي خروجی فاضالب
  )آیین نامه جلوگیري از الودگی آب  5به استناد ماده ( 

  ف یمقدمه و تعار
همـین آیـین نامـه و بـا) 3(آیین نامه جلوگیري از آلودگی آب و با توجـه بـه مـاده     5این استاندارد به استناد ماده 

یع ، معـدن و فلـزات ، کشـور و کشـاورزيهمکاري وزارتخانه بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، نیـرو ، صـنا  
  .توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و تدوین گردیده است 

  .در این استانداد تعارف و اصطالحاتی که به کار رفته است به شرح ذیل می باشند 
  .عبارت است از آبهاي فصلی یا دائمی ، دریاچه ها طبیعی یا مصنوعی و تاالبها :  ب سطحیآ-
عبارت است از حفر ه یا گودالی که قابلیت جـذب داشـته و کـف آن تـا بـاالترین سـطح ایسـتابی:  چاه جاذب  -

  .متر فاصله داشته باشد 3حداقل 
عبارت است از مجموعه اي از کانال هاي افقی که فاضالب به منطور جذب در زمین بـه آنهـا:  ترانشه جذبی  -

  .متر باشد  3بی حدالقل تخلیه شده و فاصله کف آنها از باالترین سطح ایستا
کانالی است که فاضالب در بدون عبود از بخشی از تصفیه خانه یـا کـل آن بـه بخـش دیگـر و یـا:  کنار گذر  -

  .کانال خروجی هدایت کند 
سـاعت 4ساعته از نمونه هائی که با فواصل زمانی حداکثر  24عبارت است از تهیه یک نمونه :  نمونه مرکب  -

  .تهیه شده اند 

  حظات  کلی مال
تخلیه فاضالبها باید بر اساس استاندار هایی باشد که به صورت حداکثر غلظت آلوده کننده ها بیان می شـود  - 1

  .و رعایت این استانداردها تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست ضروري است 
ه از تکنولوژي مناسـبمسئولین منابع آلوده کننده باید فاضالبهاي تولید را با بررسی هاي مهندسی و استفاد - 2

  .و اقتصادي تا حد استانداردهاي تصفیه نماید 
اندازه گیري غلظت مواد آلوده کننده و مقدار جریان در فاضالبها باید بالفاصله پس از آخـرین واحـد تصـفیه  - 3

  .اي تصفیه خانه و قبل از ورود به محیط انجام گیرد 
ده قبل از تاسیسات تصفیه فاضالب باید بـر مبنـاي نمونـهاندازه گیري جهت تطبیق با استانداردهاي اعالم ش  - 4

در سیستم هائی که تخلیه ناپیوسـته دارنـد انـدازه گیـري در طـول زمـان تخلیـه مـالك. مرکب صورت گیرد 
  .خواهد بود 

لجن و یا سایر مواد جامد تولید شده در تاسیسات تصفیه فاضالب قبل از دفع بایسـتی بـه صـورت مناسـب  - 5
  .تخلیه نهائی این مواد نباید موجب آلودگی محیط زیست گرددتصفیه شده و 

فاضالب تصفیه شده باید با شرایط یکنواخت و بنحوي وارد آبهاي پذیرنده گردد که حداکثر اختالط صـورت  - 6
  .گیرد 

ن مهندسین آب و فاضالب تهرا
(رابین کو) 
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  .فاضالب خروجی نبایستی داري بوي نامطبوع بوده و حاوي کف واجسام شناور باشد   - 7
نباید ظواهر طبیعی آبهاي پذیرنده و محلی تخلیه را به طور محسوس تغییر رنگ و کدورت فاضالب خروجی   - 8

  .دهد 
  روش هاي سنجش پارامترهاي آلوده کننده بر مبناي روشهاي ذکر شده در کتا ب  - 9

Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water  خواهد بود.  
انک با بکارگیري چاهها و یا ترانشه هـاي جـذبی در منـاطقی کـهاستفاده از سیستم سپتیک تانک و ایمهوف ت -10

  .متر می باشد ممنوع است  3فاصله کف چاه یا ترانشه از سطح آبهاي زیر زمینی کمتر از 
ضمن رعایت استاندادهاي مربوطه خروجی فاضالبها نباید کیفیـت آب را بـراي اسـتفاده هـاي منظـور شـده  -11

  .تغییر دهد 
تصفیه شده یا خام به منظور رسانیدن غلظت مواد آلوده کننده تا حد    استاندارد هـاي رقیق  کردن فاضالب  -12

  .اعالم شده قابل قبول نمیبا شد 
  .استفاده از روشهاي تبخیر فاضالبها با کسب موافقت سازمان محیط زیست مجاز است   -13
احدهاي تصفیه اي بکار رفته واستفاده از کنار گذر ممنوع است ، کنار گذر هائی که صرفا جهت رفع اشکال و -14

  .یا در زمان جمع آوري توام فاضالب شهر ي با باران مورد استفاده قرار می گیرند مجاز است 
تاسیسات تصفیه فاضالب بایستی به گونه اي طراحی ، احداث و بهره برداري گردد تا پـیش بینـی هـاي الزم  -15

بیـل شـرایط آب و هـوایی نامناسـب ، قطـع بـرق ،       جهت به حداقل رسانیدن آلودگی در مواقـع اضـطراري از ق  
  .فراهم گردد  …نارسائی تجهیزات مکانیکی و 

آن دسته از فاضالبهاي صنعتی که آلودگی آنها بیش از این استانداردها نباشد می تواند فاضالب خود را با کسـب
  .موافقت سازمان بدون تصفیه دفع نمایند 

مصارف كشاورزي و 
  mg/Lآبياري 

  تخليه به چاه جاذب
mg/L

  تخليه آبهاي سطحي
mg/L

  شماره  همواد آلوده كنند

Agنقره         ۱  ۱/۰  ۱/۰ ۱.
Alآلومينيم               ۵  ۵  ۵ ۲.
Asآرسنيك             ۱/۰  ۱/۰  ۱/۰ ۳.
۱  ۱  ۲ Bبر ۴.
۱  ۱  ۵ Baباريم                   ۵.
.Be      ۶بريليوم  ۱/۰  ۱  ۵/۰

- -    .Ca ۷                                                                 كلسيوم  ۷۵
۰۵/۰  ۱/۰  ۱/۰ Cdكادميوم             ۸.
۲/۰  ۱  ۱ Clكلر آزاد ۹.
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.Cl               ۱۰−          كلرايد  )۱تبصره (  ۶۰۰  )۱تبصره (   ۶۰۰  ۶۰۰
۱  ۱  ۱ CH2O   فرم آلدئيد    ۱۱.
۱  ناچيز  ۱ C6H5OH فنل                  ۱۲.
۱/۰  ۱/۰  ۵/۰ CNسيانور   ۱۳.
۰۵/۰  ۱  ۱ Coكبالت ۱۴.
.Cr                   ۱۵+6      كرم  ۵/۰  ۱  ۱
.Cr  ۱۶+3  كرم  ۲  ۲  ۲
۲/۰  ۱  ۱ Cuمس   ۱۷.
۲  ۲  ۵/۲ Fفلورايد                    ۱۸.
۳  ۳  ۳ Feآهن            ۱۹.

ناچيز  ناچيز  ناچيز Hgجيوه            ۲۰.
۵/۲  ۵/۲  ۵/۲ Liليتيوم            ۲۱.

۱۰۰  ۱۰۰  ۱۰۰ Mgمنيزيم      ۲۲.
۱  ۱  ۱ Mnمنگنز                  ۲۳.
.Mo  ۲۴موليبدن  ۰۱/۰  ۰۱/۰  ۰۱/۰
۲  ۲  ۲ Niنيكل             ۲۵.
- ۱  ۵/۲ NH4آمونيوم بر حسب                 ۲۶.
- ۱۰  ۱۰ NO2نيتريت بر حسب      ۲۷.
- .NO3  ۲۸نيترات بر حسب  ۵۰  ۱۰
- .۲۹  فسفات بر حسب فسفر  ۶  ۶
۱  ۱  ۱ Pbسرب ۳۰.
۱/۰  
۳  

۱/۰  
۳  

۱  
۳  

Seسلنيم        

SH2سولفيد
۳۱.   

۱  ۱  ۱ SO3سولفيت   ۳۲.
SO4سولفات                    ) ۱تبصره (۴۰۰  ) ۱تبصره ( ۴۰۰  ۵۰۰ ۳۳.
۱/۰ ۱/۰ V    واناديم  ۱/۰ ۳۴.
۲  ۲  ۲ Znروي ۳۵.
   .۳۶  چربي روغن  ۱۰  ۱۰  ۱۰
۵/۰  ۵/۰  ۵/۱ ABSدترجنت                  ۳۷.

.BOD5     ۳۸) ۳تبصره ( دي .او.بي  ) ۵۰لحظه اي (۳۰  ) ۵۰لحظه اي (۳۰  ۱۰۰
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تخلیه با غلظت بیش از میـزان مشـخص شـده در جـدول در صـورتی مجـاز خواهـد بـود کـه پسـاب – 1ه تبصر 
متري بـیش از ده درصـد افـزایش 200خروجی ، غلظت کلراید ، سولفات و مواد محلول منبع پذیرنده را در شعاع 

  .ندهد
هد بود که افزایش کلرایـدتخلیه با غلظت بیش از میزان مشخص شده در جدول در صورتی مجاز خوا – 2تبصره 

  .، سولفات ، و محلول پساب خروجی نسبت به آب مصرفی بیش از ده درصد نباشد 
  .درصد کاهش دهند  90را حداقل  CODو  BOD5صنایع موجود مجاز خواهند بود  – 3تبصره 

ي ورود آن ، متـر  200درجـه سـانتیگراد در شـعاع     3درجه حرارت باید به میزانی باشد کـه بـیش از    – 4تبصره  
  .درجه حرارت منبع پذیرنده را افزایش یا کاهش ندهد

در فاضالب تصـفیه شـده شـهري ، در صـورت اسـتفاده از آن جهـت آبیـاري) نماتد( تعداد تخم انگل – 5تبصره 
  .محصوالتی که به صورت خام مورد مصرف قرار می گیرد نباید بیش از یک عدد در لیتر باشد 

.COD  ۳۹    )۳تبصره (  دي.او. ي س  )۱۰۰لحظه اي ( ۶۰  )۱۰۰لحظه اي ( ۶۰  ۲۰۰
۲ -    .DO     ۴۰) حداقل(اكسيژن محلول   ۲
.TDS ۴۱مجموع مواد جامدمحلول  )۱تبصره ( )۲تبصره ( -

۱۰۰ -    .TS  ۴۲مجموع مواد جامد معلق          )۶۰لحظه اي ( ۴۰
.SS  ۴۳اد قابل ته نشيني                مو  ۰  ۰  ۰
.PH            ۴۴)حدود ( هاش –پ  ۵/۸-۵/۶  ۹-۵  ۵/۸-۶

   .۴۵  مواد راديواكتيو  ۰  ۰  ۰
۵۰ -    .۴۶  )واحد كدورت( رت ودك  ۵۰
.۴۷  )واحد رنگ( رنگ  ۷۵  ۷۵  ۷۵
- -    .T  ۴۸درجه حرارت  )۴تبصره (

  كليفرم گوارشي  ۴۰۰  ۴۰۰  ۴۰۰
)ميلي ليتر ۱۰۰تعداد در ( ۴۹.   

.۵۰  )ميلي ليتر ۱۰۰تعداد در (كل كليفرم  ۱۰۰۰  ۱۰۰۰  ۱۰۰۰
- )۵تبصره (  - MPN    ۵۱  تخم انگل.
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