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شــرکت آزمــون ســالمت آســا )آزمایشــگاه آســا( از ســال 1377 فعالیــت خــود را در زمینــه آب و پســاب ، محیط زیســت ، 
دامپزشــکی و مــواد غذایــی آغــاز نمــود. ایــن مجموعــه بــا بهره منــدی از پیشــرفته ترین تجهیــزات و به روزتریــن علــوم 
آزمایشــگاهی و متخصصــان کارآزمــوده و بــا مدنظــر قــرار دادن ســه اصــل دقــت ، ســرعت و اطمینان پذیــری بــاال جــزء 
ــرروز در  ــوده و ه ــران ب ــاب در ای ــون آب و پس ــه آزم ــده در زمین ــی تأسیس ش ــش خصوص ــگاه های بخ ــن آزمایش اولی

حــال گســترش تنــوع و عمــق فعالیت هــا و گســتره و تنــوع مشــتریان خــود می باشــد.
به کارگیــری تجهیــزات پیشــرفته آزمایشــگاهی و اســتفاده از دانــش کارشناســان متخصــص ســبب شــد ایــن آزمایشــگاه 
به عنــوان آزمایشــگاه معتمــد ســازمان حفــظ محیط زیســت ، ســازمان ملــی اســتاندارد ، وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت 
بهداشــت ، درمــان و آمــوزش پزشــکی ایــران شــناخته شــود. تمامــی آزمون هــای بخــش آب و پســاب صــورت گرفتــه 
در ایــن آزمایشــگاه ، اعــم از آزمون هــای شــیمیایی ، فیزیکــی ،  میکروبــی و  بیولوژیکــی منطبــق بــر آخریــن اســتانداردهای 
ــه  ــق ب ــال 1392 موف ــن از س ــه همچنی ــن مجموع ــد. ای ــه ASTM ، Standard Methods و ISIRI می باش ــی ازجمل جهان

دریافــت گواهینامــه ISO - IEC - 17025 از مرکــز ملــی تائیــد صالحیــت ایــران شــده اســت.
در راســتای کمــک بــه مســئولین متولــی حفــظ ســالمت آب مصرفــی کشــور ، کلیــه خدمــات آزمایشــگاهی از مشــاهدات 
کارشناســی و نمونه بــرداری از اعمــاق مختلــف آب در مختصــات موردنظــر گرفتــه تــا انجــام هرگونــه آزمــون بــر روی 
نمونه هــا و آنالیــز نتایــج و محاســبه شــاخص های کیفــی و ارائــه تحلیــل و نقطــه نظــرات کارشناســی در ایــن مجموعــه 

ــرد. ــن صــورت می گی ــان ممک ــن زم تخصصــی در کوتاه تری
ــر آزمایشــگاه آســا  ــع آب از طــرف دیگ ــده مناب ــع آالین ــی و گســتردگی صنای ــت حفاظــت از محیط زیســت از طرف اهمی
را بــر آن داشــت تــا بــا شــرکت در طــرح »پایــش خــود اظهــاری« در بخــش آب و فاضــالب عــالوه بــر تأمیــن الزامــات 

ــد. ــع کن ــز رف ــا را نی ــن بخش ه ــران ای ــت محیطی مدی ــای زیس ــت ، دغدغه ه ــت محیط زیس ــازمان حفاظ س
ــرکت های آب  ــه ش ــت آب ازجمل ــظ کیفی ــان حف ــاوران و متصدی ــان ، مش ــیعی از کارفرمای ــف وس ــر طی ــال حاض در ح
منطقــه ای و آب و فاضــالب ، مهندســین مشــاور فعــال در زمینــه طراحــی و اجــرای منابــع و ســازه های آبــی و همچنیــن 
ــال  ــی و ... در ح ــرورش ماه ــنا و پ ــتخرهای ش ــی ، اس ــع غذای ــات صنای ــا ، کارخانج ــل هتل ه ــک مث ــع کوچ ــان صنای صاحب
دریافــت خدمــات آزمایشــگاهی از ایــن مجموعــه بــوده و همــواره ســطح بــاالی رضایت منــدی آن هــا را جلــب کرده ایــم 

و امیدواریــم در ایــن مســیر بتوانیــم خدمتگــزاری الیــق بــرای کشــور عزیزمــان ایــران باشــیم.

معرفی شرکت
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عضو انجمن علمی بهداشت محیط ایران
عضو انجمن صنفی کارفرمایی آزمایشگاه های معتمد سازمان حفاظت محیط زیست: 88-11

عضو انجمن صنفی آزمایشگاه های دامپزشکی ایران 
عضو سازمان نظام دامپزشکی کشور- عضو جامعه دامپزشکان ایران

عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسالمی ایران: 90-2-2271
عضو کمیته ملی سدهای بزرگ ایران
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فهرست برخی از پروژه های انجام شده

ــداول انجام شــده در  ــه تعهــد آزمایشــگاه در رازداری اطالعــات مشــتریان از اعــالم اســامی و پروژه هــای مت ــا توجــه ب ب
ایــن بخــش معذوریــم لــذا تحــت عنــوان اهــم پروژه  هــای قابل ذکــر در محــدوده عملیــات مربــوط بــه مطالعــات پایــه 

ــردد: ــالم می گ ــی اع ــل به طورکل ــوارد ذی ــاب م ــع آب و پس مناب

انجــام خدمــات نمونه بــرداری و آزمایش هــای دوره ای کیفیــت آب ســد گاوشــان در رابطــه 
ــه ای  ــهامی آب منطق ــرکت س ــاه، ش ــهر کرمانش ــرب ش ــدت ش ــن آب بلندم ــرح تأمی ــا ط ب

کرمانشــاه
ــن آب  ــی تأمی ــروژه مطالعات ــه پ ــوط ب ــوژی مرب ــی و بیول ــیمیایی، میکروب ــای ش آزمایش ه
ــاد - معاونــت توســعه و آب رســانی  ــزد، رودخانه هــای زاینــده رود و بهشــت آب بلندمــدت ی

ــزد  شــرکت ســهامی آب منطقــه ای ی

1387

انجــام خدمــات آزمایشــگاهی مطالعــات نیمــه تفصیلــی محــدوده مطالعاتی هشــتگرد- شــرکت 
مهندســین مشــاور یکــم- دفتــر مطالعــات پایه منابــع آب شــرکت ســهامی آب منطقــه ای تهران  1388

انجــام آزمایش هــای کیفــی منابــع آب طــرح انتقــال آب از سرشــاخه های دزقمــرود - 
ــم  ــه ای ق ــهامی آب منطق ــرکت س ــدس- ش ــاب ق ــاور مه ــین مش ــرکت مهندس ش

انجــام نمونه بــرداری و آزمایش هــای کیفــی بــر روی آب خــام ســد شــهید رجایــی - شــرکت 
مهندســین مشــاور مهــاب قــدس - شــرکت ســهامی آب منطقــه ای مازندران 

1389

اندازه گیــری آالینده هــای زیســت محیطی و آنالیــز آب آشــامیدنی در 15 ایســتگاه مطالعاتــی 
مربــوط بــه مطالعــات شــرکت خطــوط لولــه و مخابــرات نفــت ایــران منطقه شــمال 

ــرکت  ــاه - ش ــتان کرمانش ــی اس ــع آب ــا و مناب ــتگاه در رودخانه ه ــی 21 ایس ــش آلودگ پای
ــاه  ــه ای کرمانش ــهامی آب منطق س

پایــش آلودگی هــای مربــوط بــه 7 شــهر صنعتــی زیرمجموعــه شــرکت شــهرک های صنعتــی 
اســتان گیــالن - شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان گیــالن 

ــی  ــد چایل ــات س ــدوده مطالع ــت محیطی در مح ــای زیس ــام آزمایش ه ــرداری و انج نمونه ب
و تأسیســات وابســته شــرکت آب منطقه ای اســتان گلســتان - شــرکت مهندســین مشــاور خزر آب

1391

مطالعــه و پایــش کیفــی منابــع آب هــای زیرزمینــی محــدوده مطالعاتــی قم - شــرکت ســهامی 
آب منطقــه ای قــم - شــرکت مهندســین مشــاور یکم 

ــرکت  ــرز- ش ــد الب ــی س ــه و خروج ــدوده دریاچ ــش در مح ــرداری و آزمای ــام نمونه ب انج
ــزر آب ــاور خ ــین مش ــرکت مهندس ــدران - ش ــه ای مازن ــهامی آب منطق س

انجــام عملیــات نمونه بــرداری و آزمایشــات بــر روی نمونه هــای آب منابــع گل گهــر 
ســیرجان  - گل گهــر ســیرجان

پایــش کیفــی دریاچــه ســد تالــوار- قــرارگاه خاتم االنبیــاء اســتان همــدان - شــرکت ســهامی 
آب منطقــه ای اســتان همــدان 

نمونه بــرداری و آنالیــز آب شــرب شــهر تهــران در مناطــق 22 گانــه و کلیــه شهرســتان های 
اســتان تهــران و گــزارش تحلیلــی مقایســه ای نتایــج بــا اســتاندارد آب آشــامیدنی جهــت ارائــه 

بــه اداره کل اســتاندارد اســتان تهــران در ســال های 1392، 1393 و ...

1392
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آنالیــز نمونه هــای آب آشــامیدنی بســته بندی و آب معدنــی بســته بندی طبــق قراردادهــای منعقدشــده بــا تولیدکننــدگان 
آب هــای معدنــی و آشــامیدنی بســته بندی

انجــام آزمــون بررســی تصفیــه پذیــری بــر روی آب یــا پســاب صنعتــی یــا انســانی بســیاری از شــرکت ها یــا صنایــع کشــور 
)آزمــون جــار( و ارائــه گــزارش بــه شــرکت های مهندســین مشــاور مربوطــه

پایــش آلودگــی پســاب صنایــع مختلــف مســتقر در اســتان مازنــدران ، اســتان تهــران ، اســتان گیــالن و ... در قالــب طــرح 
ــت اســتان ها ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــه س ــه ب ــاری قابل ارائ ــود اظه ــر خ ــش فراگی پای

ــرکت آب  ــاه و آزادی ش ــان ، سلیمانش ــدهای گاوش ــازن س ــی آب مخ ــش کیف ــات پای عملی
ــاه  ــه ای کرمانش منطق

ــه  ــداث کارخان ــت محیطی اح ــرات زیس ــی اث ــرح ارزیاب ــی در ط ــز کیف ــرداری و آنالی نمونه ب
ــزی  ــرز مرک ــنگ الب ــرکت ذغال س ــوادکوه - ش ــوئی س زغالش

1394

خدمــات آزمایــش و آنالیــز فلــزات ســنگین بــر روی نمونه هــای آب - شــرکت آب و فاضــالب 
ــتان کرمان اس

پایــش کیفــی دریاچــه ســد ســرابی اســتان همدان-شــرکت ســهامی آب منطقــه ای همــدان - 
شــرکت ســرو آب 

انجــام آزمایشــات تکمیلــی آب خــام و پایــش کیفــی دریاچــه و مدل ســازی کیفــی ســد کالن 
مالیــر- شــرکت ســهامی آب منطقــه ای همــدان - شــرکت مــوج آب

ــت  ــکا رود جه ــه ن ــت آب رودخان ــن کیفی ــات تعیی ــون آزمایش ــام آزم ــرداری و انج نمونه ب
ــرکت  ــدران - ش ــه ای مازن ــرکت آب منطق ــدران - ش ــتان مازن ــورد در اس ــد گل ــداث س اح

ــوس آب ــاور ط ــین مش مهندس

1393

ــهامی آب  ــرکت س ــورد. ش ــد گل ــداث س ــل اح ــکارود - مح ــه ن ــی رودخان ــش آلودگ پای
منطقــه ای مازنــدران - شــرکت مهندســین مشــاور طــوس آب

ــرکت  ــر. ش ــرب رامس ــن آب ش ــت تأمی ــه هزار جه ــزار و س ــه دوه ــی رودخان ــش آلودگ پای
ــدران - شــرکت مهندســین مشــاور خــزرآب ــه ای مازن ســهامی آب منطق

ــدران - شــرکت ســهامی آب  ــن آب شــرب مازن ــه کســیلیان - تامی ــش آلودگــی رودخان پای
ــدران - شــرکت مهندســین مشــاور خــزرآب ــه ای مازن منطق

ــرکت  ــدران - ش ــه ای مازن ــهامی آب منطق ــرکت س ــراز- ش ــه ه ــی رودخان ــش آلودگ پای
ــدآب ــاور بن ــین مش مهندس

پایش کیفی آب رودخانه کل کش - استان کرمانشاه - شرکت آب منطقه ای کرمانشاه

1396

ــیرین کن  ــروژه آب ش ــرای پ ــارس ب ــی آب خلیج ف ــای کیف ــام آزمایش ه ــرداری و انج نمونه ب
بندرعبــاس -  شــرکت پــل پایــه پردیــس 

آزمایشــات آب از رودخانــه زارم رود ، پــروژه خــط انتقال آب شــهر ســاری - شــرکت ســهامی 
آب منطقــه ای مازنــدران و شــرکت مهندســین مشــاور مهــاب قدس 

پایــش کیفــی ســد مخزنــی و بنــد تنظیمــی جیرفــت در شهرســتان جیرفــت - آب منطقــه ای 
کرمــان و شــرکت مهندســین مشــاور مهاب قــدس

1395
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بیانیه مدیریت

خط مشی کیفیت

مدیریــت شــرکت آزمــون ســالمت آســا ، صراحتــًا اعــالم مــی دارد کــه مجموعــه کارکنــان ایــن شــرکت از هرگونــه 
فشــار داخلــی و یــا خارجــی کــه تأثیــر منفــی بــر کیفیــت نتایــج آزمــون می گــذارد ، رهــا می باشــند و ایــن شــرکت 
فعالیت هــای خــود را بــا تأکیــد بــر حفــظ اســرار و بــدون تبعیــض و به صــورت کامــل و بــر اســاس اصــول حرفــه ای 

انجــام می دهــد. حفاظــت از امــوال و اطالعــات محرمانــه مشــتریان جــزء قوانیــن اولیــه ایــن شــرکت می باشــد.
ــان از اجــرای  ــت به منظــور حصــول اطمین ــت ، مســئول اســتقرار سیســتم مدیری ــر کیفی مدیرعامــل شــرکت و مدی

ــند. ــگاه می باش ــن آزمایش ــا در ای ــح آزمون ه ــتاندارد صحی ــات اس ــازی الزام ــرآورده س ISO/IEC 17025 و ب
ــتورالعمل های  ــی و دس ــای اجرای ــب روش ه ــوق در قال ــتاندارد ف ــات اس ــروی از الزام ــه پی ــزم ب ــان مل ــه کارکن کلی

ــند. ــگاه می باش ــی آزمایش داخل
ــتاندارد را  ــن اس ــتقرار ای ــور اس ــع الزم به منظ ــردد مناب ــد می گ ــا متعه ــالمت آس ــون س ــرکت آزم ــل ش مدیرعام

ــد. ــی می باش ــطوح الزام ــام س ــان در تم ــه کارکن ــرای کلی ــت ب ــه کیفی ــروی از نظامنام ــد. پی ــم نمای فراه

ــه  ــگاهی در زمین ــات آزمایش ــه خدم ــرای ارائ ــد ب ــع کارآم ــی از مراج ــوان یک ــا به عن ــالمت آس ــون س ــرکت آزم ش
ــان  ــی ، محصــوالت آرایشــی - بهداشــتی و دامپزشــکی ، اطمین انجــام آزمون هــای آب ، پســاب و خــاک ، مــواد غذای
ــری  ــت و به کارگی ــگاهی باکیفی ــات آزمایش ــه خدم ــق ارائ ــود را از طری ــون خ ــای آزم ــی داده ه ــج و ردیاب ــه نتای ب
ــد و  ــان می ده ــود نش ــتریان خ ــه مش ــی ب ــی و بین الملل ــتاندارد مل ــای اس ــب و روش ه ــه ای مناس ــای حرف رویه ه

ــرار داده اســت : ــر را ســرلوحه عملکــرد خــود ق ــن منظــور مــوارد زی بدی
*   ارائــه خدمــات باکیفیــت و مطلــوب بــه مشــتریان ، از طریــق آمــوزش کارکنــان و بــکار گیــری آخریــن روش هــا 

و دســتاوردهای علمــی و تجربــی
*   ایجــاد انگیــزش و ارتقــاء ســطح مهــارت و کارایــی کارکنــان ، از طریــق آموزش هــای ســامانمند ، برنامه ریزی شــده 

مستمر و 
*   مشــارکت در مقایســات بیــن آزمایشــگاهی به منظــور ایجــاد بهبــود مســتمر در مجموعــه فعالیت هــا و فرایندهــای 

آزمایشگاه
*   پیگیری به موقع و مناسب شکایات رسیده از سوی مشتریان

*   کاهــش هزینه هــای دوبــاره کاری از طریــق شناســایی ریشــه ای علــل عــدم انطباق هــا و اتخــاذ اقدامــات اصالحــی 
و پیشــگیرانه

جهــت حصــول مــوارد فــوق ، آزمایشــگاه آســا ، سیســتم مدیریــت کیفیــت خــود را بــر اســاس الزامــات اســتاندارد 
بین المللــی ISO/IEC17025:2005 قــرار داده اســت و خــود را ملــزم و متعهــد می دانــد اقدامــات الزم جهــت تأمیــن 
منابــع و امکانــات موردنیــاز و تحقــق اهــداف و بــرآورده ســازی الزامــات ایــن اســتاندارد را فراهــم آورد. اطمینــان 
ــن خط مشــی ، همــواره همــکاری الزم را  ــرار نگه داشــتن ای ــت ، اجــرا و برق ــه همــکاران در جهــت رعای دارم کــه کلی

مبــذول خواهنــد داشــت.

مدیرعامل شرکت آزمون سالمت آسا - آزمایشگاه آسا )دکتر محمدرضا اجوری(

مدیر ارشد شرکت آزمون سالمت آسا - آزمایشگاه آسا )دکتر بیژن امیدی(



توانمندی های بخش آب و پساب

• خدمات شرکت در بخش آب و پساب
• قوانین نمونه بردرای

• آزمایش بیولوژی آب 
• جست و جوی تخم انگل در آب یا فاضالب

• آزمون جار
• مدل سازی کیفی مخازن

• لیست آزمون های مربوط به آب و پساب
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خدمات شرکت

بخــش آب و پســاب شــرکت آزمــون ســالمت آســا به عنــوان همــکار و معتمــد ســازمان ملــی اســتاندارد ، ســازمان 
حفاظــت محیــط زیســت ، ســازمان غــذا و دارو و ســازمان دامپزشــکی کشــور ، کلیــه خدمــات مرتبــط بــا آب و پســاب 
ــی و  ــی و میکروب ــیمیایی و فیزیک ــای ش ــه آزمون ه ــام کلی ــرداری ، انج ــی ، نمونه ب ــاهدات کارشناس ــم از مش را اع
بیولوژیکــی مرتبــط بــا آب و پســاب ، ارائــه تحلیــل و تفســیر تخصصــی ، آزمــون تحقیقاتــی جــار ، )Jar test( و بررســی 
ــام داده و  ــت انج ــت و صح ــن دق ــازن را در باالتری ــی مخ ــدل کیف ــه م ــاب ، ارائ ــری در آب و پس ــت تصفیه پذی قابلی
نیــاز کارفرمایــان و مهندســین مشــاور و صاحبــان صنایــع و کارخانجــات را از نقطــه نظــر بررســی کیفــی و کمــی منابــع 

ــازد. ــع می س ــاب مرتف آب و پس

پایش کیفی آب های سطحی و ارائه گزارش های تحلیلی

ــه  ــت محیطی مربوط ــای زیس ــه گزارش ه ــطحی و ارائ ــای س ــع آب ه ــی مناب ــرل و بررس کنت
جهــت بهره بــرداری از ایــن منابــع بــرای تامیــن آب شــرب ، کشــاورزی ، و صنایــع مختلــف ، نیــاز 
کشــور را در حفــظ و ســاماندهی ایــن ثــروت ارزشــمند بــرآورده خواهــد کــرد. داشــتن برنامه 
مــدون پایــش و بررســی و کنتــرل کیفــی و کمــی ایــن منابــع ، نیــاز متخصصیــن مدیریــت منابــع 
ــن  ــرداری بلندمــدت از ای ــزی و بهره ب آب کشــور و مهندســین مشــاور را در جهــت برنامه ری

منابــع مرتفــع ســاخته و نقــش مهمــی در سیاســت گذاری در ایــن رابطــه خواهــد داشــت. 

پایش کیفی منابع آب زیرزمینی و ارائه گزارش های تحلیلی

ــرداری  ــل بهره ب ــع آب شــیرین قاب ــن مناب ــی فراوان تری ــه اینکــه آب هــای زیرزمین ــا توجــه ب ب
ــگاه  ــتند. جای ــوردار هس ــزایی برخ ــت بس ــد از اهمی ــکیل می دهن ــا را تش ــترس دنی و در دس
ــزوم  ــرب ، ل ــده  آب ش ــع تأمین کنن ــن منب ــوان بزرگ تری ــران به عن ــی در ای ــای زیرزمین آب ه
حفــظ کیفیــت و جلوگیــری از آلودگــی ایــن منابــع بــه آالینده هــای مختلــف و اهمیــت کنتــرل 
و بررســی های دوره ای را مشــخص خواهــد کــرد. بــا توجــه بــه زمان بــر بــودن عملیــات رفــع 
ــال  ــی و ارس ــی و کم ــش کیف ــتمر ، پای ــرداری مس ــی ، نمونه ب ــای زیرزمین ــی از آب ه آلودگ
ــع  ــن مناب ــن از ای ــرداری مطمئ ــی دوره ای، کمــک شــایانی در جهــت بهره ب گزارش هــای تحلیل

ارزشــمند خواهــد کــرد.

پایش و مطالعه کیفی آب دریاچه های سدها از اعماق مختلف

دریاچه هــای پشــت ســدها در واقــع حجــم باالیــی از منابــع آب ســطحی هســتند کــه به صــورت 
مصنوعــی ایجــاد شــده و زمــان مانــد بــاال و تالطــم کــم آن هــا نســبت بــه رودخانه هــای تغذیــه 
کننده شــان ، حفــظ و کنتــرل آن هــا را پیچیده تــر کــرده اســت. بهره بــرداری از ایــن منابــع در 
جهــت تأمیــن آب شــرب ، مصــارف کشــاورزی و صنعتــی ، تولیــد بــرق و ... جایــگاه ایــن مخــازن 
را بســیار اســتراتژیک کــرده و مدیریــت و نگهــداری از آن را حائــز اهمیــت می کنــد. بی شــک 
ــای الزم و  ــام آزمایش ه ــه و انج ــای ماهیان ــامل نمونه برداری ه ــع ش ــن مناب ــش دوره ای ای پای
ــر از  ــرداری بهت ــظ و بهره ب ــه حف ــی ، ب ــدی حرارت ــی و الیه بن ــت کیف ــای وضعی ــه گزارش ه ارائ

آن هــا کمــک شــایانی خواهــد کــرد. 
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مدل سازی کیفی و شبیه سازی الیه بندی حرارتی دریاچه های سدها

ــت  ــی وضعی ــت پیش بین ــی جه ــزاری ریاض ــع اب ــازن در واق ــت مخ ــاز کیفی ــای شبیه س مدل ه
ــه در  ــی ک ــا اســتفاده از داده های ــا ب ــن مدل ه ــع ای ــاوت اســت. در واق دریاچــه در شــرایط متف
ــد  ــود مانن ــد ب ــادر خواهن ــده و ق ــد ش ــنجی و تایی ــد واس ــت می آین ــش بدس ــه پای ــک برنام ی
ــک ســناریو  ــن عکس العمــل دریاچــه مــورد مطالعــه را در شــرایطی کــه تحــت ی ــی بلوری گوی
معرفــی می شــود را بازگــو کننــد. ایــن وقتــی مفیــد خواهــد بــود کــه یــک برنامــه عالج بخشــی 
ــن  ــل از اجــرای ای ــج مدل هــا قب ــرداری مدنظــر باشــد. نتای ــری در پارامترهــای بهره ب ــا تغیی ی
ــن  ــر ای ــال حاض ــد. در ح ــری کن ــت جلوگی ــرمایه ها هنگف ــت س ــد از هدررف ــا می توان برنامه ه

ــن مدل هــا در برنامــه پایــش را دارد. ــی اجــرای ای ــا نیروهــای متخصــص توانای آزمایشــگاه ب

پایش کیفی آب های ساحلی و ارائه گزارش های تحلیلی

پایــش و ارزیابــی کیفــی آب هــای ســاحلی از نقطه نظــر مقایســه و بررســی غلظــت آالینده هــای 
زیســت محیطی از اهمیــت خاصــی برخــوردار بــوده و انجــام آزمایش هــا و ارائــه گزارش هــای 
تحلیلــی و تخصصــی بــر ایــن اســاس بــه مدیریــت و حفــظ و نگــه داری ایــن منابــع کمــک شــایانی 
ــه بهره بــرداری از ایســتگاه های آب شــیرین کن  ــاز ب ــًا در ســال های اخیــر نی خواهــد کــرد. ضمن
ــا  ــام آزمایش ه ــا و انج ــف آب دری ــاق مختل ــرداری از اعم ــارس ، نمونه ب ــای خلیج ف در آب ه
ــا فــوق شــور این گونــه منابــع را حایــز اهمیــت کــرده اســت. کلیــه  بــر روی آب هــای شــور ی
ــی  ــای تحلیل ــه گزارش ه ــای الزم و ارائ ــام آزمون ه ــرداری ، انج ــامل نمونه ب ــات ش ــن خدم ای

ــد. ــر می باش ــگاه امکان پذی ــن آزمایش در ای

پایش کیفی آب استخرهای شنا و جکوزی و پیشنهاد اقدامات الزم

بــا توجــه بــه محبوبیــت ورزش شــنا و ســالمت شــناگران ، کنتــرل بهداشــتی اســتخرهای شــنا 
از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. ارســال کارشــناس جهــت نمونه بــرداری دوره ای و 
انتقــال نمونه هــا بــه آزمایشــگاه جهــت انجــام آزمایش هــای شــیمیایی و میکروبــی و بیولــوژی 
طبــق اســتاندارد 11203 ســازمان ملــی اســتاندارد و تنظیــم گزارش هــای تخصصــی در مــورد 
ــع  ــت رف ــاز( در جه ــورت نی ــی )در ص ــای عالج بخش ــه راهکاره ــتخر و ارائ ــت آب اس وضعی
مشــکالت احتمالــی ازجملــه خدمــات شــرکت آزمــون ســالمت آســا درزمینــه پایــش و کنتــرل 

ــد.  ــنا می باش ــتخرهای ش ــتی آب اس بهداش

پایش کیفی آب های شنا گاهی و مناطق تفریحی و ارائه گزارش های تحلیلی

حفــظ کیفیــت آب هایــی کــه ازنظــر شــنا مــورد بهره بــرداری قــرار می گیرنــد ، از نقطه نظــر 
ــد.  ــد اهمیــت می یاب ــد کن بیماری هــا و عوارضــی کــه ممکــن اســت ســالمت اشــخاص را تهدی
بــا توجــه بــه گســتردگی آب هــای شــنا گاهــی ، ایــن منابــع در معــرض آلودگی هــای محیطــی 
بســیار بــوده و نظــارت مســتمر و پایــش و کنتــرل بهداشــتی جهــت پیشــگیری از ایــن خطــرات 
ــه آزمون هــای  ــن آزمایشــگاه کلی ــد. در ای ــن می نمای ، ســالمت و بهداشــت شــناگران را تضمی
ــا و  ــم انگل ه ــا، تخ ــا و زئوپالنگتون ه ــی )فیتوپالنگتون ه ــیمیایی ، بیولوژیک ــرل ش ــت کنت الزم جه

ــر اســت. ...( ، و میکروبــی آب هــای شــنا گاه هــا امکان پذی



آزمایشگاه آب و پساب

آسا افق روشن سالمت در پرتو کیفیت

14

نمونه برداری و انجام آزمون های موردنیاز مرحله ساخت و حین بهره برداری 
پـروژه هـای تصفــیه خانه های آب و پسـاب و ارائه گزارش های تحلــیلی

، بررســی کیفــی و کمــی میــزان آالینده هــای  اولیــن قــدم در طراحــی تصفیه خانه هــا 
زیســت محیطی پســاب تولیــد شــده ایــن واحدهــا می باشــد. بــا بررســی و تطبیــق ایــن 
ــه  ــا پای ــی تصفیه خانه ه ــت ، طراح ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــتانداردهای س ــا اس ــاب ها ب پس
ــاب  ــه پس ــوط ب ــای مرب ــام آزمایش ه ــرداری ، انج ــات نمونه ب ــام عملی ــود. انج ــزاری می ش گ
ــه  ــی درزمین ــی و تخصص ــای تحلیل ــه گزارش ه ــف ، ارائ ــع مختل ــات و صنای ــی کارخانه ج خروج
وضعیــت پســاب خروجــی و درنهایــت انجــام آزمــون جــار کمــک بزرگــی بــه طراحــی اصولــی و 

بهره بــرداری مطمئــن از تصفیه خانه هــای صنایــع و کارخانه جــات خواهــد کــرد. 

تعیین کیفیت آب های شرب ازجمـله آب لـوله کــشی،
آب معــدنی بسته بنــدی و آب آشـامیدنی بسته بندی

از لحــاظ اهمیــت بررســی و کنتــرل کیفــی آب قابــل شــرب ، شــرکت آزمون ســالمت آســا کلیه 
فاکتورهــای مربــوط بــه اســتاندارد آب آشــامیدنی ، آب معدنــی و آب آشــامیدنی بســته بندی 
را انجــام داده و بــا توجــه بــه اینکــه ایــن شــرکت همــکار و معتمــد ســازمان ملــی اســتاندارد و 
ســازمان غــذا و دارو می باشــد ، کلیــه نتایــج آزمایش هــا مــورد تائیــد ســازمان های مربوطــه 

بــوده و از ایــن لحــاظ نیــاز کلیــه صنایــع تولیــدی آب شــرب را مرتفــع می ســازد.

ــن  ــت آب در بت ــت. کیفی ــم اس ــیار مه ــن بس ــاخت بت ــی در س ــت آب مصرف ــدار و کیفی مق
ــرش  ــن اســت در گی ــه ناخالصی هــای موجــود در آن ممک ــت اســت ک ــز اهمی ازآن جهــت حائ
ســیمان اثــر گذاشــته و اختالالتــی بــه وجــود آورنــد و همچنیــن آب ناخالــص ممکــن اســت روی 
مقاومــت بتــن اثــر نامطلــوب گذاشــته و ســبب بــروز لکه هایــی در ســطح بتــن و حتــی زنــگ 
ــه شــاخص های  ــر ک ــه و رایزن ــه شــاخص النژلی ــا توجــه ب ــن ب زدن آرماتورهــا شــوند. همچنی
خورندگــی آب می باشــند می تــوان آنالیــز صحیحــی از میــزان خورندگــی آب مصــرف شــده 
در بتــن بــرای آرماتورهــا و ســایر تجهیــزات به دســت آورد. کلیــه خدمــات مذکــور در ایــن 

ــرد.  ــام می پذی ــگاه انج آزمایش

بـررسی کیفـیت آب مصــرفی در ساخت بتـــــن

 بــا توجــه بــه حســاس بــودن آبزیــان بــه کیفیــت آب اســتخرهای پــرورش ، بررســی و کنتــرل 
دقیــق کیفیــت آب ایــن اســتخرها جهــت حفــظ شــرایط ایــده آل و مناســب بــرای رشــد آبزیــان 
ــرای  ــتی )ب ــع( و بهداش ــان صنای ــرای صاحب ــادی )ب ــر اقتص ــردآبی ، از نقطه نظ ــی و س گرماب
ــتاندارد آب  ــه اس ــوط ب ــای مرب ــه فاکتوره ــژه ای دارد. کلی ــت وی ــا( اهمی ــرف کننده ه مص
اســتخرهای پــرورش آبزیــان طبــق اســتاندارد ISIRI - 8726 در شــرکت آزمــون ســالمت آســا 
مــورد بررســی قــرار می گیــرد. نتایــج ایــن آزمون هــا بــا مقادیــر اســتاندارد مقایســه شــده و 

ــه خواهــد شــد. ــی ارائ تحلیل هــای کارشناســانه جهــت رفــع مشــکالت احتمال

پایش کیفی آب استخرهای پرورش آبزیان و پیشنهاد اقدامات الزم
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بــر اســاس ضوابــط و قوانیــن ســازمان حفاظــت محیط زیســت و به منظــور کاهــش عوامــل آلوده کننــده و مخــرب 
زیســت محیطی کلیــه واحدهــای بــزرگ تولیــدی ، صنعتــی ، عمرانــی ، خدماتــی موظف انــد نســبت بــه نمونه بــرداری 
ــدام و نتیجــه را در چارچــوب جــداول  ــود اق ــب زیســت محیطی صنعــت خ ــی و تخری ــرات آلودگ ــری اث و اندازه گی
خــود اظهــاری بــه ســازمان حفاظــت محیط زیســت ارائــه نماینــد و درصورتی کــه مقادیــر به دســت آمده از آنالیــز 
یــا پارامترهــای آالینده هــای آن واحــد در چارچــوب اســتاندارد خروجــی فاضــالب ســازمان حفاظــت محیط زیســت 
نباشــد موظــف بــه کاهــش اثــرات مخــرب پســاب خــود بــوده و شــرایطی را بــرای تصفیــه و اصــالح آالینــده خــود 
فراهــم ســازد. در ایــن راســتا شــرکت آزمــون ســالمت آســا در طــرح پایــش خــود اظهــاری ســازمان محیط زیســت 
ــرداری و  ــه نمونه ب ــوط ب ــای مرب ــه آزمایش ه ــوده کلی ــازمان ب ــد س ــگاه های معتم ــن آزمایش ــی از اولی ــه یک ک
آزمون هــای مربــوط بــه پســاب خروجــی را بــر طبــق اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیط زیســت انجــام داده 
ــع را در جهــت کنتــرل و  ــران صنای ــه صاحــب صنعــت و اداره محیط زیســت اســتان ، مدی ــج ب ــه نتای و در ضمــن ارائ

ــاری می رســاند. ــع خــود ی ــه فاضــالب صنای ــوط ب پایــش آلودگی هــای مرب
 )jar test( ــار ــی انجــام آزمــون ج ــری پســاب واحدهــای صنعت ــه پذی ــت تصفی ــدم در جهــت بررســی قابلی ــن ق اولی
ــا  ــد و ب ــگاهی می باش ــاس آزمایش ــر در مقی ــه موردنظ ــتم تصفیه خان ــی از سیس ــی مدل ــع طراح ــه درواق ــوده ک ب
بررســی و محاســبه مــواد منعقــد کننــده و کمــک منعقــد کننــده و همچنیــن زمــان و ســرعت تداخــل ، مهندســین 
ــن  ــی از مهم تری ــون یک ــن آزم ــاند. ای ــاری می رس ــه ی ــتم تصفیه خان ــرای سیس ــی و اج ــت طراح ــاور را در جه مش
آزمون هــای بخــش آب و پســاب بــوده و در جهــت تصفیــه پذیــری و کاهــش فاکتورهــای آالینــده ، نیــاز صنایــع را 

ــازد. ــع می س ــت مرتف ــت محیط زیس ــازمان حفاظ ــرف س ــد از ط ــه تائی ب

ــیمی  ــری در ش ــدازه گی ــز و ان ــهای آنالی ــی از روش ــی یک ــی یون کروماتوگراف
ــون هــا اســتوار اســت. ــان ی ــر هــم کنــش می ــه ب ــر پای ــه اســت کــه ب تجزی

آنالیــز آنیــون هــا و کاتیــون هــا بــا ایــن روش بســیار دقیــق ، بــا تکــرار پذیــری 
بــاال ، حــد تشــخیص پاییــن و زمــان کوتــاه و ســریع در مقایســه بــا ســایر روش 

. ست ها
روش کروماتوگرافی یونی ، طیف وسیعی از کاربردها را شامل می شود :

ــت ،  ــات ، کلری ــرات ، بروم ــد ، کل ــت ، کلرای ــا ، نیتری ــرات ه ــا : نیت ــون ه • آنی
ــد و ... ــفات ، فلورای ــولفات ، فس ــد ، س برومای

• کاتیون ها : سدیم ، پتاسیم ، لیتیوم ، آمونیوم ، منیزیوم ، باریوم و ...
• اسیدهای آلی          • فلزات واسطه          • آمین ها

ــیمیایی آب ،  ــل ش ــز کام ــال 1396 ، آنالی ــن روش از س ــدازی ای ــا راه ان ــذا ب ل
)آنیــون هــا و کاتیــون هــا( انــدازه گیــری کلــرات و برومــات در کمتــر از ســه 

روز کاری فراهــم شــده اســت.

طرح خود اظهاری

راه اندازی بخش کروماتوگرافی یونی در شرکت آزمون سالمت آسا
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قوانین نمونه برداری

ــح و منطقــي و  ــرداری صحی ــر نمونه ب ــي مشــتمل ب ــک محــدوده مطالعات ــا پســاب ی ــع آب ی ــي کیفــي مناب ــد ارزیاب فراین
ــت آمده  ــای به دس ــردازش داده ه ــًا پ ــا و نهایت ــوژی آن ه ــیمیائي و میکروبیول ــی و ش ــای فیزیک ــام آزمایش ه ــپس انج س
می باشــد. روشــن اســت کــه چگونگــي نمونه بــرداری، نقــش بســیار مهمــي در حصــول یافته هــای صحیــح داشــته و اولیــن 
و مهم تریــن نیــاز جهــت مطالعــه کیفــي آب یــا پســاب، نمونه بــرداری و انتقــال صحیــح نمونــه بــه آزمایشــگاه می باشــد. 
جهــت حصــول اطمینــان از نحــوه صحیــح نمونه بــرداری، اســتفاده از کارشناســان زبــده و آشــنا بــه فنــون نمونه بــرداری 
ــده و  ــتاندارد تهیه ش ــرایط اس ــارج از ش ــه خ ــی ک ــد. نمونه های ــروري می باش ــاب ض ــع آب و پس ــواع مناب ــه ان ــلط ب و مس
ــذا  ــال خواهــد داشــت. ل ــه دنب ــوده و اتــالف انــرژي و وقــت و هزینــه را ب ــه آزمایشــگاه ارســال گــردد فاقــد ارزش ب ب
توجــه بــه قوانیــن نمونه بــرداری ضــروري بــوده و در کلیــه شــرایط، هماهنگــي و مشــورت بــا آزمایشــگاه قبــل از انجــام 

ــد. ــروری می باش ــات ض عملی
ــا توجــه بــه تنــوع منابــع آب و پســاب، اســتفاده از ابزارهــاي خــاص جهــت هــر نــوع منبــع توســط تیــم کارآزمــوده و  ب

ــد. ــروري می باش ــرب، ض مج
تیــم نمونه بــرداری آزمایشــگاه آســا، مجهــز بــه دســتگاه نمونه بــرداری از اعمــاق مختلــف )deep Sampler(، دســتگاه دبــي ســنج 

)مولینــه( و دســتگاه Grab جهــت نمونه بــرداری از بســتر و GPS جهــت ثبــت دقیــق مختصــات نقطــه نمونه بــرداری می باشــد.
نمونه هــای اخذشــده در کلیــه مــوارد در همــان روز در کنــار یــخ )فریــزر نشــود( در ظــروف مخصــوص حمــل نمونــه 

ــل داده می شــود. ــه بخش هــای مربوطــه تحوی ــه آزمایشــگاه انتقــال داده شــده و ب )Cool box( ب
مــواد محلــول در آب یــا پســاب کــه قــرار اســت مورداندازه گیــری قــرار گیرنــد بــه علــل پدیده هــای فیزیکــي، شــیمیائي، 
بیولوژیکــي و ترمودینامیکــي پایــداري خــود را از دســت می دهنــد، لــذا در برخــي مــوارد ضــروري اســت کــه بــا توجــه 
 SH2, هدایــت، اســیدیته، کلــر باقی مانــده، بــو و کلیــه گازهــا ازجملــه ،PH،بــه بعــد مســافت پارامترهایــي از قبیــل: دمــا

ــود.  ــری ش ــل )portable( اندازه گی ــتگاه های قابل حم ــط دس ــرداری توس ــل نمونه ب Co2, DO در مح
ــوع آزمایــش موردتقاضــا  ــا شیشــه ای می باشــند کــه برحســب ن ــاز پالســتیکي ی ــز برحســب نی ــرداری نی ظــروف نمونه ب

ــند. ــده می باش ــواد نگه دارن ــاوي م ح
ظروف باکتریولوژي حتمًا از نوع شیشه ای استریل یا ظروف استریل یک بارمصرف می باشند.

ــت  ــل و تثبی ــای الزم در مح ــام آزمایش ه ــرداری و انج ــل نمونه ب ــح مراح ــام صحی ــس از انج ــردار پ ــناس نمونه ب کارش
نمونه هــا و بســته بندی صحیــح و تکمیــل، فــرم نمونه بــرداری جهــت ارســال نمونه هــا در کمتریــن زمــان ممکــن اقــدام 
ــه ســازمان حفاظــت  ــج ب ــد نتای ــه و تایی ــاری و جهــت ارائ ــش خوداظه ــر اســت در طــرح پای ــه ذک ــرد. الزم ب خواهــد ک

ــرد. ــرداری آزمایشــگاه انجــام گی ــق کارشناســان نمونه ب ــد از طری ــا بای ــرداری حتم ــط زیســت، نمونه ب محی
درهرحال در کلیه نتایج صادره از سوي آزمایشگاه نام نمونه بردار در برگه نتیجه آزمون قید می شود.

به طورکلی جهت انجام آزمایش های مربوط به آب :
             • آزمایش های شیمیائي کامل آب حدود 1,5 لیتر آب تهیه شده در ظرف تمیز

             •  آزمایش های میکروبي به روش فیلتراسیون 2 لیتر آب در ظروف استریل
• آزمایش میکروبي به روش MPN  حدود CC 100 آب در ظروف استریل  

• آزمایش بیولوژي آب )شمارش فیتوپالنگتون و زئوپالنگتون ها( 4 لیتر آب در ظروف تمیز و نو  
• آزمایش تخم انگل در آب: 10 لیتر آب در ظروف تمیز  
• آزمایش تخم انگل در پساب: 5 لیتر آب در ظروف تمیز  

موردنیاز می باشد. در سایر موارد هماهنگي با آزمایشگاه ضروري می باشد.

نمونه برداری و انجام آزمون در محل
توسط کارشناسان شرکت آزمون سالمت آسا
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آزمایش بیولوژی آب

ارزیابــي وضعیــت بهداشــتي آب، بررســي وجــود  از جنبه هــای مهــم  یکــي 
ــد. ــع آب می باش ــا در مناب ــم انگل ه ــواع تخ ــا و ان ــا، زئوپالنگتون ه فیتوپالنگتون ه

ــد و گــزارش  ــرار می گیرن ــر موردبررســی ق ــوارد زی ــوژي م ــش بیول در آزمای
می شــوند :

   • فیتوپالنگتون ها: دیاتومه ها - کلروفیسه ها - سیانوفیسه ها
   • زئوپالنگتون ها: پروتوزوآ - روتیفر - کرستاسه

   • سایر موجودات: کرم ها، الرو حشرات و برخي رسوب ها

ــای  ــداد فیلتره ــث انس ــه باع ــکننده ک ــخت و ش ــی س ــواره سیلیس ــا دی ــتند ب ــلولی هس ــای تک س جلبک ه
شــنی در تصفیه خانه هــا می گردنــد. بــو و رنــگ آب را نامطبــوع می کننــد.

دیاتومه ها

جلبک های سبز می باشند و این گروه نیز باعث تغییر بو و طعم آب می شود.
کلروفیسه ها

جلبک هــای داراي کلروفیــل a بــوده و بــه همیــن دلیــل رنــگ ســبز آبــي مخصــوص بــه خــود را دارنــد. 
برخــي سیانوفیســه ها نیــز باعــث انســداد صافی هــا، بــوي نامطبــوع و حتــي ایجــاد مســمومیت می شــوند.

سیانو فیسه ها

ــد و  ــي مفی ــده اند، برخ ــا شناخته ش ــه از آن ه ــش از 30000 گون ــون بی ــه تاکن ــتند ک ــی هس تک یاخته های
بســیاري نیــز بــراي انســان و ســایر موجــودات به عنــوان انگل هــای بیمــاری زا می باشــند، لــذا جســتجو و 

شناســایي ایــن گــروه از اهمیــت بهداشــتي بــاال برخــوردار می باشــند.

پروتوزوآ

ایــن گــروه بــه نــام چــرخ داران معــروف بــوده و گــروه بزرگــي از بی مهــرگان میکروســکوپي می باشــند. 
عمدتــًا در آب هــای شــیرین یافــت می شــوند و به عنــوان عوامــل بیمــاری زای خطرنــاک در نظــر گرفتــه 
ــه ســازي و  ــاد، لخت ــد. انعق ــت دارن ــا اهمی ــم در تصفیه خانه ه ــل مزاح ــوان عوام ــوند، بیشــتر به عن نمی ش
فیلتراســیون به عنــوان بهتریــن فّنــاوری بــراي حــذف ایــن موجــودات می باشــند، وجــود روتیفــر در آب 

ــا نقــص در سیســتم تصفیــه داللــت دارد. تصفیه شــده اغلــب بــر آلودگــي کانال هــای آب صاف شــده ی

روتیفرها

ــر  ــوند ازنظ ــناخته می ش ــامیدني ش ــع آب آش ــم در مناب ــودات مزاح ــوان موج ــتان به عن ــا سخت پوس ی
بهداشــتي خطــر چندانــي بــراي انســان ندارنــد ولــي اغلــب باعــث تغییــر رنــگ، بــو و طعــم آب می شــوند. 
گاهــي نیــز فیلترهــا را مســدود نمــوده و بهره بــرداری از آن هــا را مختــل می کننــد کــه ســبب افزایــش 
ــورت  ــم ها در آب به ص ــن ارگانیس ــور ای ــوند. حض ــا می ش ــه کواگوالنت ه ــل تجزی ــه دلی ــي آب ب تیرگ
مــرده و در حــال فســاد می توانــد بــه افــت کیفیــت آب منجــر شــود کــه ممکــن اســت بــه خاطــر ایــن 
ــر  ــا را در براب ــن باکتری ه ــت ای ــد و حفاظ ــاه می دهن ــود پن ــرم را در خ ــای کلیف ــه باکتری ه ــد ک باش

ــازند. ــم می س ــی فراه ــد گندزدای فراین

کرستاسه ها
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جستجوی تخم انگل در آب یا فاضالب

آزمون جار

ــع آب خــام و پســاب ازنظــر  ــی کیفیــت مناب ــن روش هــا جهــت ارزیاب ــگل یکــی از مهم تری آزمــون جســت وجوی تخــم ان
وجــود ایــن عوامــل می باشــد. بــا توجــه بــه بهره بــرداری از فاضــالب در جهــت آبیــاری و همچنین وجــود برخــی نماتدهای 
ــع ازنظــر وجــود برخــی میکروارگانیســم ها  ــن مناب ــی ای ــن عوامــل در ســبزیجات، ارزیاب روده ای در فاضــالب و رشــد ای
ــز  ــا حائ ــا و همینولیپس ه ــتومادئودناله و نکاتوره ــورا و انکیلوس ــس تریک ــدس، تریکوری ــکاریس لومبریکوئی ــه آس ازجمل
اهمیــت بــوده و تطابــق فاضــالب تصفیه شــده و منابــع آب خــام بــا اســتانداردهای موجــود ازنظــر وجــود تخــم انــگل از 

اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. 
ــت.  ــاز اس ــده موردنی ــازه برداشت ش ــه ت ــر نمون ــاب 5 لیت ــه و در پس ــر نمون ــدار 10لیت ــع آب مق ــی مناب ــت بررس جه
آزمــون شــمارش و شناســایی تخــم انــگل بــا بهره گیــری از روش Bailenger Modified بــا باالتریــن دقــت و صحــت انجــام 

ــع آب خــام و پســاب گــزارش می گــردد.  ــی کیفیــت مناب و نتیجــه جهــت ارزیاب

اولیــن قــدم در جهــت قابلیــت تصفیــه پذیــری پســاب واحدهــای صنعتــی انجــام آزمــون جــار )Jar Test( بــوده کــه مدلــی 
ــد  ــک منعق ــده و کم ــد کنن ــواد منعق ــی و م ــگاهی طراح ــاس آزمایش ــه را در مقی ــت مربوط ــه صنع ــتم تصفیه خان از سیس
ــه مهندســین مشــاور جهــت طراحــی و اجــرا گــزارش  کننــده و همچنیــن زمــان و ســرعت تداخــل الزم را محاســبه و ب
ــتانداردهای  ــا اس ــر ب ــده مغای ــل آالین ــذف عوام ــت ح ــرایط الزم جه ــاد ش ــون ایج ــن آزم ــام ای ــدف از انج ــد . ه می ده
زیســت محیطی و ایجــاد شــرایط ایــده آل در چارچــوب اســتانداردهای ســازمان حفاظــت محیط زیســت در جهــت تخلیــه 
ــل  ــذف عوام ــور ح ــود به منظ ــام می ش ــام انج ــر روی آب خ ــه ب ــی ک ــد. آزمون های ــه می باش ــت مربوط ــاب صنع پس
ــار  ــون ج ــتا آزم ــن راس ــردد. در ای ــام می گ ــت آن انج ــا کیفی ــا و ارتق ــذف آالینده ه ــو و ح ــگ، ب ــدورت، رن ــی ک فیزیک
ــینی  ــاد و ته نش ــالط و انعق ــای اخت ــی از واحده ــدل کوچک ــان داده و م ــام نش ــر آب خ ــا را ب ــد کننده ه ــبی منعق ــر نس تأثی

ارائــه می دهــد. را  تصفیه خانه هــا 
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مدل هــای ریاضــی بطــور کلــی برنامه هــای کامپیوتــري 
هســتند کــه بــراي شبیه ســازی کیفــي یــک مخــزن تحت 
تاثیــر جریــان هــا و بارهــاي خارجــي و انــرژي ورودي و 
ــد.  ــرار می گیرن ــتفاده ق ــي، مورداس ــاي داخل فرآینده
بــرای شبیه ســازی کیفیــت آب مخــازن نیــز اســتفاده از 
ــای  ــن تکنیک ه ــن و مفیدتری ــا، از رایج تری ــن مدل ه ای
ــای  ــا، در مدل ه ــن مدل ه ــان ای ــت. از می ــود اس موج
ــل  ــراي ح ــددي ب ــای ع ــددي از روش ه ــازی ع شبیه س
معــادالت دیفرانســیل جزئــی اســتفاده می شــود. در 
ــی  ــه تخصص های ــن اســت ب ــا ممک ــن مدل ه ــرد ای کارب
چــون هیدرولیــک، شــیمي، زیست شناســی و روش هــای 

آنالیــز عــددي نیــاز باشــد.
ــه کارگیــري مــدل هــاي کیفــي  ــر مــوارد ب در بیــش ت
نیازمنــد تدویــن یــک برنامــه پایــش خــاص بــه منظــور 
ــه  ــد. ب ــي باش ــدل م ــاز م ــورد نی ــات م ــن اطالع تامی
ــل از  ــج حاص ــش و نتای ــات پای ــن عملی ــر ای ــارت دیگ عب
آن اســت کــه در واســنجي و تاییــد مــدل هــاي کیفــي 

ــت. ــروري اس ــازن ض مخ
یــک مــدل کیفــي همــان گونــه کــه از نــام آن پیداســت 
نســخه ســاده شــده اي از آن چــه کــه در واقعیــت رخ 
ــار مخــزن  ــود کــه براســاس رفت مــي دهــد، خواهــد ب
مــدل ســازي شــده، قابلیــت پیش بینــي شــرایط کیفــي 
آتــی را در وضعیــت هــاي مختلــف هیدرولیکــي و 
کیفیــت ورودي هــا و خروجي هــا بــه دســت مــي دهــد.

به کارگیري مدل شامل مراحل زیر است:
• انتخــاب مــدل مناســب براســاس ویژگــي هــاي مخزن 

ــدف مطالعه و ه
ــدل  ــاز م ــورد نی ــات م ــا و اطالع ــع آوري داده ه • جم
)ازجملــه داده هــاي کمــي و کیفــي حاصــل از عملیــات پایش(

• واســنجي و تاییــد مــدل براســاس نتایــج و داده هــاي 
میدانــي بــه دســت آمــده

ــه منظــور پیــش بینــي  ــرد و اســتفاده از مــدل ب • کارب
ــواع  ــه ان ــه ب ــا توج ــزن ب ــي در مخ ــي آت ــرایط کیف ش
ســناریوهاي مدیریتــي و بهــره بــرداري مخــزن و 

ــي ــاي ورودي و خروج ــان ه ــرایط جری ش
ایــن بــه کار گیــري در برخــی از مــوارد پیــش از احــداث 
مخــزن و بــه منظــور بــرآورد کیفیــت آب در شــرایط 
ــرش  ــا پذی ــرد کــه معمــوال ب مختلــف صــورت مــي گی
میزانــي از خطــا بــه دلیــل عــدم وجــود اطالعــات واقعــي 

پیکــره آبــي همــراه اســت.

مدل سازی کیفی مخازن

-WASPWQRRSCEمدل مولفه کیفی
QULA-W2DIVASTTRISULA-

DELWAQMIKE

اکسیژن محلول

نیتروژن

فسفر

باکتری

مواد معلق

فلزات سنگین

مواد محلول

اسیدیته

دما

چربی و روغن و هیدروکربن ها

جدول )1-1( مدل های قابل استفاده در پیش بینی و شبیه سازی کیفی مخازن )نشریه 552(
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روش آزموننام علمی آزمایشنام فارسی آزمایشکد آزمونردیف

1806pHpHمتر pH

EC متر و محاسبهElectrical Conductivityهدایت2826

کدورت سنجیTurbidityکدورت3827

گراویمتری)TSS)total suspended solidsمواد معلق کل4816

گراویمتری)TDS)total dissolved solidsمواد محلول کل5813

تیتراسیونTemporary hardnessسختی موقت6866

تیتراسیونPermanent hardnessسختی دائم7950

تیتراسیونTotal Hardnessسختی کل8830

کروماتوگرافی یونی یا تیتراسیونCalciumکلسیم9831

کروماتوگرافی یونی یا تیتراسیونMagnesiumمنیزیم10832

کروماتوگرافی یونی یا تیتراسیونChlorideکلرور11833

تیتراسیونAlkalinity to Phenolphthaleinقلیائیت نسبت به فنل )کربنات(12828

تیتراسیونTotal Alkalinity / Total Acidityقلیائیت کل )مجموع بی کربنات و کربنات(13829

Sulphateسولفات14834
کروماتوگرافی یونی  یا 

اسپکتروفتومتري

کروماتوگرافی یونی یا نشر اتمیSodiumسدیم15835

کروماتوگرافی یونی یا نشر اتمیPotassiumپتاسیم16836

اسپکتروفتومتریSilicaسیلیس17837

Ammoniaآمونیاک18838
 کروماتوگرافی یونی یا

اسپکتروفتومتری

Nitrateنیترات19839
 کروماتوگرافی یونی یا

اسپکتروفتومتری

Nitriteنیتریت20840
 کروماتوگرافی یونی یا

اسپکتروفتومتری

اسپکتروفتومتریOrganic Nitrogenازت آلی21841

محاسبهTotal Nitrogenازت کل22842

تیتراسیونSulphiteسولفیت23844

تیتراسیونPermanganateپرمنگنات مصرفی24843

گراویمتري)TS)total solidsکل جامدات25819

گراویمتريFS(fixed solids)مواد کل معدنی26820

لیست آزمون های آزمایشگاه آسا در بخش شیمی آب و پساب

لیست آزمون ها
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روش آزموننام علمی آزمایشنام فارسی آزمایشکد آزمونردیف

گراویمتري)VS)volatile solidsمواد کل آلي27821

گراویمتريFDS(fixed dissolved solids)مواد محلول معدنی28814

گراویمتري)VDS)volatile dissolved solidsمواد محلول آلی29815

گراویمتريFSS(fixed suspended solids)مواد معلق معدنی30817

 VSS)volatile suspendedمواد معلق آلی31818
solids(گراویمتري

اسپکتروفتومتری)Surfactants )Detergentدترجنت32824

33853TransmittanceTransmittanceاسپکتروفتومتری

گراویمتریDensityجرم حجمی )دانسیته(34845

دستگاهFlowدبي35852

محاسبه)SAR)sodium absorbtion rateنسبت جذب سدیم36846

دماسنجTemperatureدرجه حرارت37805

شوري سنجSalinityدرصد شوری38847

39849MLSS لجنMLSS)mass liquid 
suspended solids(گراویمتري

40850MLVSS لجنMLVSS)mass liquid volatile 
suspended solids(گراویمتري

کیتHydrogen Sulfideهیدروژن سولفوره41808

کیتCarbon dioxideدي اکسید کربن42807

کیت و دستگاه DO متر)DO)dissolved oxygenاکسیژن محلول43809

 اکسیژن مورد نیاز واکنش های بیولوژیکی44810
5 روزه

BOD)biological oxygen 
demand(وینکلر و دستگاهي

 COD)chemical oxygenاکسیژن مورد نیاز واکنش های شیمیایی45811
demand(

رفلکس معکوس و تیتراسیون- 
اسپکتروفتومتری

)TOC)total oxygen carbonکل کربن آلی46812
 هضم با رآکتور و
اسپکتروفتومتری

Total Phosphateفسفات کل47822
  کروماتوگرافی یونی یا

اسپکتروفتومتری

استخراج و گراویمتریGrease & Oilچربی48823

جذب اتمیIronآهن49868

جذب اتمیManganeseمنگنز50878

جذب اتمیTotal Chromiumکروم کل51872

محاسبهChromium +3کروم 528733

لیست آزمون های آزمایشگاه آسا در بخش شیمی آب و پساب

لیست آزمون ها
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لیست آزمون ها

روش آزموننام علمی آزمایشنام فارسی آزمایشکد آزمونردیف

اسپکتروفتومتری+Chromium 6کروم 538746

جذب اتمیNickelنیکل54870

جذب اتمیCopperمس55869

جذب اتمیZincروی56871

اسپکتروفتومتری Cyanideسیاناید57880

اسپکتروفتومتری یا جذب اتمیAluminumآلومینیوم58867

جذب اتمیLeadسرب59881

جذب اتمیCadmiumکادمیوم60883

جذب اتمیCobaltکبالت61885

جذب اتمیSilverنقره62887

جذب اتمیMercuryجیوه63889

جذب اتمیTinقلع64890

اسپکتروفتومتریBoronبر65892

کروماتوگرافی یونی یا جذب اتمیBariumباریم66894

جذب اتمیBerylliumبرلیوم67896

کروماتوگرافی یونیBromateبرومات68898

کروماتوگرافی یونیBromineبروماید69899

کروماتوگرافی یونیChlorateکلرات701078

کروماتوگرافی یونیChloriteکلریت711079

تیتراسیونIodideیداید72877

Florideفلوراید73901
کروماتوگرافی یونی  یا 

اسپکتروفتومتری

جذب اتمیPlatiniumپالتین74902

جذب اتمیAntimonyآنتیموان75905

جذب اتمیMolybdenumمولیبدن76903

جذب اتمیArsenicارسنیک77906

جذب اتمیSeleniumسلنیم78908

جذب اتمیVanadiumوانادیوم79948

جذب اتمیGalliumگالیم80957

لیست آزمون های آزمایشگاه آسا در بخش شیمی آب و پساب



آزمایشگاه آب و پساب

آسا افق روشن سالمت در پرتو کیفیت

23

روش آزموننام علمی آزمایشنام فارسی آزمایشکد آزمونردیف

جذب اتمی+iron 2آهن 819422

جذب اتمی+iron 3آهن 829433

جذب اتمیBismuthبیسموت83937

کروماتوگرافی یونی یا جذب اتمیLithiumلیتیم84935

جذب اتمیStrontiumاسترانسیوم85934

رنگ سنجی)R.Cl ) Residual Chlorideکلر باقیمانده86858

قیف اینهف)SS)settleable solidsقابلیت ته نشینی87825

گراویمتریAcid Solubility Percentدر صد انحالل در اسید88859

تحقیقاتی با دستگاه جارJar test – Waterجارتست آب89862

تحقیقاتی با دستگاه جارJar test – Waste waterجارتست پساب90863

اسپکتروفتومتریColorرنگ91865

گراویمتري)SVI )sludge volume indexشاخص حجمی لجن92931

گراویمتريFloating Materialsحجم مواد شناور در سطح93857

94932a کلروفیلChlorophyll-aUV- spectroscopy

فیلتراسیون+میکروسکوپیAsbestosآزبست95951

Toxins)pesti cides(HPLCسموم96926

MTBE)Methyl tert-butyl ether(HPLCمتیل ترشری بوتیل اتر97941

PAHHPLCهیدروکربن های حلقوی نفتی98919

TPHHPLCکل هیدروکربن های نفتی99917

تحقیقاتیCorrosion research testآزمون تحقیقانی خورندگی100964

101982-85SDI)SDI( silt density indexتحقیقاتی با دستگاه

اسپکتروفتومتریPhenolفنل102910

اسپکتروفتومتریFormaldehydeفرمالدئید103911

اسپکتروفتومتریHydrazineهیدرازین104913

105914α  اشعهα – Ray-

106914β  اشعهΒ – Ray-

کروماتوگرافیTHMs(trihalomethanes(تري هالومتانها107916

لیست آزمون های آزمایشگاه آسا در بخش شیمی آب و پساب

لیست آزمون ها
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لیست آزمون ها

روش آزموننام علمی آزمایشنام فارسی آزمایشکد آزمونردیف

)Hetrotrophic bacteria CountPlate count )pour plateشمارش کلیه میکروب های هوازی108752

Coliform countMPNشمارش کلیه کلیفرمها109753

Fecal coliform countMPNشمارش کلیه کلیفرمهای مدفوعی110754

Fecal streptococcus countMPNشمارش کلیه استرپتوکوک های مدفوعی111755

Mould countSurface cultureشمارش کپک112756

Yeast countSurface cultureشمارش کلیه مخمرها113757

 جستجو یا شمارش سودوموناس114758
آئروژینوزا

Pseudomonas aeroginosa 
Detection &numerationMPN

Coliform detectionFiltrationجستجوی کلیفرمها115763

 )E.Coli( Fecal coliformsجستجوی کلیفرمهای مدفوعی )اشرشیاکلی (116764
detectionFiltration

 جستجوی کلستریدیوم های احیا کننده117760
سولفیت

Sulfite reductase clostridium 
detectionFiltration

Fecal Entrococcus detectionFiltrationجستجوی انتروکوکوس های روده ای118761

 Pseudomonas aeroginosaجستجوی سودوموناس آئروژینوزا119791
detectionFiltration

Staphylococcus aureus countFiltrationشمارش استافیلوکوک120775

Salmonella Sp. detectionFiltrationجستجوی سالمونال121781

 Vibrio cholera detectionجستجو و شمارش ویبریوکلرا122770
&numerationFiltration

 بیولوژی-شمارش و شناسایی فیتوپالنکتون123759
ها و زئوپالنکتون ها

Biology-phyto&zeo plankton 
detection & numerationFilter membrane

Parasit egg countBaelinger methodشمارش تخم انگل124771

Biology –size of the algeaFilter membraneبیولوژی-تعیین سایز جلبک ها125986

Iron bacteria detectionFilter membraneجستجوی باکتری ها ی آهن126772

Shigella detectionFiltrationجستجوی شیگال127782

لیست آزمون های آزمایشگاه آسا در بخش میکروبیولوژی و بیولوژی آب و پساب



اســتانداردهای بخـش آب و پسـاب

ISIRI - 1053 استاندارد آب آشامیدنی •
ISIRI - 6694 استاندارد آب بسته بندی •

ISIRI - 2441 استاندارد آب معدنی طبیعی - ویژگی ها •
• استاندارد میکروبی آب

ST - 04/00 استاندارد خروجی فاضالب کد •
• ویژگــی هــای فیزیکــی و شــیمیایی آب محیط هــای  

ــی  ــرد آب ــی و س ــرم آب ــان گ ــی ماهی پرورش
• مشخصات آب مصرفی در ساخت بتن

• مقایسه برخی از استانداردهای بین المللی آب آشامیدنی
• مراجع
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ISIRI - 1053 استاندارد آب آشامیدنی

جدول 1- ویژگیهاي فیزیکي آب آشامیدنی

واحد اندازه گیریمقدار مجازحد مطلوبویژگیردیف

NTUaحداکثر 5کمتر یا مساوی 1کدورت1

پالتین،  کبالت براي رنگحداکثر 15-رنگ2
T.C.Ub حقیقي آب

حداکثر 2 واحد در 12 درجه سیلسیوس وبو3
رقم آستانه بو )TONc(-حداکثر3 واحد در 25 درجه سیلسیوس

4pH6,5 - 8,56,5 - 9-

یــاد آوري 1 :  نظــر بــه اینکــه کــدورت ، رنــگ و pH عــالوه بــر قابــل پذیــرش 
ــد ،  ــش دارن ــتقیم نق ــر مس ــور غی ــه ط ــتي آب ب ــت بهداش ــودن آب ، در کیفی ب

بــراي آنهــا حــد اکثــر مجــاز تعریــف شــده اســت.
ــی  ــو در خروج ــک ان-تی-ی ــاوی ی ــا مس ــر ی ــدورت کمت ــن ک ــاد آوري 2 : تامی ی

تصفیه خانه هــای متعــارف آب الزامــی اســت.

a- Nephelometric Turbidity Unit
b- True Color Unit
c- Threshold Odor Number

حداکثرمجازبرحسبنوع ترکیبردیف

As0.01آرسنیک1

2b 7-آزبست MLFa

Pb0.01سرب3

Cr0.05کروم *4

Se0.01سلنیوم5

Cd0.003کادمیوم6

Sb0.02آنتیموان7

Hg0.006جیوه )معدنی(8

Mo0.07مولیبدن9

CN0.07سیانور10

B0.5بر11

Ni0.07نیکل12

Ba0.7باریم13

14c وانادیومV0.1

جدول 2 -  حداکثر مجاز مواد شیمیائي معدني سمي )بر حسب میلي گرم بر لیتر(

یادآوري : مقدار ذکر شده براي مقدار کل کروم است .
میلیون فیبر بر لیتر  )با طول بیش از 10 میکرون(

b : به مراجع الزامی بند 3-2 مراجعه شود
c : به مراجع الزامی بند 3-1 مراجعه شود

a-MFL = million fibers per liter
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جدول 3 –  حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیائي معدني غیر سمي موجود در آب آشامیدنی )بر حسب میلي گرم بر لیتر(

حداکثرمجازحداکثرمطلوببرحسبنوع ترکیبردیف

TDSa(10002000(کل مواد جامد محلول1

بدون محدودیتCaCO3200سختي کل2

Cl250400کلرور3

SO4250500سولفات4

-H2S(0.05(هیدروژن سولفوره5

-Fe0.3آهن6

Mn0.10.4منگنز7

Al0.10.9آلومینیوم8

-Zn3روي9

Cu12مس10

NO3-50 bنیترات11

NO2-3 bنیتریت12

-Ca300کلسیم13

-*Mg30منیزیوم14

-NH31.5آمونیاک15

Na200200 cسدیم16

یــادآوري 1 :  نظــر بــه اینکــه بیــن یونهــاي منیزیــوم و ســولفات از نظــر تغییــر طعــم و امــکان اختــالل در جهــاز هاضمــه ارتباطــي وجــود دارد، از 
ایــن رو در شــرایطي کــه مقــدار منیزیــوم از 30 میلــي گــرم بــر لیتــر بیشــتر باشــد ، مقــدار ســولفات نبایــد بیــش از 250 میلــي گــرم بر لیتر باشــد.

یــادآوري 2 :  حداکثــر مجــاز کل مــواد جامــد محلــول، کلــرور، ســولفات، آلومینیــوم و ســدیم، بــه علــت اهــداف غیــر بهداشــتی بــوده و در 
راســتای منافــع ملــی ارائــه شــده اســت.

یادآوري 3 : مقدار حداکثر مجاز آلومینیوم برای تصفیه خانه های بزرگ 0,1 و برای تصفیه خانه های کوچک 0٫2 می باشد. 
یادآوري 4 : حداکثر مجاز سختی از نقطه نظر اقتصادی ارائه شده است. 

a-Total Dissolved Solid
b : در مورد نیترات و نیتریت - مجموع نسبت غلظت هرکدام به مقادیر توصیه شده، نباید از 1 بیشتر باشد. 

c : در شرایط نبودن منبع آب با کیفیت برتر در منطقه، تا 250 میلی گرم بر لیتر مجاز است.

غلظت نیترات اندازه گیری شده غلظت نیترات اندازه گیری شده

غلظت نیترات استاندارد غلظت نیترات استاندارد
+ ≤ 1



آزمایشگاه آب و پساب

آسا افق روشن سالمت در پرتو کیفیت

28

ISIRI - 6694 استاندارد آب آشامیدنی بسته بندی

جدول 1- ویژگیهاي فیزیکي آب آشامیدنی بسته بندی

واحد اندازه گیریمقدار مجازحد مطلوبویژگیردیف

NTUaحداکثر 5کمتر یا مساوی 1کدورت1

پالتین،  کبالت براي رنگحداکثر 15-رنگ2
T.C.Ub حقیقي آب

حداکثر 2 واحد در 12 درجه سیلسیوس وبو3
رقم آستانه بو )TONc(-حداکثر3 واحد در 25 درجه سیلسیوس

4pH6,5 - 8,56,5 - 9-

یــاد آوري 1 :  نظــر بــه اینکــه کــدورت ، رنــگ و pH عــالوه بــر قابــل پذیــرش 
ــد ،  ــش دارن ــتقیم نق ــر مس ــور غی ــه ط ــتي آب ب ــت بهداش ــودن آب ، در کیفی ب

بــراي آنهــا حــد اکثــر مجــاز تعریــف شــده اســت.

a- Nephelometric Turbidity Unit
b- True Color Unit
c- Threshold Odor Number

حداکثرمجازبرحسبنوع ترکیبردیف

Sb0.02آنتی موان1

As0.01آرسنیک2

Ba0.7باریم3

B0.5بورات4

Cd0.003کادمیوم5

Cr0.05کروم6

Mo0.07مولیبدن7

CN0.07سیانید8

Pb0.01سرب9

Hg0.006جیوه10

Ni0.07نیکل11

Se0.01سلنیوم12

V0.1وانادیوم13

جدول 2 -  حداکثر مجاز مواد شیمیائي معدني سمي در آب آشامیدنی بسته بندی )بر حسب میلي گرم بر لیتر(
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جدول 3 –  حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیائي معدني غیر سمي موجود در آب آشامیدنی بسته بندی )بر حسب میلي گرم بر لیتر(

حداکثرمجازحداکثرمطلوببرحسبنوع ترکیبردیف

1)TDSa( 10001500-کل مواد جامد محلول

CaCO3200500سختي کل2

Cl250400کلرور3

SO4250400سولفات4

-H2S(0.05(هیدروژن سولفوره5

-Fe0.3آهن6

Mn0.10.4منگنز7

Al0.10.2آلومینیوم8

-Zn3روي9

Cu12مس10

NO3-50نیترات11

NO2-0.1نیتریت12

-Ca300کلسیم13

-Mg30منیزیوم14

-NH31.5آمونیاک15

Na-200سدیم16

F-1.5فلوراید17

یــادآوري 1 :  نظــر بــه اینکــه بیــن یونهــاي منیزیــوم و ســولفات از نظــر تغییــر طعــم و امــکان اختــالل در جهــاز هاضمــه ارتباطــي وجــود دارد، از 
ایــن رو در شــرایطي کــه مقــدار منیزیــوم از 30 میلــي گــرم بــر لیتــر بیشــتر باشــد ، مقــدار ســولفات نبایــد بیــش از 250 میلــي گــرم بر لیتر باشــد.
a-Total Dissolved Solids
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ISIRI - 2441 استاندارد آب معدنی طبیعی - ویژگی ها

حداکثر میزان مجاز فلزات سنگین و مواد شیمیائي موجود در آب معدنی طبیعی

حداکثرمجاز mg/lبرحسبترکیباتردیف

Sb0.005آنتي موان1

As0.01ارسنیک2

Ba0.7باریم3

B5بورات4

Cd0.003کادمیوم5

Cr0.05کروم6

Cu1مس7

F1.5فلوئور8

Pb0.01سرب9

Mn0.4منگنز10

Hg0.001جیوه11

0.02بر حسب Niنیکل12

0.07بر حسب CNسیاناید13

50بر حسب NO3نیترات14

0.1بر حسب NO2نیتریت15

50-مجموع نیترات و نیتریت16

0.01بر حسب Seسلنیوم17

اندازه گیری فلزات سنگین با دستگاه جذب اتمی در شرکت آزمون سالمت آسا
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آب آشامیدنی - ویژگی های میکروبیولوژی

حداکثر مجازنام آزمونردیف

Negativeکلیه کلی فرم ها1

Negativeکلیه کلی فرم ها مدفوعی2

)ISIRI - 6267( آب آشامیدنی بسته بندی

حداکثر مجازنام آزمونردیف

Negativeکلیه کلی فرم ها1

Negativeکلیه کلی فرم ها مدفوعی2

)INSO-4403( )ISIRI - 5869( آب معدنی بسته بندی

حداکثر مجازنام آزمونردیف

Negative کلیه کلی فرم ها )به روش فیلتراسیون(1

Negative کلیه کلی فرم ها مدفوعی )به روش فیلتراسیون(2

Negativeانتروکوکوس ها )استرپتوکوک های مدفوعی( )به روش فیلتراسیون(3

Negativeکلستریدیوم های احیاکننده سولفیت )به روش فیلتراسیون(4

Negativeسودوموناس )به روش فیلتراسیون(5

)ISIRI - 9412( آب استخر

حداکثر مجازنام آزمونردیف

x 102 2شمارش کلیه میکروب های هوازی1

2)MPN به روش( 100MLدر )کلی فرم های مدفوعی )اشرشیاکلیNegative

102انتروکوکوس ها )استرپتوکوک های مدفوعی( در 100ML )به روش فیلتراسیون(3

50شمارش استافیلوکوک در 100ML )به روش فیلتراسیون(4

Negativeسودوموناس در ML 100 )به روش فیلتراسیون(5

استانداردهای میکروبی آب
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استاندارد خروجي فاضالب کد: ST 04-/00 )بر گرفته از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران(

مصارف کشاورزی و آبیاری )mg/l(تخلیه به چاه جاذب )mg/l(تخلیه به آب های سطحی )mg/l(مواد آلوده کنندهردیف

1Ag - 10.10.1نقره

2Al - 555آلومینیوم

3As - 0.10.10.1آرسنیک

4B - 211بر

5Ba - 511باریم

6Be - 0.110.5بریلیوم

7Ca - 75کلسیم--

8Cd - 0.10.10.05کادمیوم

9Cl - 110.2کلر آزاد

10Cl - 600600 )تبصره2(600 )تبصره1(کلراید

11C6H5OH - 1ناچیز1فنل

12CH2O - 111فرم آلدئید

13CN - 0.50.10.1سیانور

14Co - 110.05کبالت

15Cr+6 - 0.511کروم

16Cr+3 - 222کروم

17Cu - 110.2مس

18F - 2.522فلوراید

19Fe - 333آهن

20Hg - ناچیزناچیزناچیزجیوه

21Li - 2.52.52.5لیتیم

22Mg - 100100100منیزیم

23Mn - 111منگنز

24Mo - 0.010.010.01مولیبدن

25Ni - 222نیکل

26NH3 - 2.51آمونیم-
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مصارف کشاورزی و آبیاری )mg/l(تخلیه به چاه جاذب )mg/l(تخلیه به آب های سطحی )mg/l(مواد آلوده کنندهردیف

27NO2 - 1010نیتریت-

28NO3 - 5010نیترات-

29P - 66فسفات-

30Pb - 111سرب

31Se - 10.10.1سلنیم

32SH2 - 333سولفید

33SO3 - 111سولفیت

34SO4 - 400500 )تبصره2(400 )تبصره1(سولفات

35V - 0.10.1وانادیم-

36Zn - 222روی

37)F.O.G( 101010چربی و روغن

38ABS - 1.50.50.5دترجنت

30100 )لحظه ای 100(30 )لحظه ای BOD5()50( )تبصره3(39

60200 )لحظه ای 100(60 )لحظه ای COD()100( )تبصره3(40

41)DO( )2-2اکسیژن محلول )حداقل

42)TDS( مجموع مواد جامد محلول)تبصره2()تبصره1(-

43)TSS( مجموع مواد جامد معلق)100-40 )لحظه ای 60

44)SS( 0مواد قابل ته نشینی--

45pH 8.5 - 96 - 8.55 - 6.5 حدود

000مواد رادیواکتیو46

47NTU - 50-50کدورت

757575رنگ )واحد رنگ(48

49)T( درجه حرارت)تبصره4(--

50MPN/100ml 400400400کلیفرم گرماپای

51MPN/100ml 100010001000کل کلیفرم

)تبصره5(--تخم انگل52

ــاب  ــه پس ــود ک ــد ب ــاز خواه ــي مج ــدول در صورت ــده در ج ــخص ش ــزان مش ــش از می ــت بی ــا غلظ ــه ب ــره1: تخلی تبص
خروجي،غلظــت کلراید،ســولفات و مــواد محلــول منبــع پذیرنــده را درشــعاع 200 متــري بیــش از 10 درصــد افزایــش ندهــد.

ــش  ــه افزای ــد بودک ــاز خواه ــي مج ــدول در صورت ــده در ج ــخص ش ــزان مش ــش از می ــت بی ــا غلظ ــه ب ــره2: تخلی تبص
ــد. ــد نباش ــش از 10 درص ــي بی ــه آب مصرف ــبت ب ــي نس ــاب خروج ــول پس ــواد محل ــولفات و م کلراید،س

تبصره3: صنایع موجود مجاز خواهد بود BOD5 و COD را حداقل 90 درصد کاهش دهند.
تبصــره4: درجــه حــرارت بایــد بــه میزانــي باشــد کــه بیــش از 3 درجــه ســانتي گــراد در شــعاع 200 متــري محــل ورود آن ، 

درجــه حــرارت منبــع پذیرنــده را افزایــش یــا کاهــش ندهــد.
تبصــره5 : تعــداد تخــم انــگل )نماتــد( در فاضــالب تصفیــه شــده شــهري در صــورت اســتفاده از آن جهــت آبیــاري محصوالتــي 

کــه بــه صــورت خــام مــورد مصــرف قــرار مــي گیــرد نبایــد بیــش از یــک عــدد در لیتــر باشــد.
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ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب محیط های پرورشی ماهیان گرم آبی و سرد آبــی 
)برگرفته از استاندارد ISIRI - 8726 سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران(

شاخصردیف
دامنه مناسب

مالحظات
ماهیان سرد آبیماهیان گرم آبی

C9 - 17 °C° 30 - 16دما1
ترجیحا 28 - 20 درجه سیلسیوس برای ماهیان گرم آبی
ترجیحا 16 - 12 درجه سیلسیوس برای ماهیان سرد آبی

mg/l6 - 12 mg/l 9 - 2اکسیژن2
ترجیحا حداقل درصد اشباع اکسیژن 70 درصد برای ماهیان سرد 

آبی می باشد

3)CO2( 20دی اکسید کربن mg/l< 15 mg/lترجیحا برای ماهیان سرد آبی مقدار آن کمتر می باشد

4pH6.5 - 9.56.5 - 8ترجیحا 8.5 - 6.5 برای ماهیان گرم آبی

برای ماهیان سرد آبی آب باید شفاف باشد-cm 35 - 15شفافیت )عمق دید(5

کل مواد محلول در آب 6
)TDS(

-< 200 mg/lبرای ماهیان گرم آبی منبعی وجود ندارد

7)EC( 8000 >هدایت الکتریکی µmhos/cm-ترجیحا کمتر از 3000 برای ماهیان گرم آبی

کل مواد معلق در آب 8
)TSS(

-< 80 mg/lبرای ماهیان گرم آبی منبعی وجود ندارد

9CaCO3 75 <قلیائیت کل mg/l> 20 mg/l
برای ماهیان گرم آبی ترجیحا بین 200 - 150 میلی گرم در لیتر 

است )این محاسبه بر اساس میزان کربنات کلسیم است(

10CaCO3 400 >400سختی کل mg/l-

11N-NO2 0.2 >نیتریت mg/l< 0.02 mg/l
ترجیحا برای ماهیان گرم آبی کمتر از 0.1 میلی گرم در لیتر بر 

اساس N-NO2 محاسبه می شود

12N-NO3 5 - 2نیترات mg/l-ترجیحا کمتر از 2 میلی گرم در لیتر

13N-NH3 0.2 >آمونیاک mg/l< 0.01 mg/l-

--mg/l 0.5 - 0.2ارتو فسفات14

ترجیحا باید صفر باشدmg/l0 0.002 >هیدروژن سولفوره15

-mg/l< 0.2 mg/l 0.9 >آهن کل16

mg/l0.005 - 0.1 mg/l 0.1 - 0.005مس17
ترجیحا مقدار حد مجاز مس بستگی به سختی آب دارد. در سختی 
10 مساوی 0.005 ، در سختی 50 مساوی 0.22 ، در سختی 100 

مساوی 0.04 و در سختی 300 مساوی 0.122 می باشد.

mg/l0.03 - 0.5 mg/l 2 - 0.3روی18

مقدار مجاز روی بستگی به سختی آب دارد و برای سرد آبی 
در سختی 10 مساوی 0.03 ، و برای سختی 50 مساوی 0.2 برای 
سختی 100 مساوی 0.3 و برای سختی 500 مساوی 0.5 می باشد.

مقدار مجاز روی برای ماهیان گرم آبی در سختی 10 مساوی 0.3 
در سختی 50 مساوی 0.7 و در سختی 500 مساوی 2 می باشد.

-mg/l< 0.02 mg/l 0.02 >کلر19

-mg/l< 0.05 mg/l 0.25 >جیوه20

mg/l0.4 - 3 µg/l 0.012 - 0.004کادمیوم21
بستگی به قلیائیت آب دارد ، در قلیائیت بیشتر از 100 برای ماهیان 

سرد آبی مساوی 3 میکروگرم در لیتر و برای قلیائیت کمتر از 
100 مساوی 0.4 میکروگرم در لیتر

22PCB-0.5 µg/l
برای ماهیان گرم آبی در آب سبک 0.004 میلی گرم در لیتر 

)4 میکروگرم در لیتر( و در آب سنگین 12 % میلی گرم در لیتر 
)بیش از 100 میکروگرم در لیتر(
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مشخصات آب مصرفی در ساخت بتن

حداکثر غلظت مجاز )ppm(شرحنوع ماده زیان آور

TTS ذرات جامد معلق
1000بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و بتن پیش تنیده

2000بتن آرمه در شرایط محیطی مالیم و بتن بدون آرماتور

TDS مواد محلول کل

1000بتن آرمه در شرایط محیطی شدید و بتن پیش تنیده

2000بتن آرمه در شرایط محیطی مالیم

35000بتن بدون آرماتور و بدون اقالم فلزی مدفون

Cl- کلراید
500بتن آرمه در شرایط محیطی شدید، بتن پیش تنیده و بتن عرشه پلها

سایر موارد بتن آرمه ، در شرایط مرطوب یا دارای مواد آلومینیومی یا فلزات غیر مشابه 
1000یا دارای قالبهای گالوانیزه دایمی

10000بتن بدون آرماتور و بدون اقالم فلزی مدفون

SO4 سولفات
1000 بتن آرمه و بتن پیش تنیده

3000بتن بدون آرماتور و بدون اقالم فلزی مدفون

Na2O + 0.658 K2O600قلیایی ها

pH-4.5 - 8.5
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مقایسه برخی از استانداردهای بین المللی آب آشامیدنی

Parameter

USEPA1

maximum 
contaminant level 

)MCL(

Canada2

maximum 
acceptable 

concentration

EEC3

 maximum
 admissible

concentration

Japan4

 maximum
 admissible

concentration

WHO5

guidline

Bottled Water
U. S. 

Federal Drug 
Administration 

Level

Aluminum 0.05 - 0.2 mg/L6 - 0.2 mg/L 0.2 mg/L 0.2 mg/L -

Ammonium - - 0.5 mg/L No Standard 1.5 mg/L -

Antimony 0.006 mg/L - 0.01 mg/L 0.002 mg/L7 0.005 mg/L -

Arsenic 0.05 mg/L 0.025 mg/L 0.05 mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L 0.05 mg/L

Barium 2.0 mg/L 1.0 mg/L No Standard No Standard 0.7 mg/L 2.0 mg/L

Boron - 5.0 mg/L 1.0 mg/L 0.2 mg/L7 0.3 mg/L -

Cadmium 0.005 mg/L 0.005 mg/L 0.005 mg/L 0.01 mg/L 0.003 mg/L 0.005 mg/L

Chloride 250 mg/L6 250 mg/L 250 mg/L 200 mg/L 250 mg/L

Chromium 0.1 mg/L 0.05 mg/L 0.05 mg/L 0.05 mg/L 0.05 mg/L 0.1 mg/L

Coliforms , total 
Organisms / 100 

mL
£ % Positive 0 0 or MPN £ 1 0 0 £ 1 MF

Coliforms )E. coli(
Organisms / 100 

mL
0 0 0 0 0 -

Color 15 cu6 15 cu 20 mg Pt-Co/L 5 cu 15 cu < 15 cu

Copper 1.3 mg/L6 1.0 mg/L 2.0 mg/L 1.0 mg/L 1 - 2 mg/L 1.0 mg/L

Cyanides 0.2 mg/L 0.2 mg/L 0.05 mg/L 0.01 mg/L 0.07 mg/L -

Fluoride 2.0 - 4.0 mg/L6 1.5 mg/L 0.7 - 1.5 mg/L 0.8 mg/L 1.5 mg/L -

Hardness - - 50 mg/L 300 mg/L - -

Iron 0.3 mg/L6 0.3 mg/L 0.2 mg/L 0.3 mg/L 0.3 mg/L -

Lead 0.015 mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L 0.05 mg/L 0.01 mg/L 0.005 mg/L

Manganese 0.05 mg/L 0.05 mg/L 0.05 mg/L 0.01 - 0.05 mg/L 0.1 - 0.5 mg/L -

Mercury 0.002 mg/L 0.001 mg/L 0.001 mg/L 0.0005 mg/L 0.001 mg/L 0.002 mg/L

Molybdenum - - - 0.07 mg/L 0.07 mg/L -

Nickel 0.1 mg/L - 0.02 mg/L 0.01 mg/L7 0.02 mg/L -

Nitrate / Nitrite, 
total 10 mg/L as N - - 10 mg/L as N - 10 mg/L as N

Nitrates 10 mg/L as N 10 mg/L as N 50 mg/L 10 mg/L as N 50 mg/L as NO3- -

Nitrites 1 mg/L as N 3.2 mg/L 0.1 mg/L 10 mg/L 3 mg/L as NO2- 1 mg/L as N

Odor 3 TON8 -

2 dilution no. 
@12 °C ; 3 

dilution no. @ 
25 °C

3 TON - -
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Parameter

USEPA1

maximum 
contaminant level 

)MCL(

Canada2

maximum 
acceptable 

concentration

EEC3

 maximum
 admissible

concentration

Japan4

 maximum
 admissible

concentration

WHO5

guidline

Bottled Water
U. S. 

Federal Drug 
Administration 

Level

pH 6.5 - 8.5 6.5 - 8.5 6.5 - 9.5 5.8 - 8.6 6.5 - 8.5 -

Phosphorus - - 5 mg/L No Standard - -

Phenols - 0.002 mg/L 0.5 µg/L
C6H5OH 0.005 mg/L - -

Potassium - - 12 mg/L No Standard - -

Selenium 0.05 mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L 0.01 mg/L 0.05 mg/L

Silica Dioxide - - 10 mg/L No Standard - -

Silver 0.1 mg/L6 0.05 mg/L 0.01 mg/L No Standard No Standard -

Solids , total 
dissolved 500 mg/L6 500 mg/L No Standard 500 mg/L 1000 mg/L -

Sodium - - 75 - 150 mg/L 200 mg/L 200 mg/L -

Sulfate 250 mg/L6 500 mg/L 250 mg/L No Standard 250 mg/L -

Turbidity 0.5 - 5 NTU 1 NTU 4 JTU 1 - 2 Units 5 NTU < 5 NTU

Zinc 5 mg/L6 5.0 mg/L No Standard 1.0 mg/L 3.0 mg/L -

1- United States Environmental Protection Agency.
2- These limits are established by Health Canada.
3- In the EEC )European Economic Community(, limits are set by the European
     Committee for Environmental Legislation.
4- In Japan, limits are established by the Ministry of Health and Welfare.
5- World Health Organization.
6- U.S. Secondary MCL.
7- Identified as a parameter to be regulated in the future.
8- Threshold Odor Number.
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