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 به نام خدا

 استاندارد ایران یملآشنایی با سازمان 

 صۀنعتی  و تحقیقۀات  اسۀتاندارد  مؤسسۀ   راتمقر و قوانین اصالح قانون 1مادۀ  یک بند موجب به ایران استاندارد یملسازمان 

 )رسمی( ایران یملاستانداردهای  نشر و تدوین تعیین، که وظیف  است کشور رسمی مرجع تنها 3193 ماه بهمن مصوب ایران،

  .دارد عهده به را

ز و مؤسسۀات  کۀ نظۀران مرا صۀاحب  ،ارشناسان سازمانکب از کمر یفن یها ونیسیمکهای مختلف در ن استاندارد در حوزهیتدو

، یدیۀ ط تولیو با توجه به شۀرا  یملشود و کوششی همگام با مصالح آگاه و مرتبط انجام می یو اقتصاد یدی، تولی، پژوهشیعلم

ننۀدگان،  کننۀدگان، مصۀر   کدیصۀاحبان حۀو و نفۀع، شۀامل تول      ت آگاهانۀه و منصۀفان  کو تجاری است کۀه از مشۀار   یفناور

س ینۀو  شیشۀود. پۀ  دولتی حاصۀل مۀی  و غیر یدولت یها، نهادها، سازمانیو تخصص یز علمککنندگان، مراصادرکنندگان و وارد

افۀت  یشۀود و پۀس از در   یمربوط ارسۀا  مۀ   یها ونیسیمک ینفع و اعضایبه مراجع ذ یایران برای نظرخواه یمل یاستانداردها

( ایران چۀا  و  ی)رسم یملبه عنوان استاندارد  ،بیمرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصو یمل  تیمکدر شنهادها ینظرها و پ

 شود.یمنتشر م

کننۀد   یه مۀ یۀ ن شۀده ته یۀی ت ضوابط تعینیز با رعا صالحذیمند و  عالقه یها ه مؤسسات و سازمانک ییس استانداردهاینو شیپ

ب، یۀ ن ترتیشۀود. بۀد   چۀا  و منتشۀر مۀی    ایۀران  یملۀ  عنۀوان اسۀتاندارد   ب، بۀه یو درصورت تصۀو  یبررس ،طرح یملدرکمیته 

اسۀتاندارد مربۀوط    یمل  ن و در کمیتیتدو 9 رۀایران شما یملاستاندارد  راتمقره بر اساس کشود یم یتلق یمل ییاستانداردها

 ده باشد.یب رسیبه تصو شود یل مکیتشایران استاندارد  یملدر سازمان ه ک

(ISO) استاندارد یالملل نیسازمان ب یاصل یران از اعضایاد استاندار یملسازمان 
 2(IEC) المللی الکتروتکنیۀک  کمیسیون بین ،3

(OIML) شناسی قانونی المللی اندازه و سازمان بین
(CAC) کمیسیون کدکس غذایی 5است و به عنوان تنها رابط 1

در کشۀور   9

ن یشۀور، از آخۀر  کخۀا    یهۀا  یازمنۀد یو ن یلۀ کط یایران ضمن تۀوجه بۀه شۀرا   یمل ین استانداردهایکند. در تدو فعالیت می

 شود. گیری می بهره یالملل نیب یجهان و استانداردها یو صنعت ی، فنیعلم یها شرفتیپ

کنندگان، حفظ سۀالمت   ت از مصر یشده در قانون، برای حما ینیب شین پیت موازیتواند با رعا یران میاستاندارد ا یملسازمان 

از  یبعضۀ  ی، اجۀرا یو اقتصۀاد  زیسۀتی محۀیط ت محصۀوتت و مالحظۀات   یۀ فکینۀان از  ی، حصو  اطمیو عموم یفرد یمنیا و

 یایران را برای محصوتت تولیدی داخل کشور و/یا اقالم وارداتی، با تصویب شورای عۀالی اسۀتاندارد، اجبۀار    یملاستانداردهای 

و  یصۀادرات  یاتهۀا کاسۀتاندارد   یشۀور، اجۀرا  کمحصۀوتت   یبۀرا  یالمللۀ  نیبۀ  یتواند به منظور حفظ بازارهۀا ی. سازمان مکند

ها و مؤسسات فعۀا  در   نندگان از خدمات سازمانک به استفاده بخشیدننان ین برای اطمی. همچنکند یآن را اجبار یبند درجه

هۀا و   شگاهی، آزمازیستی محیطت یریت و مدیفکیت یریمد هایسیستم یگواه و صدور یزی، ممیمشاوره، آموزش، بازرس  نیزم

ها و مؤسسات را بر اسۀاس ضۀوابط نظۀام     گونه سازمان نیاستاندارد ا یملسازمان وسایل سنجش،  (الیبراسیون)کمراکز واسنجی 

هۀا  رد آنکها اعطا و بر عملت به آنید صالحیینام  تأیط تزم، گواهیکند و در صورت احراز شرا می یابیران ارزیت اید صالحییتأ

 یاربردکۀ قات یار فلزات گرانبها و انجام تحقین عییل سنجش، تعیاها، واسنجی وسایک یالملل نیج دستگاه بیکند. ترو یمنظارت 

 .است سازمانن یف ایایران از دیگر وظا یمل یسطح استانداردها یارتقا یبرا

                                                 

1- International Organization for Standardization 

2- International Electrotechnical Commission 

3- International Organization for Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals) 

4- Contact point 

5- Codex Alimentarius Commission  
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 کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 –از پساب ایمنی استفادهیابی شبرای ارز هاییراهنمایی –در مناطق شهری از پساباستفاده »

 «های ارزیابیپارامترها و روش

 سمت و/یا محل اشتغال: رئیس:

  محمد حسین، صیادی انار

 (هیدرولیک – ی محیط زیستدکتر)

 بیرجندآزاد اسالمی دانشگاه 

  

  دبیر:

 مهدی، مالکی بیرجندی

 (شیمی محض یکارشناس)

 راسان جنوبیاستان خاداره کل استاندارد 

  

  )اسامی به ترتیب حرو  الفبا( اعضا:

 اکبرپور، ابوالفضل

 )دکتری عمران هیدرولیک(

 بیرجندآزاد اسالمی دانشگاه 

  

   اکبری، پروین

 بهداشت محیط( ی)کارشناس

 خراسان جنوبی استانشرکت آب و فاضالب 

  

 تکلو، معصومه 

 )کارشناسی ارشد علوم صنایع غذایی(

 -سۀازمان غۀذا و دارو   - بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارت 

 -اداره کل نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی
  

  

 جهانی، اصغر

 محیط زیست( -ارشد عمران ی)کارشناس
-مدیر گۀروه بهۀره   -شرکت مدیریت منابع آب ایران  -وزارت نیرو

 های غیر متعار ها و آببرداری از پساب

  

 پور، سمانهچمانه

 علوم محیط زیست( ارشد ی)کارشناس

 کارشناس مستقل 

  

 حمیدیه، ناصر

 شیمی( ی)کارشناس

 تهران  استان رکت آب و فاضالبش

  

  ایمانه، خزاعی

 (کارشناسی ارشد شیمی)

 آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان خراسان جنوبی

  

 خیری، اقدس

 )کارشناسی بهداشت محیط(

 یطمرکز سالمت محۀ  -یآموزش پزشک وزارت بهداشت، درمان و-

 و کار
  

 فاطمه ،دعاگویان

 (کارشناسی ارشد شیمی)

 خراسان جنوبیاستان اداره کل حفاظت محیط زیست 
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 سمت و/یا محل اشتغال: اعضا: 
  

 رضوانی النگ، کلثوم 

 (کارشناسی بهداشت محیط)

 دفتۀر کنتۀر     -خراسۀان جنۀوبی  اسۀتان  شرکت آب و فاضالب  

 کیفیت و بهداشت  

  

 سمویی، حبیب

 ارشد مدیریت( ی)کارشناس

 مدیر امور آب - ها و فضای سبز بیرجندسازمان پارک 

  

 شقاقی، غالمرضا

 محیط زیست( -)کارشناسی ارشد مهندسی عمران

گروه بهداشۀت   یسرئ - یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک

 و کار یطآب و فاضالب مرکز سالمت مح
  

  علیزاده، زهرا

 (تجزیه کارشناسی ارشد شیمی)

 های گندزدایی سامانه - شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

  

 محمد رضا، عین قالیی

 (کارشناسی ارشد شیمی تجزیه)

 معاونت انسانی - سازمان حفاظت از محیط زیست ایران

  

  احمد رضا، فرجی

 (کارشناسی ارشد زمین شناسی)

 خراسان شمالیاستان  اداره کل استاندارد 

  

 محمد عظیم، زادهقربان

 (کارشناسی آبیاری)

 دفتر آب و خاک - سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

  

 لیال ،کرمانی

 (کارشناسی ارشد بیوشیمی)

 خراسان جنوبیاستان  اداره کل استاندارد 

  

 زاده، هدیموسی

 (کارشناسی ارشد زمین شناسی)

  خراسان جنوبیاستان  ای شرکت آب منطقه

  

 نوزادی، فاطمه

 (کارشناسی ارشد بهداشت محیط)

معاونۀۀت  -دانشۀۀگاه علۀۀوم پزشۀۀکی و خۀۀدمات درمۀۀانی بیرجنۀۀد  

 های بهداشت آب و فاضالبدفتر برنامه –بهداشت دانشگاه 

  ویراستار:

  رضا، دولتشاهی

 کارشناسی ارشد شیمی کاربردی()

 استاندارد سازی و آموزش اداره کل استاندارد اصفهانمعاون 
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 مندرجات فهرست

 صفحه عنوان

 ز گفتار شیپ

 ح مقدمه

 3 هد  و دامنه کاربرد 3

 3 مراجع الزامی 2

 3 اصطالحات و تعاریف 1

 2 هاکوته نوشت 5

 1 از پساب ایمنی استفاده 9

 1 بپسااز  ایمنی استفادهپارامترهای  9

 9 ب در مناطو شهریپسااز  ایمنی استفادهیابی شچارچوبی برای ارز 9

 4 در مناطو شهری پسابانتخاب پارامترهای کیفیت آب برای   4

 4 کلیات  4-3

 و تفریحی در  زیستیمحیطهای پارامترهای درنظر گرفته شده برای استفاده  4-2

 مناطو شهری   

5 

 33  شهریشرب در مناطو قابلمعیارهای در نظر گرفته شده برای استفاده غیر   4-1

 39 ها در مناطو شهریپارامتر برای سایر استفادهمالحظات   4-5

 39 از پساب ایمنی استفاده یابیشارز 5

  یبرا هاییراهنماییآب و  یفیتک یارهایاطالعات معدهنده( )آگاهی پیوست الف

 از کشورها یدر برخ از پساباستفاده  یکاربردها                   

22 

   پسۀاب بۀرای اسۀتفاده از    زیستیمحیطاطالعات ارزیابی ایمنی دهنده( )آگاهی پیوست ب

 در شرایط شدید                    

24 

 25 نامهکتاب
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  گفتار پیش

 –بپسۀا  از ایمنۀی اسۀتفاده  یابی شۀ بۀرای ارز  هاییراهنمایی –در مناطو شهری از پساباستفاده »استاندارد 

های مربوط بر مبنای پۀذیرش اسۀتانداردهای   نویس آن در کمیسیون که پیش« های ارزیابیپارامترها و روش

شمارۀ  ملی ایران، استاندارد 9، بند الفالمللی به عنوان استاندارد ملی ایران به روش اشاره شده در مورد  بین

 82/85/3155مۀور   آب و آبفۀا  اجالسیه کمیت  ملی اسۀتاندارد  شصت وهشتمین تهیه و تدوین شده، در  9

و  استانداردقانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسه  1تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک مادۀ 

 شود. لی ایران منتشر می، به عنوان استاندارد م3193تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 

سۀاختار و شۀیوۀ    -)استانداردهای ملی ایران 9استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شمارۀ 

های ملی و جهانی در زمینۀه   شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحوتت و پیشرفتنگارش( تدوین می

لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشۀنهادی کۀه    صورتدر صنایع، علوم وخدمات، استانداردهای ملی ایران 

برای اصالح یا تکمیل این استانداردها ارائه شود، در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط، مورد توجۀه  

 بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.قرار خواهد گرفت. 

و تهیه و تدوین شده « معاد  یکسان»به روش زیر  المللی بنای پذیرش استاندارد بینبر م این استاندارد ملی

المللۀی مزبۀور    باشد و معاد  یکسان اسۀتاندارد بۀین  شامل ترجمه تخصصی کامل متن آن به زبان فارسی می

 است:

ISO 20761: 2018, Water reuse in urban areas - Guidelines for water reuse safety 

evaluation - Assessment parameters and methods 
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  مقدمه

 راهبردیمنبع شهرنشینی، آب به یک رشد جمعیت و با توسعه اقتصادی، تغییرات آب و هوایی، افزایش 

ترین تهدیدات برای خشک تبدیل شده است.کمبود آب به یکی از جدّیخصو  در مناطو خشک و نیمهبه 

برای  ایطور فزایندهبه یبرای مقابله با این کمبود، منابع آب بازیافت .جوامع تبدیل شده استتوسعه پایدار 

برخی از جوامع در حا  توسعه منابع آب به  ،عالوه بر این گیرند.تامین آب مورد نیاز مورد استفاده قرار می

تامین آب طوتنی مدت  پذیریافزایش اطمینان ین راهبردها درسمت استفاده مجدد آب آشامیدنی هستند. ا

  است.در مناطو کم آب بسیار سودمند 

 آبیۀاری  اسۀت از جملۀه:   افۀزایش  در مناطو شۀهری در بسۀیاری از کشۀورها در حۀا       ازپساباستفاده نقش 

سۀیفون  شۀرب در مۀوارد شۀهری ماننۀد توالۀت و      قابۀل استفاده از آب غیرهای صنعتی؛ ، استفادههااندازچشم

تغذیۀه   نماهۀای تزئینۀی و  آب) و تفریحۀی  زیسۀتی محیطهای ؛ آتش نشانی و اطفا حریو؛ استفادهدستشویی

توسۀعه  ای انۀدازه بۀه  شرب قابلآب غیر بازیافتیهای سامانهاین  ( و شستن وسیله نقلیه.مجدد پهنه های آبی

شود و به طور وسیع در بسیاری از می مدیریت آب شهری در نظر گرفته درعنوان مولفه موثری که به اندیافته

 د.نگیراستفاده قرار میشهرها و کشورها مورد 

هۀا، مۀواد   نمۀک از جمله مۀواد آلۀی محلۀو ، مۀواد مغۀذی،       ها در فاضالبه انواع مختلف آتیندهکجاییاز آن

و پذیرش عمومی کیفیت  یابی ایمن بودنشارز بنابراین ،وجود دارد 3زابیماریعوامل ی و مضّر و شیمیایی سمّ

ایمنۀی  گیۀرد.  در مناطو شهری مورد توجه قۀرار مۀی   از پسابآب مسائل مهمی است که در هنگام استفاده 

مختلۀف  اسۀت. بۀرای انۀواع     و ایمنی تاسیسۀات  زیستیمحیطشامل ایمنی سالمت، ایمنی  از پساب استفاده

 کاربردهای در تنوع .است متفاوتی بسیار آن و خطرات بالقوهبا آن  مسیرهای مواجهه، یبازیافتاستفاده از آب 

این برای آب  داری در پارامترهای کیفیتتواند منجر به تفاوت معنیمیبه آن  و خطرات مربوط یبازیافتآب 

 کاربردها شود.

 بۀۀرای مۀۀوارد  از پسۀۀاباسۀۀتفاده  ایمنۀۀی یابیشۀۀارز بۀۀرای ییهۀۀاو روش ارزیۀۀابی یایۀۀن اسۀۀتاندارد پارامترهۀۀا

های نهاد، وتنئسقصد دارد تا به مهندسین آب، م این استانداردنماید. در مناطو شهری ارائه میرا  شربغیر

 کند.نهایی کمک  مصار برای ی بازیافتآب نفعان در تعیین ایمنی و ذی هگیرندتصمیم

 

 
 

                                                 

1- Pathogens 

 توانند باعث بیماری شوند.هایی که میباکتری، ویروس یا دیگر میکرو ارگانیسم
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از  ایمنی استفاده یابیشارز برایهایی راهنمایی –یدر مناطق شهر از پساباستفاده 

 یابیارز هایروش و پارامترها –پساب

 هدف و دامنۀ کاربرد 6

ها و پارامترهای پذیرش عمۀومی  و روش است از پساب ایمنی استفادهیابی شارز ،این استانداردهد  از تدوین 

در شۀرب  ریغبرای مۀوارد   از پساباستفاده  یهاتیفعالها یا طرحبر ت آبکیفی دگاهید ازه کاربرانی کبرای را 

د در مراحل مختلف تواناین استاندارد مینماید. می کنند ارائهمینظارت  یا، مدیریت ریزیطراحی مناطو شهر

مۀورد   ارزیۀابی مرحلۀه پۀس از   و  بۀردای بهۀره طراحی،  مانندشرب غیر برای مواردپساب  استفاده از هایپروژه

 .قرار گیرد استفاده

از منابع  یشرب در مناطو شهری با آب بازیافتغیرقابلبرای موارد ب پسااز استفاده  برایاین استاندارد 

نیز  صنعتیاز فاضالب محدودی  سهمشامل تواند بع فاضالب میامنهمچنین . نیز کاربرد دارد فاضالب شهری

 ازاستفاده مجدد به خود  برای برآورده کردن نیازهای تامین آب برخی از جوامعکه از آنجایی. دباش

این کاربرد شرب خارج از دامنه از آب قابل ایمنی استفاده یابیشبحث ارز ،نداروی آوردهشرب قابل آب

 استاندارد است.

 مراجع الزامی 2

 ها ارجاع داده شده اسۀت. صورت الزامی به آن ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد بهدر مراجع زیر 

 شوند. ترتیب، آن ضوابط جزئی از این استاندارد محسوب میبدین

های بعۀدی آن  تجدیۀدنظر هۀا و  هاصالحیکه به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد،  صورتی در

ها ارجاع داده شده است، به آنانتشار در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ  .آور نیستاستاندارد الزامبرای این 

 است.آورالزامبرای این استاندارد  های بعدیهاصالحیهمواره آخرین تجدیدنظر و 

 استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

 ISO 20670 , Water reuse — Terminology 2-1

 اسۀۀتاندارداز بۀۀا اسۀۀتفاده نامۀۀه واژه –اسۀۀتفاده از پسۀۀاب ،3154: سۀۀا  22999شۀۀماره  اسۀۀتاندارد ملۀۀی ایۀۀران  -یااادآوری

ISO 20670: 2018 .تدوین شده است  
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 و تعاریف اصطالحات 3

اصۀطالحات و تعۀاریف     ISO 20760ارائه شده در اسۀتاندارد  تعاریف  واصطالحات عالوه بر  در این استاندارد،

 :3رودکار میبهنیز زیر 

3-6  

 زیستیمحیط ایمنی

environmental safety 

 و تخریۀب(  آبۀی مویژه کۀ )به زیستیمحیطتغییرات خصو  در  غیر قابل جبرانخطر احتمالی وقوع  از عاری

ایجاد مورد استفاده آن، مطابو با  ،پساباستفاده از تهیه و ارائه خدمات هنگام این خطرات تواند میکه  ،است

زیرزمینۀی و   هۀای آب ،خۀاک از جملۀه   پذیرنۀده بۀر محۀیط    یشامل اثرات متقابل آب بازیافتموارد  این. شود

 .است زیآبزی و خاککلیه موجودات  و هوا ،سطحی

 هانوشتکوته 4

 عنوان التین عنوان فارسی هاکوته نوشت

BOD5 روزه 9خواهی بیوشیمیایی اکسیژن Biochemical Oxygen 
Demand After 5 Days 

COD  اکسیژن خواهی شیمیایی Chemical Oxygen Demand 

CFU واحد تشکیل کلونی Colony Forming Unit 

DBPs  گندزدامحصوتت جانبی Disinfection Byproducts 

DO  اکسیژن محلو Dissolved Oxygen 

E. coli شیاکلییاشر Escherichia Coli 

EECRW 
زیستی در محیط تخمین غلظت محیط

 پذیرنده با استفاده از پساب

Estimation of Environmental 

Concentration at a site 

induced by Water Reuse 

HPC های هتروترو  شمارش بشقابی باکتری Heterotrophic Plate Counts 

LC50 
 98رود برای غلظت تخمینی که انتظار می

 یک گروه موجودات کشنده باشددرصد از 

Estimated Concentration that 

is expected to be lethal to 50 

% of a group of organisms 

                                                 

و  http://www.iso.org/obp یهۀۀۀا گۀۀۀاهدر وب IECو  ISO یکۀۀۀار رفتۀۀۀه در اسۀۀۀتانداردها  بۀۀۀه یفاصۀۀۀطالحات و تعۀۀۀار  -3

http://www.electropedia.org /.در دسترس است 
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 عنوان التین عنوان فارسی هاکوته نوشت

MPN  بیشترین مقدار احتما Most Probable Number 

NOEC  غلظت غیرموثر No Observed Effect 

Concentration 

NTU گیری کدورت نفلومترواحد اندازه Nephelometric Turbidity 

Unit 

TSS  کل مواد جامد معلو Total Suspended Solids 

TDS   کل مواد جامد محلو Total Dissolved Solids 

TN  کل نیتروژن Total Nitrogen 

TOC  کل کربن آلی Total Organic Carbon 

UV اشعه ماورای بنفش Ultraviolet Light 

 بپسااز  ایمنی استفاده 5

اسۀت.   تاسیسۀات و ایمنۀی   زیسۀتی محۀیط ، ایمنۀی  سالمت طور کلی شامل ایمنیب بهپسااز  ایمنی استفاده

نشۀان داده شۀده    3در منۀاطو شۀهری در جۀدو      از پسابایمنی و پذیرش عمومی استفاده برای مالحظات 

 ریسۀک هۀای  یتدیفیۀت آب و محۀدو  ک ستانداردهایا این است که از پساب ایمنی استفاده پیش فرض است.

 حفاظۀت از ، استفاده از آب بازیافتیهنگام  .دشوورده آمناسب بر هایدستورالعمل اجرایاز طریو  آب تخریب

سۀازی  ذخیره سامانهتوزیع،  سامانه یک تاسیسات و مواد جلوگیری از تخریبسالمت انسان و محیط زیست و 

زیبۀا  ارزیابی پارامترهای که هنگام است معیاری نیز پذیرش عمومی همچنین  ضروری است.نهایی و استفاده 

 شود. در نظر گرفته می ،بو و مانند رنگکیفیت آب  3شناختی

 در مناطق شهری از پسابمالحظات برای ایمنی و پذیرش عمومی استفاده  -6چدول 

 مالحظات اهداف مورد نظر

 کنندکار می یبرای عموم و کارگرانی که با آب بازیافتسالمت  هایریسک سالمت ایمنی 

  زیبر روی موجودات زنده آبزی و خاکآن اثرات  زیستیمحیطایمنی 

های های زیرزمینی، آببآمانند خاک،  یافتیهای پذیرنده آب بازمحیطاثرات آن بر 

 هوا و سطحی

 ایمنی تاسیسات

 ها()مانند تجهیزات و لوله

 خوردگی تاسیسات وسته شدن، رسوب وپ

 حمل و نقلها و وسایل برای مثا  لباس ،کاربران متعلقات خصوصیات رویبر اثرات مضر 

                                                 

1 -Aesthetic 
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 مالحظات اهداف مورد نظر

  های دستی()عدم موفقیت در عملیات و تجهیزات هافرایندمرتبط با اداره جانبی اثرات 

 رنگ و بو عمومی پذیرش

  از پساب ایمنی استفادهپارامترهای  1

و  از پساب ایمنی استفاده هایمشخصه بهها وابستگی آن وکیفیت آب  مرتبط باای از پارامترهای مجموعه

و  یو مناسب برای ارزیابی ایمنط مرتب هایانتخاب پارامتر ارائه شده است. 2در جدو   ،عمومی پذیرش

 ، یقلیم)ا شرایط ،یمنبع آب بازیافتات ، مشخصکیفیت آب ایمنطقه می به استانداردهایعمو پذیرش

پارامترهای کیفیت آب انتخابی ممکن است شامل  آن بستگی دارد. کاربردهایو  (یشغل و زیستیمحیط

و  ، پارامترهای زیباشناختی، پارامترهای میکروبی، پارامترهای پایداریمعمو پارامترهای فیزیکی و شیمیایی 

 .شدابمواد شیمیایی سمّی و مضر 

پۀایش  بۀرای   دنۀ توانمۀی  ،در مطالعات به اثبات رسیده باشند 3ها و نشانگرهاشاخصبودن  که نمایانگرِهنگامی

کدورت،  توان ازمی در تجزیه و تحلیل عادی .کیفیت آب( خا پارامترهای جای بهبرای مثا  )د نشوانتخاب 

 یۀک و شمارش بشۀقابی هتروتروف  (E.coli) شیاکلییاشرمانند  اییهای باکتریشاخص و مواد گندزدامانده باقی

(HPCبرای ) کردتوزیع استفاده  هایسامانهسازی و ذخیره بررسی ایمنی میکروبی. 

  عمومی پذیرشو  از پساب ایمنی استفادههای مشخصه ها بهوابستگی آن کیفیت آب و مرتبط با پارامترهای -2جدول

 مالحظات مهم پارامترهای کیفیت آب نوع

 

پارامترهای فیزیکی و 

 معمو شیمیایی 

pH  هایت آتینده، انعقاد، حاللیت فلزات، سمّگندزداهاتاثیرات موثر 

 ،(BOD5) اییبیوشیمی خواهیاکسیژن 

 ،(COD) خواهی شیمیاییاکسیژن

 (TOC)کربن آلی کل  یا

آلی و همچنین بالقوه بودن رشد میکروبی و موادشاخص آلودگی 

 تیهزی تشکیل

 آمونیاک
خوردگی تنشی ، منجر به انو گیاه آبزیان حیات برسمّیت  اثر

 شودپایه مس می رب یدر آلیاژهای

 ،(TN) نیتروژنکل 

 نیترات، یا نیتریت

آب  ها، منجر به آلودگیو رشد باکتری یجلبک شکوفایی

 شودزیرزمینی می

 دکننمی را تحریکها باکتری رشد و هاجلبکشکوفایی  فسفر

 (DO) اکسیژن محلو 
ط مربو انبا بو، خوردگی، پوسته شدن، حفظ حیات آبزی دتوانمی

 باشد

                                                 

1 - Surrogates 
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 مالحظات مهم پارامترهای کیفیت آب نوع

 ،(TDS) مواد جامد محلو کل 

 هدایت الکتریکی

ها و تجهیزات همراه باشد تواند با خوردگی، پوسته شدن لولهمی

تاثیر محصوتت عملکرد  بر قابلیت استفاده آب برای گیاهان وو 

 باشد گذار

 ، سختیتییقلیا
ها و تجهیزات مرتبط خوردگی و پوسته شدن لولهتواند با می

 باشد

 جامد معلوکل مواد یا کدورت 
(TSS) 

و استفاده مجدد تجهیزات )برای مثا : انسداد،  بر کارایی گندزدا

 گذاردتولید بو( و پذیرش عمومی اثر میرسوب، 

 خواهی کلر

کلرین مطابو با نیاز به مصر  ماده گندزدا سازی سطح با تنظیم

از بین  (DBP)ها کنندهضد عفونی جانبی  تمحصوتکلرین، 

 درسمی حداقلرفته یا به 

 مواد گندزدا باقی مانده

 ()باقی مانده کلرین و غیره

سمّی بر حیات آبزیان و گیاهان  مواد عوارضاز رشد میکروبی و 

 کندجلوگیری می

پارامترهای زیبا 

 یختشنا

 گذاردتاثیر می ذیرش عمومیپ در رنگ

 گذاردپذیرش عمومی تاثیر می در بو

 پارامترهای میکروبی

  هایفرمکلیمعیارهای میکروبی )
 مجموع ، یا شیاکلییاشر، پایگرم

 و غیره( فرمکلی

پذیرش  برو  بودهسالمت میکروبی  ریسک دهند احتما نشان

 گذاردتاثیر میعمومی 

 b زیستیمحیطزا عوامل بیماری
 لژیونلّا، برای مثا  شده ریسک بالقوه سالمت منجر به تواندمی

 دنمانهای آب خنک زنده میدر محیط پنوموفیال

 پارامترهای پایداری

های ویژه )مانند پایداری شیمیایی: یون

Ca
2+

,Mg
2+

, Cl
-
, SO4

 c( و غیره-2

 طوبها و تجهیزات مرپوسته شدن لوله خوردگی، تواند بهمی

 باشد

شمارش بشقابی : یزیست یداریپا

(، جلبک HPC)های هتروترو  باکتری

 dیرهو غ

را  گندزداو  صا  کردنمیکروبی را افزایش دهد، کارایی تواند رشد می

و  شودهای بیولوژیکی رسوب تشکیلباعث تحت تاثیر قرار دهد، 

 را ایجاد نماید آزاردهندهو  )رنگ و بو( شناختی مشکالت زیبایی

مواد شیمیایی سمّی 

 و مضرّ

،  Hg، جیوه Pbفلزات خا  )مانند سرب

 Cd )cکادمیوم
 شودمیگیاهان و جانوران  ت دریسمّایجاد 

 شودمی آبزیانزندگی برای یت سمّ منجر به ایجاد روغن و چربی

 شودمنجر به ایجاد کف و سمّیت برای زندگی آبزیان می مواد فعا  در سطح
a   شودتوصیه می از پساباستفاده  ایمنییابی شبرای ارز. 
b   گیردهای آن مورد توجه قرار میو استفاده یهای منابع آب بازیافتبسته به انتخاب مشخصه. 
c   شودنظر گرفته می ها درها صنعتی( و استفاده آنیون از ورودی فاضالب توزیع)مانند ی های منابع آب بازیافتهانتخاب مشخص ا توجه بههای خا  بلزات و یونف. 
d   طۀۀوتنی توصۀۀیه  مانۀۀدگاری هیۀۀدرولیکی   زمۀۀانمۀۀدت بۀۀا و اسۀۀتفاده  سۀۀازیتوزیۀۀع، ذخیۀۀره  طۀۀیی در زیسۀۀتیابی تغییۀۀرات در پارامترهۀۀای پایۀۀداری   شۀۀارز 

 مراجعه شود.نامه کتاب[ 10[ و ]9] نبعبه م زیستیشود. برای جزئیات مربوط به پایداری شیمیایی و می      
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میکروبی، پایۀداری و مۀواد شۀیمیایی    د از نظر نتوانبسته به شرایط محل می یفیت آبختیاری کپارامترهای ا

 دنۀ مد نظۀر قرارگیر کیفیت آب، خا  در پاسخ به مسائل  ،یموردصورت هبمضر و سمّی برای ارزیابی ریسک 

 و هۀای عفۀونی  گیرشناسۀی بیمۀاری  همه، شواهد جمعیّت حساسو  بات مواجهه ریسکبا استفاده )برای مثا  

انجۀام  را مطالعۀات تحقیقۀاتی    توانمی ریسکپشتیبانی از ارزیابی در راستای  (.تاسیساتیا تجهیزات  تخریب

 د.دا

 است: دهندهح زیر ارائه شده که حاوی نکات آگاهیهایی از پارامترهای اختیاری به شرمثا 

  های روده به طور ( و کرم2یپتوزپوریدیومکرو  3یاردیاژگان )تک یاختهموجودات زنده ریز میکروبی مانند  -الف

تواند بسۀته  های شاخص میشود. پارامترهای مربوط یا میکروارگانیسممیفاضالب خام یافت گسترده در 

 شود. شناساییآن کیفیت آب و قابلیت پایش ویژه کاربرد به 

زیسۀتی  رسۀوب   باعثکه  شودمیکروبی تواند سبب رشد مجدد میجذب در آب بازیافتی قابل کربن آلی  -ب

شود. پارامترها یۀا  می 5شدهو آب سرد 1کنندهآب خنکهای سامانه از قبیلهای توزیع و لولهتاسیسات  در

 شود. شناساییتواند مربوط می زیستی های پایدارینشانگر

 مشاهده یدر آب بازیافتد نتوانمی( DBPs)ها گندزدامحصوتت جانبی  مانندمواد شیمیایی سمّی و مضرّ  - 

و  مطابو با کیفیت آب محلتوان می را طتبروی سالمت انسان اثرگذار خواهد بود. پارامترهای مرکه  دشو

 شرایط فنّی انتخاب کرد.

هۀای آب  از قبیۀل افۀزایش زیسۀتگاه و افۀزایش جریۀان      زیسۀتی محۀیط  سمیّت آبزیان برای کاربردهۀایی  -ت

 در نظر گرفته شود.تواند می)جویبارها( 

مۀورد توجۀه   ها آنبالقوه ریسک ها از نگرانید تواند به دلیل افزایش پارامترهای اختیاری ذکرشده در بات می

وجۀود داشۀته باشۀد. مطالعۀات     توانۀد  میها پارامترها، انواع مختلفی از شاخصهر یک از این  ایرب قرار گیرد.

های مناسۀب مطۀابو بۀا مۀوارد     یابی شاخصشکمک به انتخاب بهینه و ارز راستایدر تواند تحقیقاتی آتی می

 محلی انجام شود.

 در مناطق شهری پساباز  ایمنی استفادهیابی شچارچوبی برای ارز 7

بهتۀر  انجۀام شۀود.    3تواند مطابو با چارچوب شرح داده شده در شۀکل  می از پساب ایمنی استفادهیابی شارز

مطابقت داشته باشۀد.   به آن شرایط خا  مربوط با یابی ایمنیشبا هد  بوده و ارزناسب تمکیفیت آب است 

 آگاهانۀه یابی برای تصمیمات مناسب بوده و بر اساس تصمیمات شکه ارزمنظور اطمینان از اینبه عالوه بر این

                                                 

1- Giardia 

2- Cryptosporidium 

3- Cooling water 

4- Chilled water 
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بیان نکات زیر د. باش  مورد نظر اهدا در پاسخ به استفاده از پسابیابی ایمنی شبهتر است نیاز ارز انجام شده

 است. از پساب ایمنی استفادهیابی شارزدر  برای مشخص کردن یک چارچوبواردی م کننده

آب یا های خوب برای کیفیت کارو آیین استانداردهایابی ایمنی اصوت بر اساس مقایسه با شچارچوب ارز -الف

اسۀتانداردهای  بنۀدی بۀه   بۀر پۀای  یابی ایمنۀی  شۀ ارزاست.  بنا شده های حاصل از تجربه و بازرسیدبازخور

 .استوار است جلوگیری از کاهش کیفیت آبدر های پیشگیرانه گیریاندازهکیفیت آب و اثربخش بودن 

یابی ایمنی در مناطو شهری بۀا توجۀه بۀه مسۀائل مختلۀف      شارزبرای پارامترهای کیفیت آب بهتر است  -ب

و همچنۀین   از پسۀاب ، کاربردهای اسۀتفاده  یمنابع آب بازیافت یا های کیفیت آبشهری از قبیل مشخصه

 .انتخاب شود کاربران یامردم مواجهه  مختلفو طرق مسیرها 

ند شوی مواجهه میآب بازیافتبا  تربیشکه  جمعیت مستعد و افرادی هتر استیابی ایمنی آب، بشارزبرای  - 

ها، کسانی که خیابۀان  نشانهستند )از قبیل آتش یبا آب بازیافتکودکان و کارگرهایی که در تماس مانند 

 د.نتوجه قرار گیرمورد  شویند، کاروَران مراکز بازیافت آب(ها را میو ماشین کرده را تمیز

قبۀو    یک سطح قابۀل  تا افراد سالمتبر تاثیرات حاد و مزمن  ریسکپارامترهای کیفیت آب برای کاهش  -ت

 .دشوتنظیم تواند می یا تماس، استنشاق خوردنمواجهه با آب بازیافتی از طریو  در

ی راهنمااستاندارد کیفیت آب و  مطابو باات نی برای حفظ سالمت، محیط زیست و تاسیسیابی ایمشارز -ث

 مراجعه شود.نامه کتاب[ 12[ و ]11منابع  ]و  ISO 20426استاندارد شود، به انجام می ،ریسکارزیابی 

 در محیط زیسۀت ماندگاری  ،تجمع زیستی تواندبوجود داشته که  قابل تشخیص ها در سطوحآتیندهاگر  -ح

 هۀای مۀزمن در انسۀان و    سۀمیّت یۀا   داشۀته باشۀد  غذایی های در زنجیرهنمایی زیستی بزرگیا گرایش به 

 .تواند انجام شودمی از پساب ایمنی استفادهمدت  طوتنییابی ش، ارزنماید ایجاد های حساسگونه
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a آب    کیفیتاختیاری شود. پارامترهای ، پارامترهای مرتبط با کیفیت آب در نظر گرفته از پساب ایمنی استفادهیابی شارز برایشود توصیه می 

 . ه شودنظر گرفت درکیفیت آب  خا  مسائل پاسخ به در یمورده صورت بتواند می ریسکارزیابی  برای            
b  انجام داداز قبیل مواد شیمیایی سمّی و مضّر و سمّیت  سازی پارامترهاو بهینه انتخاب توان برایمیرا مطالعات تحقیقاتی . 

  از پساب ایمنی استفادهیابی شچارچوب ارز -6شکل

 در مناطق شهری از پسابانتخاب پارامترهای کیفیت آب برای استفاده   8

 کلیات 8-6

 نیازهای هد مناسب تناسب داشته و  یفتبازیای منابع آب باپارامترهای کیفیت آب درست انتخاب بهتر است 

  .تا از ایمنی و پذیرش عمومی اطمینان حاصل شود باشد

 دسۀت  فاضالب شۀهری یۀا فاضۀالب خۀام بۀه     پساب پس از تصفیه مناسب  یبازیافتتناسب با منبع: آب  -الف

 بۀۀه اسۀۀتاندارد  پسۀۀاباز  اسۀۀتفادهمتمرکۀۀز  سۀۀامانهتۀۀر در مۀۀورد  آیۀۀد. بۀۀرای جزئیۀۀات بۀۀیش   مۀۀی

ISO 20760-1  و استانداردISO 20760-2  .بنابراین، انتخاب پارامترهای مناسب کیفیۀت آب  مراجعه شود

های شهری، مقۀادیر  )برای مثا  فاضالبها پسابانواع مختلف مالحظات مربوط به  در نظر گرفتنزم لمست

 های تصفیه است.( و انواع مختلف فناوریو غیرهسیالب کوچکی از فاضالب صنعتی یا 

بهتۀر  و است  یمتفاوت یدارای اهدا  حفاظت یبازیافت آب از هد : رویکردهای مختلف استفاده تناسب با -ب

اهدا  حفاظت و مسۀیرهایی  بهتر است تعریف شود.  یموردبر اساس  مسیرهای مواجهه شدن با آناست 

اسۀاس اهۀدا     تۀوان بۀر  د تعیین شود. سپس، پارامترهای کیفیۀت آب را مۀی  شونمی پساب مواجهه با که

 از پسابارزیابی ایمنی استفاده 

 )ایمنی بهداشت، ایمنی محیطی، ایمنی تاسیسات(

 استاندارد تصفیه سازیهبراورد

 و کیفیت آب

aمربوطمالحظات 
 

پارامترهای معمو  فیزیکی و شیمیایی 

یختپارامترهای زیباشنا 

پارامترهای میکروبی 

پارمترهای پایداری 

 

مالحظات اختیاری,b a
 

سمّی شیمیایی  مواد      

 و مضرّ

سمّیت 

 

 پذیرش عمومی

 سالم از پساباستفاده  هایکارآیین

 تتجزیه کیفی

 آب

 و کیفیتارزیابی 

 آب تصفیه
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 پۀذیرش  همچنۀین  تاسیسۀات، ، ایمنۀی  زیستیمحیطمختلف حفاظت شامل ایمنی سالمت انسان، ایمنی 

بۀرای   بۀالقوه  هایریسکپارامترهای خا  مرتبط با پارامترهای معمو  و بهتر است  عمومی انتخاب کرد.

مربوط به محل انجام  هایریسکاگر . دگیرقرار مورد پایش استانداردهای کیفیت آب  انطباق بااطمینان از 

را . مطالعات تحقیقاتی کار روندصورت موردی بهبهتواند پارامترهای اختیاری می ،طرح شناسایی شده باشد

در شۀیمیایی   هۀای مۀواد  ریسۀک  داد )ماننۀد  توسعه زیستیمحیطایمنی توان برای مقابله با سالمت و می

 مدت(.طوتنی 

و تفریحۀی،   زیسۀتی محۀیط  مصۀار  . برای کیفیت آب مهم است تعیین محل مناسب برای پایش پارامترهای

 تانۀک فۀالش  و  دستشویی سیفون، با فشار بات خیابان شستشوی)آبیاری، شهری  شربقابلهای غیر استفاده

بۀرای   یهای آب بازیافتدر خروجی طرحهای پایش محلطور معمو  بهو ساخت و سازها(  یتوالت، آتش نشان

از برخۀی از کاربردهۀای خۀا  اسۀتفاده      در. دارداستفاده قۀرار   محل در صورت لزوم در یاآب کنتر  تصفیه 

 خروجۀی توانۀد در  ، مۀی کلۀر  مانۀده اقیبپارامترهای کیفیت آب، از قبیل پارامترهای میکروبی و عضی ، بپساب

نهۀایی در نظۀر   زوده شده، یا در محل کۀاربر  فکاربر نهایی، خروجی تصفیه اتوزیع، در نقطه تحویلی به  سامانه

در  تکمیلیتصفیه  هاآن شود. برای شستن ماشین، و سرد کردن و دیگر اهدا  استفاده مجدد که برایگرفته 

  .شودواقع می تکمیلیتصفیه  سامانهدر خروجی طور معمو  های پایش بهشود، محلنظر گرفته می

 و تفریحی در مناطق شهری زیستیمحیطهای پارامترهای در نظر گرفته شده برای استفاده 8-2

 کلیات 8-2-6

ها و الحاق برای پرکردن و پشتیبان تاتب یعمدتا شامل استفاده از آب بازیافت از پساب زیستیمحیطاستفاده 

س شۀامل تمۀا  اسۀتفاده تفریحۀی   . ها، بدون تماس با بدن انسۀان اسۀت  ها و برکهرودخانه جویبارها،جریان به 

-ها، آبشارها و ماشینآب )فواره سیمای عمومی، قایقرانی( و ، ماهیگیریگانپرندهتماشای ) استخرهابا  اتفاقی

 .است رفتن در آب(کردن و راه )شناکردن، حمامو تماس کامل بدن ساز( های بر 

 عمومی پذیرشهای مهم برای ایمنی و مالحظات جنبه 8-2-2

نشۀان داده شۀده    1جۀدو   های تفریحی در استفادهو  زیستیمحیطعمومی  پذیرشمالحظات برای ایمنی و 

 ورد توجۀه مۀ تۀر  بیشباید  زیستیمحیط استفادهبا مقایسه در برای حفظ سالمت عموم اهدا  تفریحی  است.

کۀه از آب   2ی بۀادذره هۀا افشۀانه و  3ههواویزمواجهه شدن با خطرات . تر استمواجهه با آن بیشزیرا  یردقرارگ

مورد توجه قرار همیشه ها و آبشارها فواره برخی از کاربردها مانندبرای  بایدشود تولید و استنشاق می یبازیافت

 گیرد.

  

                                                 

1- Aerosols 

2 - Windblown spray 
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 تفریحی و زیستیمحیطهای استفادهعمومی برای  پذیرشو  از پساب ایمنی استفادهمالحظات  -3جدول

 استفاده تفریحی زیستیمحیط استفاده مالحظات هدف مورد تظر

●  از طریو استنشاق مواجهه شدن ایمنی سالمت
a

 

●  خوردناز طریو  مواجهه شدن
b

 

 ●  پوستاز طریو  مواجهه شدن

 ایمنی

 زیستیمحیط 

 ● ● آبزیان مسمومیت

و شکوفایی 3آب مواد غذایی انباشتگی

 جلبکی
● ● 

 ● ● رسوب و آلودگی خاک

 ● ● آلودگی آب 

 ● ● رنگ و بو عمومی پذیرش

 این مقوله توجه شود.دهد که باید به نشان می« ●»نقطه  -یادآوری
a  ها و آبشارها داردبادذره تولید شده از فواره هایهو افشان هازهیاین مورد اشاره به هواو. 
b  د.داشته باشحی یتفر صورت اتفاقی استفادهبه ممکن است در برخی موارد   

 

 پارامترهای کیفیت آب مورد بحث   8-2-3

و  زیسۀتی محۀیط  ،عمۀومی  پۀذیرش یابی ایمنۀی و  شۀ برای ارزهایی از پارامترهای کیفیت آب مورد بحث مثا 

پارامترهۀای کیفیۀت آب بۀر اسۀاس     انتخۀاب  بهتر اسۀت  نشان داده شده است.  5در جدو  استفاده تفریحی 

بۀا آن انجۀام   انسۀان   مواجهه شۀدن شود و احتما  از آن تامین می یاستفاده آن، نوع پهنه آبی که آب بازیافت

 شود.

بۀرای مطابقۀت بۀۀا   پارامترهۀای شۀیمیایی و فیزیکۀۀی معمۀو  بۀرای اطمینۀان از کیفیۀۀت آب آبگیرهۀا        -الۀف 

 شود.و تفریحی توصیه می زیستیمحیطمورد استفاده موارد استانداردهای آب 

در  یآب بازیۀافت تاسیسات عمومی  پذیرشبرای  که رنگ و بو کدورت، مانند شناختی پارامترهای زیبایی -ب

و هۀا  کجلبۀ تواند تا حد زیادی تحت تاثیر رشۀد  می های آبیپهنهاز منتشر شده شود. بوی ته مینظر گرف

 ها و اکسیژن محلو  باشد.موادآلی در رسوب ،ی(زیست پایداریها )مربوط به باکتری

ویۀژه  بالقوه سالمت بۀه  ریسکمنظور کاهش های شاخص باید بهمانند باکتری میکروبی پایش پارامترهای - 

مۀواد  تعیین قبلی مصر  کلرین برای تنظیم های تفریحی در نظر گرفته شود. عالوه بر این، برای استفاده

توانۀد مۀورد   ( مۀی DBP) گنۀدزدا  محصۀوتت جۀانبی  برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تشکیل  گندزدا

تواند خروجی دستگاه میهای شاخص در و باکتری مواد گندزداهای معمو ، در تجزیه استفاده قرار گیرد.

 های تفریحی پیشنهاد شود.استفاده برای از پساب ایمنی استفادهبرای بررسی 

                                                 

1 - Eutrophication  
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مۀواد مغۀذی مۀورد     قابل قبۀو  در راستای اطمینان از سطح تواند نیتروژن می مواد مغذی شامل فسفر و -ت

مغۀذی در آب یۀا   مۀواد   توانۀد باعۀث انباشۀتگی   . زیرا مقدار بیش از حد مواد مغذی میاستفاده قرار گیرد

 جلبکی در آب دریافتی شود.  شکوفایی

پارامترهای پایداری بیولوژیکی )برای مثا  جلبکۀی( بۀرای جلۀوگیری از رشۀد      از که کردتوصیه  توانمی -ث

 در نظر گرفته شود. زیستیمحیطو  المتبالقوه س هایریسکجلبک در آب دریافتی و کاهش 

هۀای  مانۀده ماننۀد بۀاقی   ییپارامترهۀا بهتر است  ها استزیست بوم یکی از نگرانیکه حفاظت از اییجاز آن -ح

 .گرفته شودنظر  ها )برای مثا  کلرین( و آمونیاک درگندزدا

 

های عمومی استفاده پذیرشیابی ایمنی و شکیفیت آب مورد بحث برای ارزهایی از پارامترهای مثال -4جدول 

 a,b,c و تفریحی در مناطق شهری زیستیمحیط

 و تفریحی زیستیمحیط مصارفبرای  یآب بازیافت

- pH 

 کربن آلی کل  ، اکسیژن خواهی شیمیایی،روزه 9خواهی بیوشیمیایی اکسیژن -

 آمونیاک -

 نیتروژن کل یا نیترات -

 فسفرها -

  معلوموادجامد کل آب یا  کدورت -

 مقاوم در برابر حرارت شیاکلی، کلیفرمیاشرهای شاخص مانند باکتری -

 مواد گندزدامانده باقی -
d

  

 است.نامه کتاب [ 16[ و ]15[،]14[،]13این جدو  بر اساس منابع ]-یادآوری
a  شودمیواقع  یفتایش در نقطه خروجی تصفیه آب بازیامحل انجام پکه هیچ تجهیزات خاصی وجود نداشته باشد در صورتی. 
b   خۀا ، مۀواد فعۀا  در سۀطح،     فلۀزات در آب دریۀافتی،  جلبۀک  زیسۀتی   پایۀداری از قبیل اکسۀیژن محلۀو ، رنۀگ، بۀو،     پارامترهایی 

 ی، محۀل  زیسۀت  بۀرای پارامترهۀای پایۀداری   صۀورت مۀوردی در نظۀر گرفتۀه شۀود.      تواند بهخا  میهای در صورت شناسایی ریسک  

 گیرد.قرار می یبازیافت آب در نقطه دریافتانجام پایش   
c   ریسۀک  مۀورد  عنوانبه توانمیرا و غیره( ها هیاخت، تکها)ویروس خا های میکروارگانیسماستفاده تفریحی، مورد  یآب بازیافتبرای 

 .دکر معرفی گیر شدنیا شواهد همه  
d    در  هیۀدرولیکی  کلرین، زمۀان مانۀدگاری  مانده باقی، یمنابع مدفوعخصو  از به ،محیط آباز ی و آلودگی زیست پایداریبرای کنتر

اظۀت از زیسۀت   فحرا برای  توان کلرزدایی، میزیستیمحیطهای برای استفادههای تفریحی مهم است. استفادهدر و های توزیع سامانه 

 بوم در نظر گرفت. 

 

، مواد شیمیایی سۀمّی و مضّۀر )ماننۀد    سمّیت آبیتوان برای می ار تکمیلی، پایش در برخی از مناطو حساس

 استفاده کرد. زا بیماریعوامل فلزها و هالیدهای آلی قابل جذب( و 
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 یشرب در مناطق شهرقابلتفاده غیرمعیارهای درنظرگرفته شده برای اس 8-3

 کلیات 8-3-6

مۀین  اندازها )برای مثۀا  آبیۀاری ز  در مناطو شهری شامل: آبیاری چشم از پسابکاربردهای عمومی استفاده 

هۀا، آتۀش نشۀانی، سۀاخت وسۀاز      فالش تانک توالۀت  دستشویی، سیفونها، داری خیاباننگه ، مراقبت وگلف(

)بۀه   ISO 16075-1 هایدبرای آبیاری مطابو اسۀتاندار  از پساباستفاده بهتر است . باشدمی ساختمان و غیره

)بۀه   ISO 16075-3، نامه مراجعه شود([ کتاب6)به منبع ] ISO 16075-2 ،نامه مراجعه شود([ کتاب5منبع ]

استفاده انجام شود. نامه مراجعه شود( [ کتاب8)به منبع ] ISO 16075-4 و نامه مراجعه شود([ کتاب7منبع ]

هۀای  در طۀرح  از پسۀاب برای نگهداری خیابان شامل تمیزکردن خیابان و ذوب بر  است. اسۀتفاده   از پساب

 بتن است. اختالط، شستن بتن و خاک و خاک، کنتر  گرد سازیکوبیدن یا تراکمساخت و ساز شامل 

 عمومی پذیرشهای مهم برای ایمنی و مالحظات جنبه 8-3-2

 9شرب شهری در مناطو شهرنشین در جدو  قابلغیرعمومی استفاده از آب  پذیرشمالحظات برای ایمنی و 

 توجه قرار گیرد:تواند مورد های زیر میاین اهدا ، جنبهنشان داده شده است. برای 

هۀایی  افشانک و اسۀپری  برای مثا نشاق )صورت مستقیم یا استانسان بهمواجهه  موارد بالقوهبهتر است  -الف

بسۀتگی بۀه   و مقۀادیر آن  مواجهۀه  تولید شده( مورد توجه قرار گیرد. مسیرهای  یکه از آب بازیافتذره باد

استفاده از فشار پایین در مقایسه با فشار بات  هنگامدسترسی به آن دارد. و  از پسابرفتار و نحوه استفاده 

 از  ،از طریۀو مۀدیریت مناسۀب    بهتۀر اسۀت  عۀالوه بۀر ایۀن،     یابۀد. کاهش مۀی  ریسکدر نگهداری خیابان 

 جلوگیری کرد. طع )ناجور(متقاصا  ات بالقوه ناشی از آلودگیهای ریسک

بۀا  در مقایسۀه   ،از طریۀو استنشۀاق  شود که میاین  پاشی منجر بهآب و هااندازطور خا ، آبیاری چشمبه

تۀر بۀا آب   یشبۀ افۀراد  ، ای(و آبیاری قطره پاشی خودکارآب سامانه)برای مثا   موضعیهای آبیاری سامانه

 .دشوی مواجهه بازیافت

و پهنه  از پساب )ظرفیت استفاده از پساباستفاده  اولیه بسته به کیفیت آب و طرح زیستیمحیط ایمنی -ب

لولۀه فاضۀالب سۀطحی و     که تخلیه بالقوه به تواند مورد توجه قرار گیردمی در صورتیکننده( آبی دریافت

مربۀوط بۀه آب    3شناسۀی بوم، ریسک با این وجود .باشد ها وجود داشتهها و رودخانهبه نهرها، تاتب سپس

ها و سایر مواد شیمیایی نمک ،اد شویندهای موریسک ناشی از تخلیه منبع غیر نقطهبا بازیافتی در مقایسه 

 .تر استپایینطور قابل توجهی به ،بعضی کاربردهای شهری برایمورد استفاده 

سایش و خۀوردگی  رسوب،  ،کننداستفاده میب پسااز که های شستشوی با فشار دستگاهبرای بهتر است  - 

 .در نظر گرفته شودها برای آن تاسیساتخطوط لوله و 

  

                                                 

1 - Ecological 
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استفاده ، اهخیابان شتدابرای نگه با فشار باال از پسابعمومی استفاده  پذیرشمالحظات برای ایمنی و  - 5جدول 

 ساختمانی هایطرحو  نیبیرو هیدرانتشیرهای استفاده از اب نشانی، آتشسیفون دستشویی، فالش تانک توالت

هدف مورد 

 نظر

خیابان  نگهداری مالحظات

 فشار باال  با

انگ تفالش 

 توالت 

 هیدرانتشیر

 نشانی آتش

ی اهطرح

 ساختمانی
 ● ● ● ● از طریو استنشاقمواجهه  ایمنی سالمت

 ● ●   از طریو پوسته همواج

 ایمنی

 زیستیمحیط 

فاضالب  هایتخلیه به لوله

  کننده آبدریافتسطحی و 
●

b  ● ●
b 

پوسته شدن، رسوب، خوردگی  ایمنی تاسیسات

 لولهها و خطوط دستگاه
 ● ● ● 

ی )رنگ، بو و ختانمسائل زیباش عمومی پذیرش

 غیره( 
● ● ● ● 

 دهد که باید به این مقوله توجه شود.نشان می« ●»نقطه  -یادآوری
a  ،های محافظ، دستکش، ماسک و غیره.حفاظت سالمت برای کارگران انجام شود مانند لباس باید اقدامات مناسب برای برای جلوگیری از تماس 
b    است های ساختمانیطرحذوب بر  و در مورد استفاده نیست برای مواد شیمیایی  یآب بازیافتبرای. 

 نظرمورد  پارامترهای کیفیت آب 8-3-3

 اسۀتفاده  در خصۀو   عمومی پذیرشیابی ایمنی و شهایی از پارامترهای کیفیت آب مورد بحث برای ارزمثا 

کیفیت مناسب پارامترهای انتخاب بهتر است ارائه شده است.  9در جدو   یشرب در مناطو شهرقابلآب غیر

 ،از پسۀاب هۀای اسۀتفاده   ، مشخصۀه از پسابت و تجهیزات استفاده سیساات، یبازیافتمنابع آب با توجه به آب 

دٌز و  آب بازیافتی )یعنی مسیرهای مواجهۀه  مواجهه انسان باو احتما   نهایی انشرایط ویژه محل طرح، کاربر

 :دشو جامزیر ان یپیشنهادمانند موارد  یفتبازیا آب رایب (مصر 

سالمت انسان توصیه ظ ت حفاظتی برای حفااقدام امترهای میکروبی مورد توجه قرارگیرد.پاربهتر است  -الف

هۀای  خصو  در مورد اثرات میکروبی بر روی کاربران، کارگران و عموم مردم که با فعالیۀت ، بهشده است

 زیسۀتی پارامترهای  ( وTSSجامد معلّو )مواد کل / تروکدبهتر است  ند.در ارتباط هستب پسااستفاده از 

مۀورد توجۀه    آن ومی و پذیرشعم سالمت هایبرای نگرانی، شیاکلییاشرهای شاخص مانند شامل باکتری

 یکیولوژیب یداریپا یاز پارامترها ی، برخعیتوز یهاسامانه نگهداریآب و زمان  تیفیسته به کب. قرار گیرد

رشۀد   بۀرای جلۀوگیری از  تواننۀد  ی، مۀ (HPCدگرخوار)های هتروترو  یا شمارش بشقابی باکتریاز جمله 

منظور و به یبازیافتی تایید ایمنی میکروبی آب برا کلر ماندهباقی گیریاندازه .در نظر گرفته شود میکروبی

شود. تعیین مقدار اولیۀه کلۀر   میکروبی و حفاظت زیست بوم توصیه می بررسیتعاد  بین دست آوردن به

محصۀوتت جۀانبی   را متعاد  ساخته تا از تشکیل  مواد گندزدا تواند استفاده از مقدار مصر میمورد نیاز 

 .رسانده شودیا به حداقل  عمل آمدههبجلوگیری ( DBP) گندزا
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که کاربران حساس مانند کودکان، سالمندان و افراد دارای سیستم ایمنی زمانیبرای برخی از موارد خا ، 

پارامترهای اختیاری میکروبی باید براساس ریسک باتی سالمت مورد مختل شده در تماس با آن هستند، 

 توجه قرار گیرد.

ر گیۀرد  قۀرا  عمۀوم  مۀورد پۀذیرش   یعملۀ  به صورتکه برای اینی مانند رنگ و بو ختپارامترهای زیبا شنا-ب

شود )معموت با کیفیت  عدبوده یا از آن متصا یآزاردهنده نباید همراه آب بازیافتتوصیه شده است. بوهای 

تواند ناشۀی از فقۀدان تعمیۀر و نگهۀداری     در برخی از موارد، بو میبات برای استفاده مجدد شهری است(. 

جۀام شۀود. عۀالوه بۀر ایۀن، بۀرای برخۀی از        توزیع باشد. اقدامات تزم برای این مسائل بایۀد ان  هایسامانه

د تا رنگ شوافزوده می بازیافتیرنگ به آب  ، مقداریطور عمدیکاربردها، برای مثا  فالش تانک توالت، به

 کند.کمک  بازیافتی از آب آشامیدنیرا بپوشاند و به تشخیص آب  مانده از آب بازیافتیباقی

ری و خۀوردگی  گیۀ با مسائل پوسته شۀدن، رسۀوب   همراه که اسیساتپارامترهای ایمنی ت شودتوصیه می - 

قۀرار   یابی ایمنی مۀدنظر ش، در ارزمنگنزو  آهنهای خا  و برخی فلزات مانند ، آنیونکدورتماننداست، 

 .گیرد

 در نظر گرفت: ریسک بررسیبرای  توانمی را های زیرب، روشپسااز  استفادهدر خصو  

نامۀه مراجعۀه   [ کتۀاب 9)به منبع ] ISO 16075-1 استانداردهای رویکرد شود ازتوصیه می، برای آبیاری -الف

 .دنمایی نامه مراجعه کنید( استفاده[ کتاب6)به منبع ] ISO 16075-2 و د(کنی

 مۀردم و ای بدون حضور عموم دورهصورت به آنخیابان با فشار بات، تمیزکردن  شتدانگهقبت و امربرای  -ب

 .شودتوصیه می در حین تمیزکاری خیابان با تجهیزات خودکار، ریسکبرای کاهش 

 هۀای سۀامانه در مسۀدود شۀدن   از  جلۀوگیری  ،ماندهباقیبا کلرگردش  حفظ،گندزدایی فالش تانک، برای - 

در نظۀر گرفتۀه    ریسۀک برای کاهش  تواند، میمواد گندزداای با دورهی تخلیه و شستشو همچنینتوزیع، 

 . دشو

آب  هیۀدرانت  شیرهای از تصادفی استفاده در پیشگیریمانده، باقیبا کلر گردش  حفظنشانی، برای آتش -ت

جلوگیری از برگشت های توزیع آب، گذاری لولهبرچسبگذاری و ، عالمتکدگذاری با تغییر رنگ، یبازیافت

 و شستشۀوی   تخلیۀه و همچنۀین   سۀامانه جلۀوگیری از نشۀت و خۀوردگی     جریان آب و اتصاتت متقاطع،

 (یخیابانبیرونی ) نشانیآتشهیدرانت شیرهای  در تیآب بازیاف ریسکبرای کاهش  یبازیافتآب ای با دوره

 شود.توصیه می
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یابی ایمنی و پذیرش عمومی آبیاری، شد بحث برای ارزرهایی از پارامترهای کیفیت آب مومثال -1جدول 

 هایشیراستفاده از  آتش نشانی با سیفون دستشویی، ،های توالتنکتافشار باال، فالش  باخیابان  گهداشتن

 های ساخت وسازو طرحبیرونی  نشانیآتش هیدرانت

نگهداری خیابان با  آبیاری

 فشار باال 

انگ تفالش 

 توالت 

 هیدرانت  شیر

 بیرونینشانی آتش

ساخت و های طرح

 ساز
pH 

خۀۀۀۀۀواهی اکسۀۀۀۀۀیژن -

 روزه 9بیوشیمیایی 

   جامد محلو مواد کل  -

مۀۀواد کۀۀل کۀۀدورت یۀۀا  -

هۀۀۀدایت جامۀۀۀد معلۀۀۀو 

 الکتریکی

 باقی مانده کلر   -

هۀۀای شۀۀاخص بۀۀاکتری -

 ، شۀۀۀۀیاکلییشرماننۀۀۀۀد ا

 پاییهای گرمافرملیک

 بو -

pH 
موادجامد کل کدورت یا  -

  معلو

های شاخص مانند باکتری -

هۀای  فۀرم کلۀی ، شیاکلییاشر

توانۀۀد بۀۀرای )مۀۀی پۀۀایاگرمۀۀ

درنظر گرفتۀه  برخی از موارد 

 شود(

 

 

 

pH 
 کل کدورت یا -

  معلوموادجامد 

 رنگ -

 بو -

 مانده کلرباقی -

های شۀاخص  باکتری -

 ،شۀۀۀیاکلییاشر ماننۀۀد 

-یگرمۀا هۀای  فرمکلی
 پای

pH 
موادجامد کل کدورت یا  -

  معلو

 بو -

های شاخص ماننۀد  باکتری -

هۀای  فۀرم کلۀی  ،شۀیاکلی یشرا
 پایاگرم

 مانده کلرباقی -

 

 

های شاخص ماننۀد  باکتری -

هۀۀای فۀۀرمکلی، کلۀۀییشۀۀیااشر
تواند برای برخی )می یاپاگرم

 از موارد درنظر گرفته شود(

 

 استنامه کتاب[ 20[ و ]19[، ]18[، ]17[، ]16[، ]13این جدو  بر اساس منابع  ] -یادآوری
a نداشته باشد. که هیچ تجهیزات خاصی وجودمحل انجام پایش در نقطه خروجی تصفیه آب بازیافتی واقع شده است در صورتی 
b   16075 هایاستاندارد مجموعه مطابو باتواند آبیاری مناطو شهری می یابی پارامترهایشارز ISO .انجام شود   
c   در نظر گرفته شود. یصورت موردتواند بهمانده کلر میها با آب پرفشار، پارامترهایی از قبیل رنگ بو و باقیانبیاخنگهداری برای 
d  ها پارامترهایی از قبیل برای شستشوی توالتHPC سۀازی بۀا مۀدت زمۀان    در هنگۀام توزیۀع، ذخیۀره    زیستیدهنده تغییرات پایداری که نشان 

 درنظر گرفته شود. یصورت موردتواند بهمی است ماندگاری طوتنی            
e  صۀورت  توانۀد بۀه  مۀی خۀا   هۀا  از قبیل رنۀگ و میکروارگانیسۀم   یی، پارامترهانخیابادر نشانی آتشهیدرانت شیرهای استفاده از نشانی با آتش     

 شود. در نظر گرفته یمورد            
f    صورت موردی در نظر گرفت.توان بهسازی، پارامترهای دیگری را میهای ساختمانطرحبرای 
g   های توزیع در نقطه تحویل به کاربر نهایی در نظر گرفته شود.سامانهتوان فقط در خروجی مانده کلر همچنین میباقی 

 

 ها در مناطق شهریمالحظات پارامتر برای سایر استفاده 8-4

 های مهم برای مالحظات ایمنی و پذیرش عمومی  جنبه 8-4-6

تجاری مۀورد اسۀتفاده قۀرار    طور وسیع برای برخی از کاربردهای صنعتی و به یبازیافتدر مناطو شهری، آب 

 شۀده و سرد کنندهتوسط کاربران برای تامین آب خنک معموت یبازیافتخروجی آب  تکمیلیگیرد. تصفیه می

مالحظات ایمنی و پذیرش عمومی گیرد. کننده و شستشوی ماشین انجام میهای گردش برج خنکسامانهدر 

بهتۀر اسۀت   فهرست شۀده اسۀت.    9شین در جدو  )تهویه هوا( و شستشوی ماسردشده ه، آب کنندخنک آب
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پذیرش عمومی بۀرای شسۀتن   همچنین قرار گیرد. سالمت و ایمنی تجهیزات مورد توجه مانند مسائل ایمنی 

 وسیله نقلیه نیز مهم است.

ده و سردشۀ  یۀا  ننۀده کآب خنۀک  سۀامانه  انکۀاربر در معرض خطر مانند  برای افرادهای سالمت ریسک -الف

 ههۀواویز  افۀراد بۀا   )احتمۀالی( مواجهۀه بالقوه نقلیه باید در نظر گرفتۀه شۀود.   کارگران شستشوی وسیله 

در  ویۀژه ، بۀه شود. برای جلوگیری از رشد زیستی بررسی و در نظر گرفتهباید  خروجی برج خنک کننده

 ماننۀد  ،کننۀده های خنۀک برج طور منظمبه تعمیر و نگهداری ای شود.باید توجه ویژه 3لژیونال گونه مورد

به شستشوی دستی وسایل نقیله در توجه بیشتری  گیر نیز مهم است.جرمها )پدهای( تمیز کردن صافی

تۀر  بۀیش با آب بازیافتی با ریسک  افرادمواجهه د زیرا شوباید بمقایسه با شستشوی خودکار وسایل نقلیه 

 . استهمراه 

شدن و خوردگی ناشی ، مشکالت پوستهتاسیساتها و شامل لولهده شسرد یا  خنک کننده آب سامانهدر  -ب

کننۀده و آب  های آب خنکسامانههای زیستی در رسوب از شوری و سیلیس باید مورد توجه قرار گیرد.

در طۀی شستشۀوی   هۀای کثیۀف   تشکیل لکۀه ه ناشی از رشد زیستی نیز یک مسئله مهمّ است. دسردش

 . خواهد بودکننده گرانننیز  یاز آب بازیافتدلیل استفاده بهوسایل نقلیه 

و  دیۀگ بخۀار   کننۀده آب  تغذیۀه ماننۀد   ،داشۀته باشۀد   بالقوههای کاربرد تواندمی سایر موارددر  یبازیافتآب 

. تجزیۀه و تحلیۀل   اسۀت  ،تکمیلۀی  داخلی پۀس از تصۀفیه   پاششی هایسامانه بانشانی آتش موارد استفاده در

 هۀای محۀل بۀرای  باید داخلی پاششی  سامانه نشانی بادیگ بخار و استفاده در آتش هکنندتغذیهمسائل ایمنی 

 عوامل متعدد تایید شود. مطابو باو  خاصی بوده

 کننده تغذیه شستشوی وسایل نقلیه وبرای ب و پذیرش عمومی پسااز  ایمنی استفادهمالحظات برای  -7جدول 

 دهشآب سرد  /کننده آب خنک

کننده و ه آب خنکتغذی ماشین شستشوی مالحظات اهداف مورد نظر

 دهسردش

● استنشاق مواجهه شدن از طریو  ایمنی سالمت
a ● 

  ●  تماس پوستیمواجهه شدن از طریو 

 زات(یها و تجه)لوله ●  گیری، خوردگیشدن، رسوبپوسته تاسیساتایمنی 

  ● های روی ماشین لکه

  ● )رنگ، بو و غیره(ی ختمسائل زیبا شنا پذیرش عمومی

 .دهد که باید به این مقوله توجه شودنشان می« ●»نقطه  -یادآوری
a   باشد. ر باتاشستشو دستی با فش ی کهنشده باشد یا در مورد سازیمنطقه شستشو به خوبی جدااگر 

 

                                                 

1- Legionella spp. 
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 نظر پارامترهای کیفیت آب مورد 8-4-2

ب پسۀا یابی ایمنی و پذیرش عمۀومی بۀرای اسۀتفاده از    شهایی از پارامترهای کیفیت آب و مالحظات ارزمثا 

 فهرسۀت شۀده اسۀت.    4ده در جۀدو   سردشۀ آب کننۀده و  آب خنک کننده تغذیهبرای شستشوی ماشین و 

کننۀده و آب  آب خنۀک  کننۀده  کیفیت آب برای شستشوی ماشۀین و تغذیۀه   و مرتبط باپارامترهای مناسب 

خنۀک کننۀده و تهویۀه مطبۀوع، تجهیۀزات       سامانههای و لوله ، تجهیزاتیبسته به منابع آب بازیافتده سردش

 شرح زیر است:به که باید انتخاب شود یآب بازیافتبا انسان مواجهه شدن شستشوی ماشین و 

 هرا یۀک  گنۀدزدا گرانی سالمت عموم مورد توجۀه قۀرار گیۀرد.    نعنوان به بهتر استپارامترهای میکروبی  -الف

مانند  اییو شاخص باکتری ییمواد گندزدامانده باقی میکروبی است. هایریسکپیشگیرانه برای مقابله با 

این مهم است که غلظۀت  . ه شودب در نظر گرفتپسابرای انطباق ایمنی استفاده از  دتوانمی شیاکلییاشر

زیسۀت  سطح قابل تحملی داشته باشد تۀا از مضۀرات آن بۀر روی سۀالمت و محۀیط       ،گندزدامانده باقی

ده، پارامترهۀای پایۀداری زیسۀتی، ماننۀد     شۀ سۀرد آب کننۀده و  آب خنکهای سامانهد. در شو جلوگیری

 تیۀه مۀورد توجۀه قۀرار     برای کنتۀر  زی  که شودنیز توصیه میهای هتروترو  شمارش بشقابی باکتری

 گیرد.می

 افۀراد  سۀالمت شود تا از مانند دستکش و ماسک توصیه می برای شستن وسایل نقلیه، اقدامات حفاظتی، -ب

کۀاهش  اظۀت شۀود. بۀرای    فخصو  در مقابل اثرات میکروبی بر روی کارگران شستشۀوی ماشۀین ح  به

 شود.در حین شستشو ماشین، تجهیزات خودکار توصیه می هاریسک

کننده باید نگران هاکشیا پارامترهای مرتبط با آن مانند زیست یوناللژ، شده و سردکننده برای آب خنک  - 

گیر توجه شود. جرمهای به تعمیر و نگهداری و تمیزکاری برج و صافی باید ،هاکشبر زیست عالوهباشد. 

هۀای  راهنمامطابو با شود توصیه می لژیونالتکثیر و انتشار  ریسکجلوگیری از و حفاظتی اقدامات برای 

 .کنیدنامه مراجعه [ کتاب22شود، به منبع ]اقدام  مربوط

 مۀواد کۀل  ، ، رسوب و خوردگی شۀامل کۀدورت  پارامترهای مربوط به مسائل پوسته شدنشود توصیه می -ت

هۀا و فلۀزات(،   هۀا، کۀاتیون  پایداری شۀیمیایی )ماننۀد آنیۀون   ( همچنین پارامترهای TDS)محلو   جامد

 آب  سۀۀامانههۀۀای مراقبۀۀت از ماشۀۀین و چرخۀۀهشستشۀۀوی  تنۀۀاوبآب، مالحظۀۀات وابسۀۀته بۀۀه کیفیۀۀت 

، آمونیاک باید مورد شده سردآب و  کننده برای آب خنک .مورد توجه قرار گیرد دهکننده و سردشخنک

های پیچیده با فلۀزات  تواند منجر به رشد زیستی شده و باعث خوردگی و رسوبتوجه قرار گیرد زیرا می

  .خصو  مس و آلیاژهای مس شودبه
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شستشوی یابی ایمنی و پذیرش عمومی شهایی از پارامترهای کیفیت آب مورد نظر برای ارزمثال -8جدول 

 دهردشکننده و آب سماشین و تغذیه آب خنک

  a,cدهکننده و آب سردششده برای تغذیه آب خنکآب بازیافت a,bبرای شستشوی ماشین یآب بازیافت

- pH  

  جامد معلّو مواد کل و کدورت -

باکتری  ،شیاکلییاشرهای شاخص مانند باکتری -
 و غیره کلیفرم

  d مواد گندزدا ماندهباقی -

تواند در برخی موارد در نظر گرفته رنگ و بو )می -

  شود(

 

- pH 

کل اکسیژن خواهی شیمیایی،  ،روزه 9خواهی بیوشیمیایی اکسیژن -

 کربن آلی  

 معلّو جامد مواد کل و ورت کد -

 آمونیاک -

 یا هدایت الکتریکی محلو  مواد جامدکل  -

 و غیره کلیفرم، باکتری شیاکلییشراز قبیل اشاخص ایی هباکتری -

 (لژیونال)مانند  cزیستیمحیطزای بیماریعوامل  -

  dگندزدامواد مانده باقی -

 سختی -
 ستنامه کتاب[ 20[ و ]18[، ]16[، ]13این جدو  بر اساس منابع ] -یادآوری

 a پارامترهایی از قبیل پایداری شیمیایی )بۀرای مثۀا    خاصی شناسایی شود  هایریسک اگرFe ،Mn ،Cl-، SO4
 ، فلۀزات قلیۀایی و سۀیلیس(    -2

 در نظۀر گرفتۀه شۀود. فلۀزات خۀا  و       توانۀد مۀوردی  ( مۀی HPC های هتروترو شمارش بشقابی باکتریتشکیل  پایداری زیستی )برای مثا  

 های توزیع و سامانههای خروجیتواند در زیستی میپایش پایداری های محلتواند در نظر گرفته شود. می انتخاب نهایی بسته بههاآنیون 

 .شودهیدرولیکی طوتنی در نظر گرفته  گاریزمان ماندذخیره و نقطه استفاده با  
b خطۀر یۀا    عنۀوان بۀه توانۀد  مۀی  (روتوزوئۀات پها، تک یاختگۀان ) در موارد شستشوی دستی با فشار بات( مانند ویروسخا  ) یهامیکروارگانیسم 

 .گیر بودن در نظر گرفته شودهمه عنوانی بهشواهد 
c   های جریان آب سرد پایش شود. کننده در نقطه استفاده یا لولهخنک تواند در گردش برجهای آن میو شاخص لژیونال 
d  کننۀده هۀای خنۀک  سامانه مصار  داخلیبرای  هاکشزیست. برخی از شوده در نقطه استفاده در نظر گرفت دتواننیز میگندزدا مواد مانده باقی 

 .دشوگذاری مسی استفاده میده با لولهو سردش 

 

ها و کنتر  مواد معدنی، ارگانیسممنظور بهده، سردش آب کننده وخنکبرای آب  تکمیلیتصفیه فرعی معموت 

. در منۀاطو  شودجلوگیری رسوب و کف یستی، زشدن، خوردگی و رشد از پوسته شود تا انجام میها باکتری

به مناطو قابل دسترس برای کارگران و عموم برسد. عالوه بۀر ایۀن، محۀدود    نباید  بادذره هایصنعتی افشانه

خیلۀی مهۀم    تاسیساتبه ایمنی دست یافتن کش برای زدا و زیسترسوب موادو افزودن  غلظت چرخهکردن 

صورت به ود و نشت نکننفوذ  آب به بیرون تا ،باشد بستهده کننکننده و سردخنک هایسامانه تاسیسات است.

 .شود تاسیسات سالم و ایمن باشد. همچنین توصیه میشودیزکاری منظم تم

 بپسااز  ایمنی استفادهیابی شارز 0

 کلیات 0-6

انتخۀاب   وآب کیفیۀت  پارامترها  :، برای مثا مرحله مبنای سهر ب بپسااز  ایمنی استفادهیابی شارزبهتر است 

 پذیریطمینانا برای بهبودو فرآیندهای تصفیه  هافناوری .نجام شودا یابی ایمنیشارز و کردنمعیارها، پایش 
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مراجعۀه کنیۀد.    ISO 20468-1سازی شود، بۀه اسۀتاندارد   باید بهینه ،کیفیت آباز انطباق مستمر و اطمینان 

هۀای  فعالیۀت مواجهۀه در طۀی   و کۀاهش   مناسۀب عملیۀاتی  های کارآییناثبات شده،  هایاستفاده از فناوری

 .شودمیب شناخته پسااز  ایمنی استفادهاز برای اطمینان  یعنوان اقدامات موثربه ،استفاده

 انتخاب معیارهاپارامترهای کیفیت آب و  0-2

بهتۀر اسۀت بۀرای    انتخۀاب شۀود.    یاز آب بازیۀافت اسۀتفاده  نحۀوه  بر اساس بهتر است آب پارامترهای کیفیت 

-محۀیط و عوامۀل  تاسیسۀات  و  هۀا های عمومی مربوط به آننگرانی ،کنندکار می یآب بازیافت کارگرانی که با

انتخاب شود.  یموردصورت به 9یا  9، 1، 3از جداو  باید شود. سپس، مسائل ایمنی کلیدی  مشخص زیستی

بر اسۀاس شۀرایط خۀا  اسۀتفاده از      4یا  9، 5، 2تواند از فهرست جداو  سب آب میپارامترهای کیفیت منا

 ب انتخاب شود.پسا

  متخصصۀین پارامترهۀای کیفیۀت آب،   پس از انتخاب پارامترهای کیفی آب، برای معیارها یۀا مقۀادیر مرجۀع    

 هایبرنامه که در رابطه باود بحرانی یا رهنمودهای حد ،کیفیت آب ایمنطقه، استانداردهای ملیتوانند به می

بۀرای اهۀدا     یآب بازیافت از برای مثا ، هنگامی که .کنندمراجعه است، برای استفاده نهایی  خا  کاربردی

 آب خنک باشد. معیارهای با باید مطابوشود، کردن استفاده میخنک

برای برخی از پارامترهای مهم، انتخاب مقدار مرجع با توجه بۀه ارزیۀابی احتمۀا  خطۀر، پۀذیرش عمۀومی و       

 جاری توصیه شده است. هایدستورالعمل

منظور تعیین پارامترهای مربوط بههای استاندارد انجام شود، روشبا  مطابوتواند ارزیابی کیفی می یک - الف

 بۀۀه اسۀۀتاندارد ، ریسۀۀک سۀۀالمت میکروبیولۀۀوژی بۀۀه مۀۀوارد خۀۀا  شۀۀیمیایی مشۀۀخص شۀۀده یۀۀا    

 ISO 20462 ر   مسۀتقیم مواجهه  ،بودهبات  ریسکفقط زمانی که کمّی  ریسک. ارزیابی مراجعه شود

 رود.کار بهتواند می ،وجود داشته باشدسازی برای مد  یهایاگر داده یا دهدمی

سطوح سطوح خوردگی و  در همچنین سطوح مختلف مواد آلی وزیر در ی که کروبمیرشد های همشخص - ب

مورد ریسک بررسی ی برای زیست در تعیین سطوح پایداری تواندمی ،دنکنمیرشد  ه شدهپوستته پوس

عملیۀاتی   هۀای دسۀتورالعمل بۀا  ای نتایج تجزیۀه  بهتر استات، تاسیس. برای ایمنی دقرار گیررسیدگی 

 مقایسه شود.

 پایش کیفیت آب 0-3

هۀای  روشبۀه ( یۀا  ISO 16075-4)مانند استاندارد  ISOهای استاندارد هایروشبه تواندپایش کیفیت آب می

با توجه مواردی از ، یهای آب بازیافتهشخصم و تحلیل تجزیه درارجاع شود.  ایمنطقهپایش استاندارد ملی یا 

 را تزم و دقۀت  هوشۀیاری  بهتر اسۀت  آب های آلودگیپایین  هایآب و غلظت سازندهاجزای  پیچیدگیقبیل 

  .کار ببریدبه
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بر سالمت و محۀیط  ها آنو اثرات مضّر بالقوه  مواجهه شدناستفاده، احتما  بر اساس تکرار پایش بهتر است 

گۀی بۀرای   پایش روزانۀه یۀا هفت  تر شود. بیشپایش تکرار بهتر است بات است  ریسکتعیین شود. هنگامی که 

موقع انجۀام شۀود. بۀرای     اقدامات اصالحی به دهد تارا میامکان این شود زیرا پارامترهای عملیاتی توصیه می

تواند میبالقوه بررسی اثرات نامطلوب ماهه برای های ساتنه یا ششپارامترهای غیر متعار  کیفیت آب، پایش

 .باشد کافی

از مۀوارد   رخۀی شۀود. در ب پایش  ،خروجی تاسیسات بازیافت آبدر  یفیت آبکانطباق است که این یک اصل 

 وجۀود دارد در کیفیۀت آب   تغییۀر  ریسۀک یۀا  اسۀت   باتجهه اموریسک که ، در امور شهری از پساباستفاده 

در شۀرایط خۀا     و تر در خروجۀی بیشتوزیع در نقطه تحویل به کاربر نهایی، تصفیه  سامانه)یعنی خروجی 

برای محل طرح با . تری در نظر گرفتبیشپایش کیفیت آب را در نقاط توان می (های طرح کاربر نهاییمحل

هۀا  بۀرای آن نگرانۀی  د  نگهۀداری هیۀدرولیکی،  ترین زمان طوتنیترین فاصله و بیشکاربر نهایی، مواردی با 

د، هستنیا با شرایط مواجهه بات روبرو  هستندعفونت حساس در مقابل  کاربران نهایی کهباید به  .استتر بیش

هسۀتند(   رداحساس )مثل خردساتن، سالمندان و اشخاصی کۀه دارای سیسۀتم ایمنۀی مشۀکل     افراداز قبیل 

مثۀا   کارگران و تاسیسات مهم )برای  ،های تهدید شده(و گونهآبی حساس )مثل گیاهان غرق موجودات زنده

، آموزش و ارتباط باتمواجهه  طرح با یهامحلکاربران نهایی  یرابشود. تری بیشوجه ت کننده(برج خنکدر 

تضمین و  کیفیت کنتر  ب در نظر گرفته شود.پسااستفاده از  یاز پروژه ها یعنوان بخش مهمبه دیبا یعموم

آوری هۀای جمۀع  داده ،اطمینان حاصل شودتا  استتمام مراحل برنامه پایش درضروری  هایمولفه ازکیفیت 

  .است ی برخوردارخوبکیفیت از شده قابل اعتماد و 

از شۀود.  پارامترهای مۀدیریت کیفیۀت آب توصۀیه مۀی    های و شاخص هانشانگر، برای پایش و مدیریت روزانه

هۀا نشۀان داد، عۀدم    ها یا شۀاخص توان با حذ  جزئی یا کامل نشانگرطبیعی را می کارکردشرایط که آنجایی

 . پارامترهۀای تۀوده آلۀی    شۀود ه دها نشۀان دا ها یا شاخصنشانگرحذ  ضعیف با  تواندمی سامانه موفقیت یک

و شۀدت   UVبۀرای مثۀا ، کۀاهش جۀذب      برای کنتر  کیفیۀت آب اسۀتفاده شۀود.    عنوان نشانگرتواند بهمی

مواد شیمیایی مختۀل کننۀده    مانند) موثر از مواد سمّی و مواد شیمیایی مضرّ نشانگرعنوان یک فلورسانس به

 مانۀده کلۀر و پارامترهۀای میکروبۀی    ، بۀاقی کۀدورت  شۀود. ( در طی تصفیه استفاده مۀی EDCs ریزغدد درون

گیری کیفیت آب در نظر گرفته شود. با اندازه ارزشیابی برای نشانگرعنوان تواند به، مانند کولیکاژ، میجایگزین

سۀطح  تۀوان  مۀی این منطقی است کۀه  شده، میکروبی( در آب بازیافتها )هم فیزیکی و هم نشانگرتعدادی از 

 نامه مراجعه شود.[ کتاب22د. به منبع ]وردست آهب را کیفیت آبمشخصی از

 ب در مناطق شهریپسایابی ایمنی در استفاده از شارز 0-4

 کلیات 0-4-6

ی تاسیسات اسۀت.  و ایمن زیستیمحیط، سالمتب در مناطو شهری شامل پسایابی ایمنی در استفاده از شارز

ی، ختپایداری شیمیایی و زیبایی شۀنا  یت آب، شامل پایش معمو  کیفیت آب،برای برخی از پارامترهای کیف

مقادیر مشخص شۀده در   بیشینه ومتوسط مرجع  مقادیر و نظرو با معیارهای مورد  ،های پایش باید ثبتداده
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عنۀوان  محدویت کیفیت آب را در برخی از کشورها بۀه مقادیر  الفهای استاندارد مقایسه شود. پیوست راهنما

برای اطمینۀان از عملکۀرد صۀحیح     تربیشاصالحی و پایش  اتاست. اقدام دهنده ارائه شدهگاهییک مرجع آ

 ای گزارش و بررسی شود. صورت دورهنتایج پایش باید بهکار برده شود. بازیافتی باید به سامانه

 سالمتیابی ایمنی شارز 0-4-2

 خۀوب اسۀت.   عملیاتیکارآیینو اجرای های کیفیت آب استانداردبا یابی ایمنی سالمت بر اساس مقایسه شارز

ی راهنماهۀا ، یۀا  ISO 20426سۀالمت انجۀام شۀود، بۀه اسۀتاندارد       ریسۀک ارزیۀابی  توانۀد  میبسته به شرایط 

، شۀامل  مواجهۀه  ییبالقوه از طریو مسیرهاهای ریسک. کنیدمراجعه  کشوراختصاصی ارزیابی ریسک سالمت 

 گیرد. بررسی قرارتواند مورد مصر  خوراکی، استنشاق و تماس پوستی می

 زیستیمحیطیابی ایمنی شارز 0-4-3

هۀای  یابی اثۀرات روی محۀیط  شۀ ب در مناطو شهری شۀامل ارز پسااستفاده از  زیستیمحیطیابی ایمنی شارز

 .باشدمی موجودات زنده آبی و خاکی ،هوا(، های زیرزمینی و سطحی)خاک، آب پذیرنده

توانۀد  ب مۀی پسۀا شرایط طرح اسۀتفاده از  ، بسته بهپذیرنده ها و خاکآببرای  زیستیمحیطیابی ایمنی شارز

احتمۀا    بررسۀی  زیرزمینی و سۀطحی بۀرای   هایخاک، آب بر رویتواند می ریسکارزیابی کیفی  انجام شود.

هۀای  پۀذیری آب و آسۀیب  خصوصۀیات ، که بۀه انجام شود شدهتصفیهفاضالب با  خاک و آب آلوده شدن خطر

 زیرزمینۀی و آب سۀطحی   برای ارزیۀابی اثۀرات آبیۀاری بۀر روی آب     بستگی دارد.های سطحی زیرزمینی و آب

 .کنیدمراجعه  3159سا   23499-3 ملی ایران شمارهاستاندارد  پبه پیوست های ساده روشبه

ب در منۀاطو  پسۀا از اسۀتفاده   در طۀی موجودات آبۀی و خۀاکی    رایب زیستیمحیطیابی ایمنی شارزمنظور به

 توصۀیه   حۀاد در برخۀی از شۀرایط    ریسۀک بۀرای ارزیۀابی ویۀژه     2درجدو   ، پارامترهای فهرست شدهشهری

عنوان یک رویکرد ساده مطابو با شرایط خا  هر برنامه بهتواند سی میشنابومکیفی  ریسکشود. ارزیابی می

مراجعه  بی به پیوست کمّ ریسک ارزیابی. برای اطالعات در نظر گرفته شود یبازیافتآب از دی استفاده کاربر

 کنید.
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 پیوست الف

 دهنده()آگاهی

ب در برخی از پساهایی برای کاربردهای استفاده از راهنماییاطالعات معیارهای کیفیت آب و 

 کشورها

مختلۀف   هۀای کۀاربردی  هۀایی را بۀرای برنامۀه   معیارهای کیفیت آب و دسۀتورالعمل  9-تا الف 3 -جداو  الف

اندازها، فۀالش تانۀک توالۀت،    و تفریحی، آبیاری چشم زیستیمحیطهای ب )برای مثا  استفادهپسااستفاده از 

شۀده   نشۀان داده برای مراجعه،  ،(بیرونینشانی آتشهیدرانت  و شیرهای آب هاانبنگهداری و شستشوی خیا

مطالعۀات کشۀورهای مختلۀف در    میۀز  آموارد موفقیت .شوداست که در حا  حاضر در چندین کشور اجرا می

 مراجعه کنید.نامه کتاب[ 23[ و ]13به منابع ]پساب استفاده از خصو  
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 در چند کشور زیستیمحیط هایاستفاده برای هاییاهنمارمعیارهای کیفیت آب و  6-جدول الف

 c امریکا b اسپانیا  a چین پارامترها

pH 8/5 -8/9  بهنیازهای کیفی حداقل-

تعیین خواهد  یموردصورت 

 شد

- 

  38  18( 9) (mg O2/L) روزه 9 یوشیمیاییب خواهییژناکس

 TSS مواد جامد معلوکل 
(mg/L) 

(38 )28  18  

 -  18 هازن( هایرنگ )رنگ یا واحد

 -  39 (TN( )mg N/L)یتروژن کل ن

 -  9  (mg N/L) (NH3-N) کآمونیانیتروژن 

 -  3( 9/8)  (mg P/L) فسفر کل

 نی،وواحد تشکیل کل) مدفوعیهای کلیفرم

CFU/100ml ترین تعداد احتمالی یا بیش
MPN/100ml) 

(288 )3888 288  

 روز(  9)متوسط 

  488( بیشینه)

  8/3( هدقیق 58)  89/8 (mg/L)کلرمانده باقی
a   :داخل پرانتۀز   شده مقادیر محدود، آمده است هاها در دریاچهدر رودخانه از پساببرای استفاده  شده مقادیر محدودچین

برخۀی  یۀد،  مراجعۀه کن  نامهکتاب [14منبع ]تر به . برای اطاعات بیشده استآماندازها برای چشم از پساببرای استفاده  

 .شده است داده سمّی شیمیاییبرخی فلزات و موادبرای و مقادیر خا  فهرست شده ای موارد برای پارامترهای توده 
b    مراجعه کنید.نامه [ کتاب24]، به منبع است مشابه آنموارد و  نهرهای با حداقل جریانها، داری از تاتباسپانیا: نگه 
c  میلی 3/8 تر مساویبزرگکلر مانده ایالت متحده امریکا: باقی(گرم بر لیترmg/L است )(  دسۀت کۀم   زمان تمۀاس واقعۀی  

 زاکاهش عوامل بیماریباشد و برای  هتعیین شدشاخص موجود زنده و  برایمگر اینکه زمان تماس کمتری  است دقیقه58           

دقیقۀه باشۀد( بۀه     18نباید کمتر از زمان تماس واقعی در هیچ موردی . استشده پیشنهاد  در این استانداردچه آن مشابه 

دارد. خصو  پساب وط به خود را در بمراجعه کنید. در ایاتت متحده امریکا هر ایالت معیارهای مرنامه کتاب[ 16منبع ] 

ها آمده است که بنا به توصیه سازمان حفاظت از محیط زیست ایاتت متحده امریکۀا بۀرای   مقادیر در جدو  دستورالعمل 

 ها درنظر گرفته شده است.ایالت 
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 در چند کشور تفریحی هایبرای استفاده هاییراهنمامعیارهای کیفیت آب و  2-جدول الف

 d ایاالت متحده

 )منطقه محصور نشده(
 d ایاالت متحده

 )منطقه محصور شده(
c ژاپن

 

 نشده( )منطقه محصور
b فلسطین

a چین 
 هاپارامتر 

8/5-8/9 - 9/4-4/9 9/4-9/9 8/5-8/9 PH 

38≥ 18≥ _ 38> 9≥ 
 یوشیمیاییب خواهییژناکس

 (mg O2/L) روزه 9

_ 18≥ _ _ _ 
 مواد جامد معلوکل 

(mg/L) 

_ _ 38≥ _ 18≥ 
واحدهای )رنگ یا  رنگ

 ن(زها

NTU 2≥ _ 2> 

mg-kaolin/L  

 

NTU 2≥ 

 (متوسط) 
NTU 9> 

  بیشینه( )

NTU 9≥ ورتکد  

(NTU) یا 
(mg-kaolin/L) 

_ _ _ _ 9≥ 
 (NH3-N) آمونیاکنیتروژن 
(mg N/L) 

_ _ _ _ 39≥ 
 (TN) نیتروژن کل

(mg N/L) 

_ _ _ _ (9/8 )3≥ 
 فسفر کل

(mg P/L) 

 تشخیص داده نشود

 روز( 9)متوسط 

35≥ 

 )بیشینه(

288≥ 

 (روز 9)متوسط 

488≥ 

 بیشینه()

_ 
 <8()متوسط

 <35(بیشینه)

98≥ 

تشخیص داده 

 دونش

 مدفوعیفرم کلی

 (CFU/100ml  یا
MPN/100ml) 

 _ _ نشودتشخیص داده  _ _

 کلیاشییاشر
(CFU/100ml  یا

MPN/100ml) 

8/3 ≤ 

 دقیقه( 58)

8/3 ≤ 

 (دقیقه 58)

 مانده کلر آزادباقی

3/8  

 یا باقی مانده ترکیبات کلر

5/8  

8/3 < 

 ≥89/8 (دقیقه 18)

 کلرباقی مانده 
(mg/L) 

a   برای آب از پساباست، مقادیر محدود درون پرانتز برای استفاده  هاها و دریاچهدر رودخانه از پسابچین: مقادیر محدود برای استفاده-

فهرست شده ای برخی موارد برای پارامترهای تودهنامه مراجعه کنید، [ کتاب14منبع ]تر به برای اطالعات بیشبه  نما )حوضچه( است. 

 شده است. دادهبرخی فلزات و موادشیمیایی سمّی برای و مقادیر خا   
b    : نامه مراجعه کنید.[ کتاب25شود به منبع ]ها و آبشارها استفاده میبرای فوارهفلسطین 
c  [ کتاب26ژاپن: به منابع ]نامه مراجعه کنید. 
d   :دقیقه اسۀت مگۀر اینکۀه زمۀان      58زمان تماس واقعی  کمینه)است گرم بر لیتر میلی 3/8تر مساوی بزرگ کلر ماندهباقی ایاتت متحده

 پیشنهاد شده اسۀت.  در این استانداردچه زا مشابه آنکاهش عوامل بیماریتعیین شده و برای تماس کمتری برای شاخص موجود زنده  

نامه مراجعه کنید. در ایاتت متحۀده امریکۀا هۀر    [ کتاب16دقیقه باشد( به منبع ] 18در هیچ موردی زمان تماس واقعی نباید کمتر از  

ها آمده است که بنا به توصیه سازمان حفاظت از دارد. مقادیر در جدو  دستورالعمل خصو  پسابط به خود را درایالت معیارهای مرو 

 ها درنظر گرفته شده است.محیط زیست ایاتت متحده امریکا برای ایالت 
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 اندازها در چند کشوربرای استفاده آبیاری چشم هاییهنماارمعیار کیفیت آب و  3-جدول الف

 fایاتت متحده

منطقااااااااه )

 شده(محصور

 eپرتغا 

 شده( منطقه محصور

dژاپن
 cفلسطین 

 محصااور)منطقااه 

 شده(

 cفلسطین

)منطقااااااااه 

 ده(نشصورحم

bچین
 aاسترالیا 

منطقااااااااه )

 شده(محصورن

 هاپارامتر

8/5-8/9 - 9/4-4/9 9/4-9/9 9/4-9/9 8/5-8/9 

کیفیت  کمینه

تزم برای 

 اهدا  اصلی 

 

pH 

18  - - 38  38  28  

 خواهییژناکس

 روزه 9 یوشیمیاییب
(mg O2/L) 

 معلو موادجامدکل  - - - - -  18

- - 58  - - 18  
)رنگ یا واحدهای  رنگ

 هازن(

- - 
2≥ 

mg-kaolin/L 

NTU 9≥ 

 )متوسط(
NTU 38> 

 )تکی(

NTU 2≥ 

 )متوسط(
NTU 9> 

 ) بیشینه(

NTU 
38≥ 

 کدورت 

(NTU )یا (mg-

kaolin/L) 

_ _ _ _ _ 28≥ 
 (N- ) آمونیانیتروژن 

(mg N/L) 
 ≤38)متوسط( _ _ _

 ≤58)بیشینه( 

 ≤8)متوسط(

 ≤288 ≤35)بیشینه(

 مدفوعیفرم کلی

 (CFU/100ml یا 

PN/100ml) 

288  

 روز( 9)متوسط 
 ≤488)بیشینه( 

288  

(m9>d≥m18) 

E. coli>200 
3888   

i md98) 

  (m48≤  

3888  
(     )  

_ _ _ _ 

شیاکلی یاشر
(CFU/100ml  یا

MPN/100ml) 

  3888≥ 

 )ابتدایی(

 مجموع کلیفرم    

(CFU/100ml  یا
MPN/100ml) 

     3888≥ 
 واد جامد محلو کل م

(mg/L) 

8/3≤ 

 (دقیقه58)

_ 8/3˃ 

 (دقیقه18)

8/3˃ 

 (دقیقه18)

 (mg/L) باقی مانده کلر _ _

a [ 27[ و ]11استرالیا: به منابع ]نمایید.مراجعه نامه کتاب 
b [ 28چین: به منبع ]مراجعه شود که همچنین فهرستی برای پارامترهای توده دارد.نامه کتاب 
c [ 25فلستطین: به منبع ]مراجعه نمایید.نامه کتاب 
d [ 26ژاپن: به منبع] مراجعه نمایید. نامهکتاب 
e [ 29پرتقا : به منبع ]مراجعه نماییدنامه کتاب. 
f دقیقه است مگر اینکه زمان تمۀاس   58)کمینه زمان تماس واقعی  است گرم بر لیترمیلی 3/8تر مساوی بزرگ کلر ماندهایاتت متحده: باقی

در هۀیچ   پیشنهاد شۀده اسۀت.   در این استانداردچه زا مشابه آنکاهش عوامل بیماریتعیین شده و برای کمتری برای شاخص موجود زنده  

مراجعۀه کنیۀد. در ایۀاتت متحۀده امریکۀا هۀر ایالۀت        نامۀه  کتۀاب [ 16به منبع ] دقیقه باشد( 18تر از موردی زمان تماس واقعی نباید کم 

توصۀیه سۀازمان حفاظۀت از محۀیط      که باها آمده است جدو  دستورالعملدر دارد. مقادیر در خصو  پساب معیارهای مربوط به خود را  

 شده است. ها درنظر گرفتهزیست ایاتت متحده امریکا برای ایالت 
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g «d » باشد.مناز  و محدوده مناطو آبیاری میبین  کمینهصله افاشاره به 
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 توالت در چند کشورسیفون برای  هاییراهنمامعیار کیفیت آب و  4-جدول الف

gایاالت متحده
fاسپانیا 

eژاپن 
dفلسطین 

cچین 
bکانادا 

aاسترالیا 
 هاپارامتر 

8/5- 8/9  9/4- 4/9 9/4-9/9 8/5- 8/9 _ 

 کمینه

کیفیت تزم 

برای اهدا  

 اصلی

 

PH 

38≥ _ _ 38≥ 38≥ 
 ≤38)میانگین(

 ≤28(بیشینه)

 خواهییژناکس

 روزه 9 یوشیمیاییب
(mg O2/L) 

_ 38≥ _ _ _ 
 ≤38)میانگین(

 ≤28(بیشینه)

 مواد جامد معلوکل 
(mg/L) 

_ _ _ _ 18≥ _ 
)رنگ یا  رنگ

 واحدهای هازن(

2≥ 

NTU 

2≥ 

NTU 

2≥ 
mg-

kaolin/L 

NTU 2 ≥ 

 )میانگین(

NTU 9≥ 

 ) بیشینه(

NTU 9≥ 
 

NTU 2 ≥ 

 )میانگین(

NTU 9≥ 

 ) بیشینه(

 ( یاNTUکدورت )
(mg-kaolin/L) 

_ _ _ _ 38≥ _ 

آمونیاک نیتروژن 
(NH3-N) 

(mg N/L) 

 تشخیص داده نشود

 روز( 9)متوسط 

 بیشینه ≤35

_ _ 

≤8 

 )میانگین(

 )بیشینه( 35

_ 

 نشودتشخیص داده 

288≥ 

 )بیشینه(

 مدفوعیکلیفرم 

(CFU/100ml  یا
MPN/100ml) 

_ 
تشخیص 

 داده نشود

تشخیص 

 داده نشود
_ _ 

 تشخیص داده نشود

 )بیشینه(≤ 288

 شیاکلییاشر
 (CFU/100ml  یا

MPN) 

_ _ _ _ 1≥ _ 
 مجموع کلیفرم

(CFU/L) 

_ _ _ _ 3988≥ _ 
کل مواد جامد 

 (mg/L)محلو  

8/3≤ 

 دقیقه(، 58)

 

_ 

مانده باقی

 ˃3/8کلر 

باقی کلر 

 ترکیبیمانده 

5/8˃ 

3˃ 

 دقیقه( 18)

8/3≤ 

 دقیقه(، 18)

)در  ≥2/8

 محل استفاده(

9/8≤ 
 باقی مانده کلر

(mg/L) 

a
 .مراجعه نمایید نامهکتاب  [ 27[ و ]11استرالیا: به منابع  ] 

b
 .مراجعه نمایید نامهکتاب  [17]کانادا: به منبع  

c
 مراجعه شود که همچنین فهرستی برای پارامترهای توده دارد. نامهکتاب   [18]: به منبع چین 

.
d

 مراجعه نمایید نامهکتاب  [25]بع فلستطین: به من  
e مراجعه نمایید نامهکتاب  [26: به منبع ]ژاپن. 

.
f

 نمایید نامهکتاب  [24به منبع ]اسپانیا:  
g  :دقیقه است مگر اینکه زمان تماس کمتۀری   58)کمینه زمان تماس واقعی  است بر لیترگرم میلی 3/8تر مساوی بزرگ کلر ماندهباقیایاتت متحده

چه در این استاندارد پیشنهاد شده است. در هۀیچ مۀوردی زمۀان    زا مشابه آنبرای کاهش عوامل بیماریباشد  برای شاخص موجود زنده تعیین شده 

مراجعه کنید. در ایاتت متحده امریکا هر ایالت معیارهای مربوط بۀه خۀود را    نامهکتاب [ 16به منبع ]دقیقه باشد(  18تماس واقعی نباید کمتر از  

هۀا  توصیه سازمان حفاظت از محۀیط زیسۀت ایۀاتت متحۀده بۀرای ایالۀت      با ها آمده است که دارد. مقادیر در جدو  دستورالعملدر خصو  پساب  

 درنظر گرفته شده است. 
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 نشانی در چند کشورداشت خیابان و آتشبرای نگه هاییراهنمامعیار کیفیت آب و  5 -جدول الف

aاسترالیا bچین cژاپن dاسپانیا eایالت متحده
 هاپارامتر 

8/5-8/9 _ 9/4-4/9 8/5-8/9 

حداقل نیازها کیفی 

متناسب با اهدا  

 تعیین خواهد شد

PH 

38≥ _ _ 39≥ 
 9 یوشیمیاییب خواهییژناکس

 (mg O2/L) روزه

_ 28≥ _ _ 
  مواد جامد معلوکل  

(mg/L) 

 رنگ)رنگ یا واحدهای هازن( ≤18 _ _ _

2≥ 

NTU 

38≥ 

NTU 
2≥ 

mg-kaolin/L 

38≥ 

NTU 

 یا( NTU) کدورت
(mg-kaolin/L) 

_ _ _ 38≥ 
 (NH3-N)آمونیاک نیتروژن 

(mg N/L) 

 تشخیص داده نشود

 روز( 9)متوسط 

 )بیشینه( ≤35
_ _ _ 

 مدفوعیفرم کلی

 (CFU/100ml  یا
MPN/100ml) 

 _ شودنتشخیص داده  ≤288 _

 شیا کلیاشری
 ،(CFU/100ml  یا

MPN/100ml) 

_ _ _ 1≥ 
 کلیفرممجموع 

(CFU/L) 
a

 .مراجعه نمایید نامهکتاب[ 11استرالیا: به منبع ] 
b

 پارامترهای توده دارد.مراجعه شود همچنین فهرستی برای  نامهکتاب [18]بع : به منینچ 
e مراجعه نمایید نامهکتاب [26بع ]: به منژاپن. 
d

 بهداشۀت سۀولین  م ی توسۀط مۀورد به صورت باید استفاده  یط، شراوجود داشت شدن آبه یزهواو ریسک اگرخدمات.  2/3 یفیتک ی،: استفاده شهریااسپان 

  .یدمراجعه کن امهن[ کتاب25مجاز نخواهد بود، به منابع ] هاییاستفاده ینصورت چن ینا یردر غ ؛رعایت شود یعموم  
e در  یر. مقادکندیم یینتع از پساباستفاده  یخود را برا یارهایمع یالتهر ا یکامتحده امر یاتت. در امراجعه کنید نامهکتاب [16منبع ]به متحده:  یاتتا

 درنظر گرفته شده است. هایالتا یبرا یکامتحده امر یاتتا یستز یطسازمان حفاظت از مح توصیه به بنا که است آمده هاجدو  دستورالعمل 
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 پیوست ب

 دهنده()آگاهی

 سختدر شرایط  از پساببرای استفاده  زیستیمحیطیابی ایمنی شاطالعات ارز

 اصول کلی 6-ب

از استفاده بهتر است ، هستند پذیریا محیط آسیب محلی حفاظت شدهاز نمونه نگر انمایی که هایبرای گونه

دهنده های کیفی نشانتجزیههنگامی که در نظرگرفته شود.  سختعنوان یک گزینه در شرایط فقط به پساب

 ی رامّکریسک ارزیابی توان میدر چنین مواردی، ، وجود دارد های مطالعه کافیبات بوده و داده هایریسک

سازی فرمو شامل مراحل مختلفی مانند  شناسیریسک بومارزیابی د. داانجام  های تحقیقاتیبرنامه صورتبه

های مشخصهتعیین ( و زیستیمحیطو شدن جهه امو اثرات هایه)تعیین مشخصو تحلیل ، تجزیه مشکل

 نامه مراجعه شود. [ کتاب30[ و ]12به منابع ] .شده است پیشنهادزیر  است همانند مواردی که در ریسک

  مشکل طرحمرحله در  -الف

 ،کانحفاظت شده نمایانگر م های، گونهاز پساباستفاده  بهباید ارزیابی  نقطه نهایی و هاهگیرندانتخاب 

 .باشد مکان بستگی داشتهشناسی و زمین زیستیمحیطشرایط 

 جهه شدناموهای تعیین مشخصه مرحله در -ب

شود توصیه می ،شوداستفاده می 3(EECWR)از پساب  که یطرحدر محل  زیستیمحیطغلظت تخمین 

های تنظیم شده از داده از مواد شیمیایی حاصل از آب بازیافتی در دسترس نیست،های هنگامی که داده

 .استفاده شود بالقوه ریسکبرای ارزیابی ( EECWR) پسابدر  هایآتینده بوسیله

 زیستیمحیطاثرات  توصیفمرحله در  - 

که  است غلظت تخمینی آماری یا گرافیکییک ) LC50و  2(NOECغیر موثر )غلظت پارامترهایی از قبیل  

شود. این ( انتخاب میشودمی تحت شرایط مشخص موجوداتگروه یک از درصد  98 موجب مرگ و میر

های گرانبها، شده )شامل گونهحفاظت  نمایانگرهای شناسی و گونههای موجود در سمّبر اساس دادهموارد 

 .یت مورد توجه قرار گیردتواند در آزمون سمّحساس و نادر( می

 در آشۀکار  بۀه صۀورت    کۀه سۀمّیت آبۀزی   هنگۀامی  پارامترهۀای سۀمّیت،   زیستیمحیطیابی ایمنی شارزبرای 

  .را حدس زد ناامنیشرایط بالقوه  توانمی ،شودتشخیص داده می غلیظغیر یبازیافتهای آب نمونه

                                                 

1 - Estimation of environmental concentration at a site induced by water reuse 

2 - No observed effect concentration  
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