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  درس کیفیت آب و بهسازی رودخانه
  
  

   و  حد استاندارد مربوطه، منابع اثرات بهداشتی:آالینده های آب شرب
  
  

  دکتر مسافریادیت نهائی با و  زیر نظر ،مینا علیزادهخانم خانم شیرین راستگو و : مترجمان
  
  
 US EPA  مربوط به استانداردهای اولیه

 
 آبمتداول آالینده در منبع 

  آشامیدنی
اثرات بهداشتی بالقوه حاصل از مواجهه 

 MCLبا غلظت های باالی

MCL or 
TT1(mg/L)2 

MCLG1 
(mg/L)2 

  آالینده

  میکرو ارگانیسمها
 -به طور مثال اسهال(بیماری دستگاه گوارش   انسانی فضوالت مدفوعی حیوانی و

  ) یا دل پیچه انقباض عضالنی–تهوع 
TT3 کریپتوسپوریدیوم  صفر  

 -به طور مثال اسهال(بیماری دستگاه گوارش   انسانی فضوالت مدفوعی حیوانی و
  ) یا دل پیجه انقباض عضالنی–تهوع 

TT3  یاردیا المبلیاژ  صفر  

HPC که  را طیفی از باکتری ها
بطور طبیعی در محیط حاضرند 

  .اندازه میگیرد

HPC یک روش انالیز  اثرات بهداشتی ندارد
 که برای نشان دادن تنوع باکتری که در است
هر اندازه غلظت  . معمولند استفاده میشودآب

 اشامیدنی کمتر باشد سیستم آبباکتری ها در 
  .  بهتر نگهداری میشودآب

TT3  n/a  شمارش بشقابی هترو
  )HPC(یک فترو

 یافت میشوند در آبدر  معموال
 )گرم کننده(حرارتیسیستمهای 

  ابد  یتکثیر می

  یونالژل  صفر  TT3   بیماری ذات الریه–یونرها ژاری لبیم
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کلیفرمها بطور طبیعی در محیط 
همچنانکه در  .زیست وجود دارند

کلیفرمهای .مدفوع حاضرند 
  مدفوعی 

کلی فقط از فضوالت  اشرشیا و
مدفوعی انسان وحیوان ناشی 

  .میشوند

  .بتنهایی تهدیدی برای سالمتی نیست 
ه میشود که نشان ان به عنوان شاخصی استفاد

دهد دیگر باکتری های بالقوه مضر ممکن 
  . حاضر باشندآباست در 

شامل (کل کلیفرمها  صفر 5.0%4
 کلیفرم مدفوعی و

  )اشرشیاکلی

   است آبکدورت سنجشی از تیرگی   روانابهای سطحی خاک
   وتاثیر آبان به عنوان شاخص کیفیت 
مثال ایا (فیلتراسیون استفاده می شود 

سطوح ) ای بیماریزا حاضرندارگانیسمه
کدورت باال اغلب با سطوح باالی 

 میکروارگانیسمهای بیماریزا مثل ویروسها و
این .بعضی باکتریها ارتباط دارد  انگلها و

–ارگانیسمها میتوانند سبب عالئمی مثل تهوع 

سردردهای مرتبط  اسهال و، انقباض عضالنی
  .شوند

TT3  n/a کدورت  

–بطور مثال اسهال (بیماری دستگاه گوارش   و انسانیفضوالت مدفوعی حیوانی 

  )انقباض عضالنی-تهوع
TT3  روده ای( ویروسها  صفر(  

  محصوالت جانبی گندزدایی
 آبمحصول جانبی گندزدایی 

  شامیدنی آ
  برومات  صفر 0.010  افزایش خطر ابتال به سرطان

 آبمحصول جانبی گندزدایی 
  شامیدنیآ

ثرات روی ا:دراطفال وکودکان –کم خونی 
  سیستم عصبی

  کلریت   0.8 1.0

 اسیدهای هالواستیک

(HAA5) 

n/a 0.060  آبمحصول جانبی گندزدایی   تال به سرطانآبافزایش خطر 
 شامیدنیآ

  کل تری هالومتانها
(TTHMs) 

 

None7 
 

n/a6 

0.10 
 

0.080 

 سیستم عصبی مرکزی – کلیه –مشکالت کبد 
  افزایش خطر ابتال به سرطان–

 آبی گندزدایی محصول جانب
 شامیدنیآ

  گندزداها
 

MRDL1 
(mg/L)2 

MRDL1 
(mg/L)2 

 Cl2(  MRDLGمثل (مینهاآکلر
= 4 

MRDL = 
4.01 

 برای آباستفاده از مواد افزودنی به   ناراحتی معده وکم خونی، بینی/ تحریک چشم
 کنترل میکروبها

 Cl2 MRDLG)مثل(کلر
= 4 

MRDL = 
4.01 

 برای آباستفاده از مواد افزودنی به  هناراحتی معد، بینی/ تحریک چشم
  کنترل میکروبها

 لرکدی اکسید 
 ClO2)مثل(

MRDLG=
0.8 

MRDL=0.81 
 

  :در اطفال وکودکان–کم خونی 
  اثرات روی سیستم عصبی

  
 

 برای آباستفاده از مواد افزودنی به 
 کنترل میکروبها
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 مواد شیمیایی غیر آلی

مهار ؛ تخلیه از پاالیشگاه نفت  کاهش قند در خون-خونافزایش کلسترول در  0.006 0.006 نتیموانآ
؛ سازی  سرامیک؛تشآکنندهای 
 الکترونیک

سیب پوستی یا مشکالت سیستم گردش خون آ  07  رسنیکآ
 وشاید افزایش خطر ابتال به سرطان

 – طبیعی فرسایش رسوبات 
–روانابهای سطحی از باغهای میوه 

روانابهای سطحی ناشی از شیشه 
 )الکتریکی (د تولید برقومواد زائ

فیبرهای ( زبستآ
 )میکرومتر10بزرگتر از 

میلیون فیبر 7
در هر لیتر 

)MFL(  

7 MFL لوله  پوسیدگی ازبستهای سیمان در  افزایش خطر گسترش پلیپهای روده ای
 فرسایش انباشتها-آبهای اصلی 

 )رسوبات(

 -تخلیه مواد زاید ناشی از حفاری افزایش فشار خون  2 2 باریم
-تخلیه از پاالیشگاههای فلزی

   طبیعیفرسایش رسوبات 
  زخمهای روده ای 0.004 0.004 بریلیم

 تخلیه از پاالیشگاههای فلزی 
تخلیه از ؛ وکارخانه های ذغالسوز

 هوافضاودفاعی؛ صنایع الکتریکی

  
 -فرسودگی لوله های گالوانیزه شده سیب کلیویآ 0.005 0.005  کادمیم

 تخلیه -ی طبیعفرسایش رسوبات 
 روانابهای -از پاالیشگاههای فلزی

 و سطحی ناشی از باتریهای زائد
  رنگها

و  تخلیه از کارخانه های فوالد پوستیحساسیتهای  0.1 0.1 )کل(موکر
فرسایش انباشتهای  -کاغذسازی

  طبیعی

 TT8 1.3  مس
سطح 
  3/1=معمول

  خطر دستگاه گوارش:مواجهه کوتاه مدت
  به کبد یا کلیه سیب  آ:مواجهه طوالنی مدت

به پزشک  مردم با بیماری ویلسون باید
اگر میزان مس در ( خصوصی شان مراجعه کنند

 )ابشان از سطح معمول افزایش یابد

فرسودگی سیستمهای لوله کشی 
   فرسایش انباشتهای طبیعی-خانگی

/ فلز/الدتخلیه از کارخانجات فو  سیب عصبی یا مشکالت تیروئیدآ 0.2 0.2 )سیانید ازاد(سیانید
 پالستیک و کودسازی

  )و پوکی استخوان درد(بیماری استخوانی 4.0 4.0  فلوراید
 .داشته باشند کودکان شاید دندانهای خالدار

 که استحکام دندانها آبافزودن به 
 فرسایش .را بهبود میبخشد

تخلیه از  .انباشتهای طبیعی
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 .لومینیوم سازیآکارخانجات کود و

 TT8  صفر سرب
  سطح

 015/0=عمل

تاخیر دررشد فیزیکی یا  -اطفال وکودکان
کودکان در دقت وتوانایی های یادگیری  -روانی

  .نقص خفیف نشان میدهند
  فشار خون باال-مشکالت کلیه:بزرگساالن

فرسودگی سیستمهای لوله کشی 
 فرسایش انباشتهای -خانگی 

 طبیعی

 تخلیه -یعیفرسایش انباشتهای طب  سیب کلیهآ 0.002 0.002  )لیآغیر ( جیوه
 –از پاالیشگاهها وکارخانجات 

روانابهای سطحی از محلهای دفن 
 زباله وزمینهای کشاورزی

اندازه گیری ( نیترات
  )نژشده بر حسب نیترو

 شامل نیترات آباطفال کمتر از شش ماه که  10 10
می نوشند بطورجدی بیمار  MCL بیش ازحد

 عالئم. اگر درمان نشوند شاید بمیرند و میشوند
شامل کوتاه شدن تنفس وسندروم کبودی بچه 

)blue baby(میباشد.  

روانابهای سطحی ناشی از استفاده 
 نشت از سپتیک تانکها و -از کود

 فرسایش انباشتهای -فاضالبها
 طبیعی

 اندازه گیری (نیتریت 
 )نژشده بر حسب نیترو

 شامل نیتریت آباطفال کمتر از شش ماه که  1 1
 بطورجدی بیمار می نوشندMCLبیش ازحد

عالئم . میشوندواگردرمان نشوند شاید بمیرند
شامل کوتاه شدن تنفس وسندروم کبودی بچه 

)blue baby(میباشد  

روانابهای سطحی ناشی از استفاده 
 نشت از سپتیک تانکها و -از کود

 فرسایش انباشتهای -فاضالبها
 طبیعی

ان  بی حسی در انگشت- مو یا ناخنریزش 0.05 0.05  سلنیوم
  مشکالت گردش خون-دست یا پا

 –تخلیه از پاالیشگاههای نفت 
تخلیه –فرسایش انباشتهای طبیعی 

 از معادن

 مشکالت کلیه - تغییرات در خون- موریزش 0.002 0.0005 تالیم
   روده یا کبد–

 تخلیه -کانه آرائینشت از محلهای 
 شیشه -از کارخانجات الکترونیک

 داروسازی و

 لیمواد شیمیا یی آ

 افزایش خطر -مشکالت سیستم عصبی یا خون TT9 صفر کریالمیدآ
  ابتال به سرطان

 در طول تصفیه آبافزودن به 
 فاضالب خانگی 

 کم – کلیه یا طحال – کبد –مشکالت چشم  0.002  صفر الکلرآ
  افزایش خطر ابتال به سرطان-خونی

روانابهای سطحی ناشی از علف 
کشهای استفاده شده روی 

 تمحصوال

مشکالت سیستم مجرای معده یا مشکالت  0.003 0.003  ترازینآ
  دستگاه تناسلی 

روانابهای سطحی ناشی ازعلف 
کشهای استفاده شده روی 

 محصوالت

افزایش - کاهش در پالکتهای خون-کم خونی 0.005  صفر نزنبِ
 خطر ابتال به سرطان

 نشت از -تخلیه از کارخانه ها
فن تانکهای ذخیره گاز ومحلهای د

 زباله 
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 افزایش خطر ابتال به -مشکالت دستگاه تناسلی 0.0002 صفر  )PAHs(پیرن)آ(نزوبِ
  سرطان

 آبنشت از پوشش داخلی مخازن 
 لوله های توزیع و

 دستگاه  عصبی یا–سیستم -خونمشکالت در  0.04 0.04  کربوفوران
 تناسلی

ماده ضد عفونی کننده خاک نشت 
 استفاده شده روی برنج و یونجه

 شیمیایی ودیگر  تاسیساتتخلیه از   افزایش خطر ابتال به سرطان-مشکالت کبد  0.005 صفر تتراکلرید کربن
 فعالیتهای صنعتی

 افزایش خطر –یا سیستم عصبی  مشکالت کبد 0.002  صفر کلردان
 ابتال به سرطان

  ممنوع شدهباقیمانده موریانه کش

 از صنایع شیمیایی وتخلیه   کلیه یا مشکالت کبد 0.1 0.1 کلروبنزن
  شیمیایی-کشاورزی

علف کشهای از روانابهای سطحی  درنالآکلیه یا غدد  یا مشکالت کبد D 0.07 0.07-4و2
 استفاده شده روی محصوالت

 روانابهای سطحی ازعلف کشهای  تغییرات مختصر کلیوی 0.2 0.2 نوداالپ
استفاده شده روی زمینهای اطراف 

 راهها

 -3 -دی برمو2و1
  )DBCP( لروپروپانک

 افزایش خطر ابتال - دستگاه تناسلی مشکالت 0.0002 صفر
  به سرطان

شستشوی  /روانابهای سطحی
ماده استفاده شده روی  حاصل از

باغهای  ناناس وآ – پنبه –سویا 
 میوه

O-تخلیه از صنایع شیمیایی سیستم گردش خون کلیه یا یا مشکالت کبد 0.6 0.6   دی کلرو بنزن 

P- کلیه یا طحال–سیب کبد  آ-کم خونی 0.075 0.075  کلرو بنزن دی - 
  تغییرات خونی

 تخلیه از صنایع شیمیایی

 تخلیه از صنایع شیمیایی افزایش خطر ابتال به سرطان 0.005  صفر  دی کلرواتان2و1

 تخلیه از صنایع شیمیایی  مشکالت کبدی 0.007 0.007  دی کلرواتیلن1و1

 لروک دی 2و1-سیس
  اتیلن

 تخلیه از صنایع شیمیایی  مشکالت کبدی  0.07 0.07

 دی کلرو 2و1-ترانس
  اتیلن

 تخلیه از صنایع شیمیایی مشکالت کبدی 0.1 0.1

تخلیه ازکارخانجات داروسازی    افزایش خطر ابتال به سرطان–مشکالت کبدی  0.005 صفر دی کلرو متان
 وشیمیایی

 تخلیه از صنایع شیمیایی بتال به سرطانا افزایش خطر 0.005  صفر دی کلرو پروپان -2و1

 ) اتیل هگزیل-2(دی 
 دی پاتآ

 مشکالت کبدی یا احتمال -کاهش وزن 0.4 0.4
  مشکالت دستگاه تناسلی

 تخلیه از صنایع شیمیایی

 ) اتیل هگزیل -2(دی 
 فتاالت

 - مشکالت کبدی-مشکالت دستگاه تناسلی 0.006 صفر
 افزایش خطرابتال به سرطان

خانجات الستیک سازی تخلیه ازکار
 وصنایع شیمیایی

روانابهای سطحی ناشی از علف   مشکالت دستگاه تناسلی 0.007 0.007 بدینوزِ
کشهای استفاده شده روی سویا 
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 وسبزیجات

-8و7و3و2(دی اکسین 
TCDD(  

 افزایش خطر ابتال به -مشکالت دستگاه تناسلی 0.00000003  صفر
 سرطان

دیگر  و از احتراق مواد زائد انتشار
  تخلیه از صنایع شیمیایی-احتراقها

  مصرفروانابهای سطحی ناشی از   مرواریدآب 0.02 0.02 تآدیکو
 علف کش

 مصرفروانابهای سطحی ناشی از  مشکالت معده و روده 0.1 0.1  ندوتالاِ
 علف کش 

  ممنوع شدهباقیمانده حشره کش مشکالت کبد 0.002 0.002  ندریناِ

ودریک دوره -افزایش خطر ابتال به سرطان TT9 صفر اپی کلروهیدرین
   مشکالت معده:زمانی طوالنی

 –تخلیه از صنایع شیمیایی 

 آبمواد تصفیه از ناخالصی بعضی 

 پاالیشگاههای نفت تخلیه از مشکالت کبد یا کلیه ها 0.7 0.7  اتیل بنزن

ربرد حاصل از کا روانابهای سطحی   مشکالت دستگاه تناسلی-مشکالت کلیوی 0.7 0.7  گلیفوسات
 علف کشها

 باقی مانده موریانه کشها سیب کبدآ، افزایش خطر ابتال به سرطان 0.0004 صفر هپتاکلر

 شکست هپتا کلرا سیب کبد، آافزایش خطر ابتال به سرطان 0.0002 صفر پوکسیداِ هپتاکلر

  افزایش خطر ابتال به سرطان 0.001 صفر هگزاکلرو بنزن
 گاه تناسلیدست، کلیه یا سیب کبدآ

پاالیشگاههای فلزی  تخلیه از
 وکارخانجات کشاورزی

 سیکلو کلرو هگزا
 نپنتادیِ

 جات شیمیاییناختخلیه از کار مشکالت کلیه یا معده 0.05 0.05

 ناشی از نشت -روانابهای سطحی مشکالت کلیه وکبد 0.0002 0.0002 لیندان
حشره کشهای استفاده شده روی 

 وسایل کهنه باغها -گله

 ناشی از  نشت -روانابهای سطحی   دستگاه تناسلیمشکالت  0.04 0.04 متوکسی کلر
حشره کشهای استفاده شده روی 

  اهلی چارپایاناناناس و

 )ویدات( اکسامیل
 ناشی از  نشت -روانابهای سطحی  سیستم عصبیخفیف رویاثرات  0.2 0.2

حشره کشهای استفاده شده روی 
 یزمینی وگوجه فرنگ سیب -سیبها

 فنیلبای یتید پلی کلرینِ

(PCBs) 

 0مشکالت غدد تیموس –تغییرات پوستی  0.0005 صفر
  –نقص ایمنی مشکالت سیستم عصبی 

 سرطان افزایش خطر ابتال به

روانابهای محل دفع زباله تخلیه 
 مواد شیمیایی در اب

 افزایش خطر ابتال به، مشکالت کلیه وکبد 0.001 صفر پنتا کلرو فنلها
 سرطان

 خانجات حفاظت کنندهخلیه از کارت
 چوب

 روانابهای حاوی علف کشها مشکالت کبدی 0.5 0.5 پیکلورام

 روانابهای حاوی علف کشها مشکالت مربوط به خون 0.004 0.004 سیمازین

 مشکالت کلیه وکبد 0.1 0.1 استرن

 و سیستم گردش خون

 پالستیک وخانجات تخلیه از کار
 الستیک
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 مشکالت کلیه وکبد 0.005 صفر تتراکلرواتیلن

 افزایش خطر ابتال به

 سرطان
 

  وخشکشوئیهاخانجاتتخلیه از کار

  جات نفت خام تخلیه از کارخانه  وسیستم عصبی–کیوی –مشکالت کبدی  1 1  تولوئن
 TP– 5و4و2
 )سیلوِکس(

  
  توکسافن

0.05 
  
  
  
  صفر

0.05 
  
  
  

0.003 
 

  مشکالت کبدی
  
  

  –تیروئیدی   و  کلیوی،مشکالت کبدی
 افزایش خطر ابتال به سرطان

 ناشی از حشره نشت -روانابها
  روی گله وی استفاه شده کشها
  پنبه

  باقیمانده سم علف کشها

 افندگی وبتخلیه از کارخانجات  درنالآر غدد دتغییر  0.07 0.07  کلرو بنزن تری 4و2و1
  ریسندگی

گردش سیستم عصبی و –مشکالت کبدی و  0.2 0.20  تری کلرو اتان 1-1-1
 خون

تخلیه از کار خانجات فلزی و سایر 
  کارخانجات

  مشکالت کبدی وکلیوی 0.005 0.003  تری کلرو اتان 1-1-2
 ایجاد مشکل در سیستم ایمنی بدن

صنایع  تخلیه از کار خانجات
  ائیشیمی

 افزایش خطر ابتال به سرطان و 0.005 صفر  تری کلرو اتیلن

 مشکالت کبدی

ایی تخلیه از محلهای گریس زد
  فلزات وسایر کارخانجات

  تخلیه از کار خانجات پالستیک افزایش خطر سرطان 0.002 صفر  وینیل کلراید
 PVCای  هلولهنشت از 

 تخلیه از کار خانجات نفت و  به سیستم عصبیآسیب 10 10  )کل(زایلن ها 
  ائیصنایع شیمی

  مواد پرتو زا
 پیکوکوری 15 7هیچ   لفاآذرات 

 در هر لیتر
(pCi/L) 

فرسایش انباشتهای طبیعی  که  افزایش خطر سرطان
رادیواکتیواند که ممکن است 

لفا آاشکالی از تشعشع به صورت 
  .منتشر شود

تشعشع  و بتا ذرات
  فوتونها

 میلی رِم در  4 7هیچ 
سال 

(mrem/yr) 

 مصنوعی  یاتجزیه انباشتهای طبیعی سرطانافزایش خطر 
ه که رادیواکتیو بوده ژمواد معدنی وی

و ممکن است اشکالی از تشعشع 
  به صورت فوتونها و تشعشع بتا

  .منتشر شود
   و226رادیوم 
  )ترکیبی (228رادیوم 

  فرسایش انباشتهای طبیعی افزایش خطر سرطان  (pCi/L) 5 7هیچ 

  افزایش خطر سرطان µg/L 30 صفر  اورانیوم
 ومسمومیت کلیوی

  فرسایش انباشتهای طبیعی
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  :تعاریف)1
شامیدنی که هیچ خطر بهداشتی شناخته شده یا مورد انتظاری به آ آبده موجود در ینالآداری از قم :الینده هدفآار حداکثر مقد •

  ی اهداف بهداشت عمومی ایجاد میکند و اهداف بهداشتی عمومی غیر اجرائی هستندیک حاشیه امنیت برا MCLGs .وجود نیاید
 می باشد که به عنوان MCLGs نزدیک تقریباًها  . MCL1شامیدنیآ آبنده در الیآسطح مجاز  باالترین :الیندهآحداکثر مقدار  •

در واقع به  MCLs.دنبر اساس هزینه های مربوطه در نظر گرفته میشو  برای تصفیه وموجودیهای ژاستفاده عملی از بهترین تکنولو
  .دنعنوان استانداردهای قابل اجرا میباش

ن خطر شناخته آشامیدنی که پایین تر از آب آسطحی از ماده گندزدای  : (MRDLG) هدف ای مقدار باقیمانده گندزدحداکثر •
 منابع استفاده از گندزداها برای کنترل آالینده های میکربی را منعکس MRDLGs .شده یا مورد انتظار برای سالمت وجود ندارد

  .نمی کند
شواهد قابل  طبق مدارک و .شامیدنیآ آبزدای مجاز در  گندهبیشترین مقدار ماد :(MRDL2) امقدار باقیمانده گندزدحداکثر  •

  .ضروری استالیندهای میکروبی آ کنترل جهتشامیدنی آ آبقبول افزودن ماده گندزدا به 
   آبالینده موجود در آ مورد نیاز جهت کاهش سطح فرآیند ):(TTتکنیکهای تصفیه •

 یک میلیگرم در لیتر برابر است با یک قسمت در یک میلیون قسمت     :باشندمگر اینکه مشخص شده واحدها بر حسب میلیگرم در لیتر هستند ) 2

که تحت تاثیر یا زیرزمینی های سطحی آبالزم است سیستمهای استفاده کننده از  :های سطحیآب در تصفیه  EPAبر اساس قوانین مربوط به 
  :های سطحی هستند موارد زیر را رعایت کنندآبیم قمست

ای زیر باید در سطح  هالیندهرا رعایت کنند بطوریکه آدیگر معیارهای الزم برای اجتناب از فیلتراسیون یا    آب فیلتراسیون )2  ، آبگندزدایی )ا
  :ذکر شده رعایت شوند

 برای سیستم های 2005 نفر و از سال 10000 برای سیستم های تامین آب برای باالی 2002حذف، از سال % 99 :کریپتوسپوریدیوم
   نفر10000 زیر آبرسانی

  غیرفعال سازی/ حذف  % 9/99:یاردیا المبلیاژ
  غیر فعال سازی/ حذف  % 99/99: ویروس

  .حذف خواهد شد یونال نیزژیاردیا و ویروسها حذف شوند لژ معتقد است که اگر  EPAمحدوده خاصی وجود ندارد و : یونالژل
   آبدر فیلتراسیون  .باشد (NTU) واحد کدورت5االی هیچ گاه کدورت نباید ب ):آبمواد کلوئیدی موجود در ( کدورت

روزانه در هر  موارد از نمونه های ازمایش شده%95حداقلدر )  برای فیلتراسیون مستقیم ومتداولNTU 5/0  (1نباید کدورت باالی 
  .ماه باشد

HPC:  کلونی باکتریایی در هر میلی لیتر وجود داشته باشد  500نباید بیشتر از.  
 40ی که در هرماه کمتر از آبمثال برای سیستمهای  .باشدمثبت کلیفرمها از نظر توتال  در هر ماه آبزمایشات روزانه آاز % 5بیشتر از نباید  )4

باید نسبت به کلیفرم است تال کلیفرم  وی که دارای تآبهر نمونه  .باشدمثبت کلیفرم  از نظر بیشتر از یک موردنباید زمایش میشود آمورد نمونه 
کلی  یکی نسبت به اشرشیا تال کلیفرم مثبت باشد وواگر دو نمونه متوالی نسبت به ت زمایش قرار گیرد وآکلی مورد  دفوعی یا همان اشرشیام

  . را نقض می کندMCLحد  رسانیآبمثبت باشد در ان صورت سیستم 
آلوده فضوالت انسانی وحیوانی است که آب ممکن است با حضور آنها نشاندهنده آن که هستند کلی باکتریهایی  کلیفرمهای مدفوعی واشرشیا)5

سایر عالئم  و سردرد، تهوع، )دل پیجه (انقباض عضالنی، میتوانند سبب اسهالموجود در این زائدات ) پاتوژن ها(میکروبهای بیماریزا  .شده باشد
  .ایجاد نمایندنها به شدت ضعیف میباشد آافرادی که ایمنی بدن  خطر بهداشتی برای کودکان وممکن است نها ژاین پاتو.شوند 

 منفرد برای برخی از آالیند ها به MCLGs مطرح نیست اما گروه آالینده ها برای این  (MCLG)الینده هدفآاگر چه بیشترین مقدار )6
  تنهائی وجود دارد

                                                 
1 Maximum Contaminant Level 
2 Maximum Residual Disinfectant Level 
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                )mg/L3/0  ( اسید تری کلرو استیک،)صفر(اسید دی کلرو استیک  : هالو استیک اسید-
   ) mg/L06/0 (دیبروموکلرومتانها).صفر( بروموفرم، )صفر(ن برومودی کلرومتا:تری هالو متانها  -
7( MCLGs وضع شد بنابراین 1986استاندارد برای این آالینده پیش از .  قانون آب پاک وضع نشده بود1986 قبل از اصالحیه MCLGs 

  .برای این آالینده وجود ندارد
نمونه های آب % 10اگر .  اساس تکنیک تصفیه قانون مند می شود که سیستم ها را ملزم می کند خوردگی آب را کنترل نمایندسرب و مس بر) 8

  . استmg/L 015/0 و برای سرب mg/L 3/1برای مس سطح عمل . شیر از سطح عمل متجاوز باشد سیستم آب باید گامهای اضافی را بردارد
یا ( ترکیب .  استفاده از آکریل آمید و یا اپی کلرو هیدرین در تصفیه آب مراتب را به ایالت گزارش نمایدهر سیستم آبی باید به هنگام) 9

  :دوز و سطح دوز منومر نباید از حدود مشخص شده زیر تجاوز نماید) محصول
  )یا معادل آن (mg/L   1مقدار تزریق شده در  % 05/0= آکریل آمید 

)یا معادل آن ( mg/L20ر تزریق شده در مقدا % 01/0= اپی کلرو هیدرین 
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  آشامیدنی آباستانداردهای ثانویه 
  

 سبب اثرات که ممکن استرا الیندهایی آ ،نمودهای غیرالزم االجرارهشامیدنی آ آبثانویه ملی استانداردهای 
 را شامیدنی شوندآ آبر د ) رنگ،بو ،مانند مزه(سبب اثرات زیبا شناختی  یا )مانند تغییر رنگ پوست و دندانها (ظاهری

ن آملزم به اجرای های آبرسانی اما سیستم  پیشنهادشده EPAاستانداردهای ثانویه به وسیله سازمان . تنظیم می نماید
  .نیستند

  
  

  الیندهآ  استانداردهای ثانویه
0.05-0.2   mg/L لومینیومآ  

250mg/L  یداکلر  
15(TCU)  رنگ  
1 mg/L مس  
  خوردگی  غیر خورنده
2.0 mg/L  یداورلف  
0.5mg/L  عوامل کف ساز  
0.3 mg/L  هنآ  
0.05mg/L  منگنز  

  بو 3)ستانه بوآحد (
6.5-8.5  pH 

0.1mg/L  نقره  
250mg/L  سولفات  
500mg/L  کل مواد جامد  
5mg/L  روی  
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