
 استاًذاسد کیفیت َّا

ضشط اٍل حفاظت اص هحیظ صيست ٍ جلَگیشی اص آلَدگی ّا ٍ تخشية ّای ًاضی اص فؼالیت اًساى ّا داضتي تؼشيف هطخص ٍ ضفاف 

اص آلَدگی ٍ تخشية است. تايذ صتاى هطتشکی تشای تیاى خساسات ٍاسدُ تِ هحیظ داضت. تذيْی است کِ تسیاسی اص فؼالیت ّای 

ای ، تِ عَس اجتٌاب ًاپزيشی تا آلَدگی ٍ تخشية هحیظ صيست ّوشاُ است ٍ دس ػوذُ هَاسد ًوی تَاى ايي آثاس ػوشاًی ٍ تَسؼِ 

هٌفی سا حزف کشد اها هی تَاى آى سا تِ حذاقل سساًذ. دس حال حاضش ايجاد تضسگشاُ ، ساخت سذ يا استخشاج هؼذى ، تذٍى تخشية 

سیواى ، ًیشٍگاُ ٍ يا خَدسٍ تذٍى اًتطاس آلَدگی اهکاى پزيش ًطذُ است. تٌاتش ايي تايذ عثیؼت هوکي ًثَدُ ٍ تْشُ تشداسی اص کاسخاًِ 

تِ هٌظَس هطخص کشدى حذٍد آلَدگی هجاص استاًذاسدّايی تذٍيي گشدد. ايي استاًذاسدّا تِ دٍ گشٍُ تقسین هی ضَد اٍل 

تا چِ حذ هی تَاًذ آلَدُ تاضذ ٍ يا آب پاک تا چِ  استاًذاسدّای هحیظ پاک کِ ًطاى هی دّذ هثالً آًچِ َّای پاک گفتِ هی ضَد

 حذٍدی هی تَاًذ آلَدگی داضتِ تاضذ. 
گشٍُ دٍم استاًذاسدّای آلَدگی ، هشتَط تِ خشٍجی هٌاتغ آلَدُ کٌٌذُ است . ايي استاًذاسد ًطاى هی دّذ کِ هٌاتغ آلَدگی اص قثیل 

 آلَدُ کٌٌذُ تاضٌذ. کاسخاًجات ، اگضٍص خَدسٍّا ٍ غیشُ تا چِ حذی هی تَاًٌذ 
اگشچِ ايي هجوَػِ، ػوذُ استاًذاسدّای هَسد ًیاص سا پَضص هی دّذ، اها داسای ًَاقص ٍ کوثَدّايی ًیض هی تاضذ، ّوچٌیي تؼضی اص 

تَجِ  استاًذاسدّا ٍ ضَاتظ آى ًیض ًیاص تِ تاصًگشی داسد. يکی اص ًکات ػوذُ دس هَسد استاًذاسدّای آلَدگی تیاى ضذُ دس ايي هجوَػِ ،

تِ غلظت آلَدگی ًطاى هی دّذ هیضاى آلَدگی دس حجن هؼیٌی اص آب يا َّا چقذس است اها ًطاى ًوی دّذ کِ ايي هیضاى آلَدگی 

هتٌاسة تا تَاى پزيشش هحیظ پزيشًذُ است يا خیش. الثتِ سغح تکٌَلَطی هَجَد ٍ قاتل دستشس ًیض دس ايي استاًذاسد هی تايست 

فشايٌذ تَلیذی تیص اص حذ هغلَب آب هصشف کٌذ هی تَاًذ تاس آلَدگی تاال اها غلظت آلَدگی کوتشی سا  هذًظش قشاس گیشد. لزا اگش

ًطاى دّذ . تؼضی اص استاًذاسدّا تايذ تاصًگشی ضذُ ٍ تش اساس تَاى پزيشش هحیظ ّای پزيشًذُ ، تکٌَلَطی هَجَد ٍ تکٌَلَطی قاتل 

 دستشس ٍ تش هثٌای تاس آلَدگی تذٍيي گشدد.
ِ تذٍيي استاًذاسد تش اساس تاس آلَدگی ًوی تَاًذ ػوَهیت داضتِ تاضذ ٍ تايذ تاتَجِ تِ تَاى هحیظ پزيشًذُ ، ًَع ٍ ظشفیت الثت

فشايٌذٍ ػَاهل هتؼذد ديگش تؼییي گشدد ٍ اًذاصُ گیشی تاسآلَدگی ًیض تِ سادگی اًذاصُ گیشی غلظت آلَدگی ًخَاّذ تَد. تا ايي ٍصف ، 

  ؼضی اص ٍاحذّای صٌؼتی تِ صَست ًوًَِ استاًذاسد تاس آلَدگی تذٍيي گشدد.دس ًظش است کِ تشای ت
 

 استانداردهاي كيفيت هوا  -الف
  

 (20/9/1373)هصَب  استاندارد هواي آزاد           -
  

 استاًذاسدّای َّای پاک
 استاندارد ثانويه استاندارد اوليه  

 نوع آالينده
هیکشٍگشم دس 

 ppm هتشهکؼة
دس  هیکشٍگشم

 ppm هتشهکؼة

 هٌَکسیذ کشتي

P 9 10000 9 10000 ساػتِ 8حذاکثش غلظت 

P 35 40000 35 40000 ساػتِ 1حذاکثش غلظت 

 دي اكسيد گوگرد

P      02/0 60 03/0 80 سالیاًِ هؼذل 

P      1/0 260 14/0 365 ساػتِ 24 غلظت حذاکثش 

P      5/0 1300     ساػتِ 3 غلظت حذاکثش 

 هيدروكربن ها بجس متان

P      24/0 160 24/0 160 صثح(9-6)ساػتِ 3حذاکثشغلظت 

 دی اکسیذ ًیتشٍطى

P      05/0 100 05/0 100 ساالًِ غلظت هتَسظ 

 رسات هؼلق

P       60   75 سالیاًِ هؼذل   

 

 



P       150   260 ساػتِ 24 غلظت حذاکثش   

 اکسیذّای فتَضیویايی

P      08/0 160 08/0 160 ساػتِ 1 غلظت حذاکثش 

  
  
 (28/8/1379)هصَب استاندارد هيدروكربن ها          -
   
 هتشهکؼة دس گشم هیلی 20 ، ساػت دس کیلَگشم 1/0 اص تیطتش جشهی فلَی تا هجاص حذاکثش 
  

 استالذئیذ -1

 آکشٍلیي  -2

 اسیذ فشهیک -3

 اسیذ اتیلي -4

 آئیلیي -5

 تٌضيي -6

 ذ تَتیشيک اسی -7

 اسیذ دکاًَئیک  -8

 اسیذ ّگضاًَئیک  -9

 دی اتیل آهیي -10

 اسیذ اکتاًَئیک  -11

 دی هتیل آهیي  -12

 دی ًیتشٍتٌضيي -13

 فشهالذئیذ -14

 فَسفَسال -15

 کشصٍل -16

 هٌَاتیل آهیي -17

 هٌَهتیل آهیي  -18

 هًٌَیتشٍتٌضيي -19

 اسیذ ّپتاًَئیک  -20

 ٍپیًَیک اسیذ پش -21

 پیشيذيي -22

 تیَفٌل -23

 تشی اتیل آهیي  -24

 تشی هتیل آهیي  -25

 اسیذ ٍاتشيک يا پٌتاًَئیک -26

 هشکاپتاى  -27

 تیَاتش  -28

 فٌـل  -29

  
  
  
 هتشهکؼة دس گشم هیلی 150 ، ساػت دس کیلَگشم 3/0 اص تیطتش جشهی فلَی تا هجاص حذاکثش 

 ى اسیذآکشيلیک ٍ هطتقات آ -1

 اتیل تٌضيي -2



 آهیل استات -3

 آهیل الکل ٍ ايضٍهشّای آى  -4

 ايضٍتَتاًَل -5

 تًَاًَل ًشهال -6

 تَتیل استات ًشهال -7

 کلشٍفشم -8

 سیکلَّگضاًَل -9

 دی استَى الکل -10

 دی کلشٍ اتاى  -11

 اتیل دی کلشايذ -12

 استَدی کلشٍتٌضيي -13

 دی هتیل فشهالذئیذ -14

 دی اکساى  -15

 اسیذ استیک  -16

 هتیل استات -17

 اتیل استات -18

 هٌَکلشٍتٌضيي -19

 ًفتالیي -20

 کلشٍاتیل  -21

 سَلفیذ کشتي  -22

 ٍيٌیل تٌضيي يا استیشٍل -23

 تتشاکلشيذ کشتي  -24

 تتشاّیذسٍفَساى  -25

 تتشاّیذسًٍفتالیي -26

 تَلَئي -27

 دی کلشٍاتیلي  -28

 لشٍاتیليتشی ک -29

 ٍيٌیل استات -30

 گضيلي )دی هتیل تٌضيي( -31

 هتیل ايضٍتَتیل -32

 هتیل گلیکَل -33

 هتیل سیکلَ ّگضاًَى -34

 کلشيذ هتیلي -35

  
  هتشهکؼة دس گشم هیلی 300 ، ساػت دس کیلَگشم 6/0 اص تیطتش جشهی فلَی تا هجاص حذاکثش 
  

 استَى -1

 اتیل استات -2

 لاتیل گلیکَ -3

 سیکلَ ّگضاى -4

 دی اتیل اتش  -5

 ّپتال ًشهال -6



 ّگضاى ًشهال -7

  هتاًَل -8

  
  

 

     

 


