آيين نامه جلوگيري از آلودگي آب
( مصوب ) 1331/2/11
هبدُ 1ـ ػجبسات ٍ اكغالحبتي وِ دس ايي آيييًبهِ ثِ وبس سفتِ داساي هؼبًي صيش هيثبؿذ:
1ـ ػبصهبى ،ػبصهبى حفبظت هحيظ صيؼت.
2ـ ؿَسايؼبلي ؿَسايؼبلي حفبظت هحيظ صيؼت.
3ـ آلَدگي آة :تغييش هَاد هحلَل يب هؼلك يب تغييش دسجِ حشاست ٍ ديگش خَاف فيضيىي ٍ ؿيويبيي ٍ ثيَلَطيىي آة دس حذي
وِ آى سا ثشاي هلشفي وِ ثشاي آى همشس اػت هضش يب غيشهفيذ ػبصد.
4ـ هَاد آلَدُوٌٌذُ آة (آلَدُوٌٌذُ)ّ :ش ًَع هَاد يب ػَاهل فيضيىي ٍ ؿيويبيي ثيَلَطيه وِ ثبػج آلَدگي آة گشديذُ يب ثِ
آلَدگي آى ثيفضايذ.
5ـ هٌبثغ هَلذ آلَدگي آة (هٌبثغ آلَدُوٌٌذُ)ّ :شگًَِ هٌجؼي وِ فؼبليت يب ثْشُثشداسي اص آى هَجت آلَدگي آة هيؿَد وِ
ؿبهل هٌبثغ كٌؼتي ،هؼذًي ،وـبٍسصي ٍ داهذاسي ،ؿْشي ٍ خبًگي ،خذهبتي ٍ دسهبًي ٍ هتفشلِ هيثبؿذ.
6ـ فبضالةّ :ش ًَع هبدُ هبيغ صائذ حبكل اص فؼبليتّبي كٌؼتي يب وـبٍسصي ٍ داهذاسي يب ؿْشي ،ثيوبسػتبًي ٍ آصهبيـگبّي
ٍ خبًگي وِ ثِ آة يب خبن تخليِ گشدد.
7ـ هَاد صائذ جبهذّ :شگًَِ هبدُ جبهذي وِ ػشفبً صائذ هحؼَة هيؿَد هبًٌذ صثبلِ ،خبوشٍثِ ،خبوؼتش ،جؼذ حيَاًبت ،ضبيؼبت
هشاوض ؿْشي ٍ كٌؼتي ٍ صٍايذ حبكل اص تلفيِ ،اػن اص ؿيويبيي ٍ ثيَلَطيه ٍ ّوچٌيي فضَالت اًؼبًي ٍ حيَاًي ٍ هَاد صايذ
ثيوبسػتبًْب ٍ غيشُ.
8ـ آثْبي پزيشًذُ :وليِ آثْبي ػغحي ٍ صيشصهيٌي اص جولِ لٌَات ،چبّْب ٍ ػفشُ آثْبي صيشصهيٌي ٍ چـوِّب ٍ ًيض دسيبّب،
دسيبچِّب ،سٍدخبًِّب ٍ ًْشّب ٍ تبالثْب ٍ آثگيشّب ٍ ثشوِّب وِ فبضالة ٍ هَاد صائذ جبهذ ثِ آًْب تخليِ ؿذُ يب دس آًْب ًفَر
هيوٌذ.
9ـ آثْبي ايشاى :وليِ آثْبي داخلي ٍ ػبحلي ٍ دسيبي ػشصهيٌي وِ تحت حبوويتدٍلتجوَْسياػالهيايشاى لشاس داسد.
11ـ سليك وشدى :وبّؾ غلظت هَاد آلَدُوٌٌذُ دس فبضالة اص عشيك اختالط ثب آة يب آة پزيشًذُ.
11ـ ٍػبيل ٍ سٍؿْبي هٌبػت :هٌبػتتشيي ٍػبيل يب سٍؿْبيي وِ اػتفبدُ آى ثب تَجِ ثِ ؿشايظ هحلي ،دسجِ پيـشفت ٍ
اهىبًبت ػلوي ٍ فٌي ٍ ّضيٌِّبي هشثَط ،سفغ يب وبّؾ هؤحش آلَدُوٌٌذُّب سا اهىبىپزيش هيػبصد.
12ـ هيضاى ٍ هؼيبس (اػتبًذاسد) :حذٍد هجبص ٍ هـخلبت ٍيظُاي وِ ثب تَجِ ثِ اكَل حفبظت ٍ ثْؼبصي هحيظ صيؼت ثشاي
آلَدُوٌٌذُّب ٍ جلَگيشي اص آلَدگي آة تؼييي هيؿَد.
13ـ هؼئَل :ؿخق حميمي وِ اداسُ يب تلذي هٌبثغ هَاد آلَدگي اص لجيل وبسخبًجبت ،وبسگبّْب ٍ ػبيش تأػيؼبت كٌؼتي سا
خَاُ ثشاي خَد ،خَاُ ثِ ًوبيٌذگي اص عشف ؿخق يب اؿخبف حميمي ٍ حمَلي ديگش ثِ ػْذُ داؿتِ يب ؿخلبً ثِ عشق هختلف
ػبهل ايجبد آلَدگي اػت.
14ـ هَاد صائذ ػوي ٍ خغشًبنّ :ش ًَع هبدُ صائذ آلَدُوٌٌذُ يب تشويجي اص هَاد ٍ ضبيؼبتي وِ داساي لذست كذهِ ٍ آػيت
صيبد ثِ ػالهت اًؼبى يب ػبيش هَجَدات صًذُ يب گيبّبى ثَدُ يب ثش احش توبع ٍ تىشاس داساي ػَاسم ػَء دس آًْب ثبؿذ ٍ لبثليت
آلَدُ ػبختي آة سا داسد.
هبدُ 2ـ الذام ثِ ّش ػولي وِ هَججبت آلَدگي آة سا فشاّن ًوبيذ هوٌَع اػت.
هبدُ 3ـ ػبصهبى ثب ّوىبسي ٍصاستخبًِّبي ًيشٍ ،وـبٍسصي ،جْبدػبصًذگي ،ثْذاؿت،
دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ٍ ػبيش ٍصاستخبًِّب ٍ ػبصهبًْبي ريشثظ حؼت هَسد ًؼجت ثِ ثشسػي ٍ ؿٌبػبيي ويفيت آثْبي ايشاى
اص لحبػ آلَدگي الذام خَاّذ ًوَد.
تجلشُ 1ـ ٍصاست ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي دس هَسد آثْبي هـشٍة اص هشحلِ آثگيش عجك لَاًيي ٍ همشسات خَد ػول
هيًوبيذ.

تجلشُ 2ـ دس هَسد آلَدگي آثْبي دسيبّب ٍ دسيبچِّب ّوچٌيي سٍدخبًِّبي هشصي ثب هَاد ًفتي ثِ هَجت لبًَى حفبظت دسيب ٍ
سٍدخبًِّبي هشصي اص آلَدگي ثب هَاد ًفتي ػول خَاّذ ؿذ.
هبدُ 4ـ ػبصهبى هَظف اػت ًؼجت ثِ ؿٌبػبيي هٌبثغ هختلف هَلذ آلَدگي آة ثِ عشيك همتضي الذام ًوبيذ .هؼئَليي
هَظفٌذ اعالػبت ٍ هذاسن هَسد ًيبص سا دس كَست دسخَاػت دس اختيبس ػبصهبى لشاس دٌّذ.
تجلشُ 1ـ ٍصاستخبًِّبي وـَس ،ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي ،وـبٍسصيً ،يشٍ ،كٌبيغ ،هؼبدى ٍ فلضات ٍ جْبدػبصًذگي ٍ
حؼت هَسد ػبيش هؤػؼبت ريشثظ ّوىبسي الصم سا ثب ػبصهبى دس اجشاي هفبد ايي هبدُ هؼوَل خَاٌّذ داؿت.
تجلشُ 2ـ اعالػبت ٍ هذاسوي وِ جٌجِ هحشهبًِ داسد ٍ تَػظ هؼؤليي دس اختيبس ػبصهبى گزاسدُ هيؿَد هحشهبًِ تلمي ؿذُ ٍ
جض دس هَاسد لبًًَي هَسد اػتفبدُ لشاس ًخَاّذ گشفت.
هبدُ 5ـ اػتبًذاسدّبي هشثَط ثِ آلَدگي آة ثب روش سٍؿْبي ػٌجؾ ٍ ػبيش همشسات هشثَط تَػظ ػبصهبى ٍ ثب ّوىبسي
ٍصاستخبًِّب ٍ هؤػؼبت هزوَس دس هبدُ ( )3ايي آيييًبهِ تْيِ ٍ ثِ هَسد اجشاء گزاسدُ هيؿَد.
تجلشُـ دس هَسد همشسات هشثَط ثِ تخليِ ّش ًَع فبضالة ثِ ؿجىِ ػوَهي فبضالة ؿْش ٍ جوغآٍسيً ،گْذاسي ٍ حول ٍ دفغ
هَاد صائذ جبهذ وويؼيَى دائوي هتـىل اص ًوبيٌذگبى تبماالختيبس ٍصاستخبًِّبي ًيشٍ ،ثْذاؿت ،دسهبى ٍ آهَصؽ پضؿىي،
وـَس ،كٌبيغ ،هؼبدى ٍ فلضات ٍ ػبصهبى حفبظت هحيظصيؼت ٍ ػبيش ػبصهبًْبي هؼٍَل آة ٍ فبضالة ؿْشي دس ٍصاست وـَس
تـىيل ٍ تلويوبت اتخبر ؿذُ ثِ هشحلِ اجشاء گزاسدُ خَاّذ ؿذ.
هبدُ 6ـ عجمِثٌذي ولي آثْبي پزيشًذُ اػن اص ػغحي ٍ صيشصهيٌي ٍ دسيبچِّب ٍ آثْبي ػبحلي ثب تَجِ ثِ لذست جزة ٍ
تلفيِ عجيؼي آلَدُوٌٌذُّب ثش حؼت اٍلَيتْب ٍ ثِ تذسيج تَػظ ػبصهبى ثب ّوىبسي ٍصاستخبًِّب ٍ هؤػؼبت هزوَس دس هبدُ
( )3ايي آيييًبهِ تؼييي ٍ اػالم خَاّذ ؿذ.
هبدُ 7ـ ػبصهبى هَظف اػت عجك ثشًبهِ پيؾثيٌي ؿذُ اص فبضالة ٍ هَاد صائذ جبهذ هٌبثغ آلَدُوٌٌذُ ًوًَِثشداسي ٍ ًَع ٍ
هيضاى آلَدگي ّش يه اص ايي هٌبثغ سا هـخق ًوبيذ .دس كَستي وِ ؿذت آلَدگي ّش يه اص هٌبثغ آلَدُوٌٌذُ ثيؾ اص
اػتبًذاسدّبي هَضَع هبدُ ( )5ايي آيييًبهِ ثبؿذ ػبصهبى هشاتت سا وتجبً ثِ هؼٍَل هشثَط اخغبس خَاّذ ًوَد وِ دس سفغ
آلَدگي الذام ًوبيذ .دس ايي اخغبسيِ ًَع آلَدگي ٍ هيضاى آى ٍ ّوچٌيي هْلت سفغ آلَدگي وِ هتٌبػت ثب اهىبًبت تؼييي
هيگشدد كشيحبً ليذ خَاّذ ؿذ.
تجلشُـ دس هَسد ؿْشوْب ٍ هجتوغّبي كٌؼتي وِ داساي ػيؼتن فبضالة ػوَهي ّؼتٌذ اص فبضالة ػوَهي ؿْشوْب ٍ
هجتوغّبي كٌؼتي ٍ غيشكٌؼتي ًوًَِثشداسي ؿذُ ٍ الذاهبت الصم ثشاي سفغ آلَدگي ثب هؼئَليت ؿشوت ٍ هجتوغ ثِ ػول
خَاّذ آهذ .دس هَاسدي وِ ٍاحذّبي هؼتمش دس ايي ؿْشوْب ٍ هجتوغّب فبضالة كٌؼتي حبٍي هَاد هؼوَم فلضات ػٌگيي
داؿتِ ثبؿٌذ ٍ اص عشيك ػيؼتن فبضالة ػوَهي لبثل وٌتشل ًجبؿذ ثٌب ثِ تـخيق ػبصهبى حفبظت هحيظصيؼت ٍاحذ هضثَس
هَظف ثِ ايجبد تلفيِ خَاّذ ثَد.
هبدُ 8ـ هؼئَليي هىلفٌذ ظشف هْلت هزوَس دس اخغبسيِ ًؼجت ثِ سفغ آلَدگي دس حذ
اػتبًذاسد الذام وٌٌذ دس غيش ايي كَست ثشاػبع هبدُ ( )11لبًَى حفبظت ٍ ثْؼبصي هحيظصيؼت اص فؼبليت يب ثْشُثشداسي
هٌجغ هشثَط تب سفغ آلَدگي جلَگيشي خَاّذ ؿذ.
هبدُ 9ـ دس كَستي وِ هؼٍَل هٌجغ آلَدُوٌٌذُ ثب داليل ٍ هذاسن لبثل لجَل ػبصهبى احجبت ًوبيذ وِ ظشف هْلت همشس دس
اخغبسيِ سفغ آلَدگي ػولي ًويثبؿذ ػبصهبى هيتَاًذ هْلت اضبفي هٌبػت ثشاي ايي گًَِ هٌبثغ لبئل ؿَد هـشٍط ثش ايٌىِ
اداهِ فؼبليت ايي هٌبثغ خغشات جذي ثشاي ػالهت اًؼبى ٍ ػبيش هَجَدات صًذُ دس ثش ًذاؿتِ ثبؿذ.
هبدُ 11ـ ػبصهبى دس اجشاي ٍظبيف لبًًَي خَد هجبص اػت ّش يه اص هٌبثغ آلَدُوٌٌذُ سا تَػظ هأهَسيي خَد هَسد ثبصسػي
لشاس دّذ ،دس كَستي وِثبصسػي ّش يه اص هٌبثغ ثِ هَجت لَاًيي ديگش هؼتلضم وؼت اجبصُ اص دادػتبى ثبؿذ ًؼجت ثِ اخز
ًوبيٌذگي دادػتبى الذام خَاّذ ؿذ.
تجلشُـ هؼئَليي هىلفٌذ دس اجشاي هفبد ايي آيييًبهِ ّوىبسي الصم سا ثب هأهَسيي ػبصهبى ثِ ػول آٍسًذ.

هبدُ 11ـ ٍصاستخبًِّبي كٌبيغ ،وـَس ،وـبٍسصي ٍ جْبدػبصًذگي ٌّگبم كذٍس هجَص احذاث ٍ تَػؼِ ٍاحذّب ٍ هجتوغّبي
كٌؼتيـ هؼذًيـ وـبٍسصيـ داهذاسيـ هشغذاسي ٍ وـتبسگبُ يب ػبيش هشاجغ كذٍس هجَص ٍاحذّب ٍ هجتوغّبي فَق الزوش
هَظفٌذ اػتبًذاسدّب ٍ همشسات الصم الشػبيِ هَضَع هبدُ ( )5ايي آيييًبهِ سا ثِ هتمبضيبى اثالؽ ًوبيٌذ.
كذٍس پشٍاًِ ثْشُثشداسي اص ٍاحذّبي هزوَس هَوَل ثِ سػبيت اػتبًذاسدّب ٍ همشسات فَقالزوش اػت.
هبدُ 12ـ هشاجغ هشثَط ،سًٍَؿت پشٍاًِ تأػيغ ٍ ثْشُثشداسي كبدس ؿذُ ثشاي ٍاحذّبي هزوَس دس هبدُ ( )11سا ثِ ػبصهبى
اسػبل خَاٌّذ داؿت.
هبدُ 13ـ ٍصاستخبًِّبي هؼىي ٍ ؿْشػبصي ،وـَس ٍ ؿْشداسيْب ٍ ػبصهبًْب ٍ ٍاحذّبي تبثغ آًْب حؼت هَسد ٌّگبم تْيِ
عشحّبي جبهغ ٍ ّبدي ؿْشّب ،ؿْشوْب ٍ هجتوغّبي هؼىًَي ٍ ثْذاؿتي ٍ ؿْشداسيْب هَلغ كذٍس پشٍاًِ دس ؿْشّب،
اػتبًذاسدّب ٍ همشسات هَضَع هبدُ ( )5ايي آيييًبهِ سا ثبيذ ثِ اعالع عشاحبى ٍ هجشيبى هشثَط ثشػبًٌذ.
هبدُ 14ـ تخليِ ٍ پخؾ فبضالة يب ّش ًَع هبدُ آلَدُوٌٌذُ اص هٌبثغ هتفشلِ ثِ آثْبي پزيشًذُ ثِ هيضاى ثيؾ اص حذ اػتبًذاسد
هوٌَع اػت .اًَاع ٍ عجمِثٌذي هٌبثغ آلَدُوٌٌذُ ٍ هتفشلِ تَػظ ػبصهبى ٍ ثب ّوىبسي ٍصاستخبًِّب ٍ هؤػؼبت ريشثظ تؼييي
خَاّذ ؿذ.
هبدُ 15ـ دس هَاسدي وِ ػبصهبى ثٌبثش داليل وبفي تـخيق دّذ وبّؾ يب اص ثيي ثشدى آلَدگي ًبؿي اص هٌبثغآلَدُوٌٌذُ
هَجَد اص عشيك ديگش ثجض اًتمبل آًْب ثِ ًمبط هٌبػت اهىبىپزيش ًويثبؿذ ،عشحي دس ايي هَسد ثب ّوىبسي ٍصاستخبًِّبي
وـبٍسصي ،جْبدػبصًذگي ،كٌبيغ ،هؼىي ٍ ؿْشػبصيً ،يشٍ ٍ وبس ٍ اهَساجتوبػي تْيِ ٍ پغ اص تلَيت ّيأت ٍصيشاى ثِ هَسد
اجشاء خَاّذ گزاؿت.
هبدُ 16ـ ػبصهبى هجبص اػت دس هَالؼي وِ ضشٍست ايجبة ًوبيذ اػتفبدُ اص ٍػبيل ٍ سٍؿْبي هٌبػت سا ثشاي هٌبثغ هتفشلِ
ثشلشاس ًوبيذ.
هبدُ 17ـ سليك وشدى دس هشحلِ تخليِ ثِ ػٌَاى تلفيِ هوٌَع اػت هگش دس هَاسد خبكي وِ ثِ تـخيق ػبصهبى خغشات
آلَدگي هحيظصيؼت سا دس ثش ًذاؿتِ ثبؿذ.
هبدُ 18ـ هؼئَليي هىلفٌذ تذاثيشي اتخبر ًوبيٌذ تب دس هَالغ اضغشاسي وِ تلفيِ فبضالثْب ثِ ّش ػلتي هتَلف هيؿَد اص
تخليِ هؼتمين فبضالة ثِ آثْبي پزيشًذُ خَدداسي ًوبيٌذ.
هبدُ 19ـ دس هَاسدي وِ ثِ اػتٌبد هبدُ ( )11لبًَى حفبظت ٍ ثْؼبصي هحيظصيؼت ٍ تجلشُ آى دػتَس هوبًؼت اص وبس ٍ
فؼبليت وبسخبًِ يب وبسگبّي كبدس هيؿَد ،هشاتت ثِ دادػتبى حَصُ لضبيي هشثَط ثشاي كذٍس دػتَسّبي الصم اػالم هيؿَد.
هبدُ 21ـ ػبصهبى ثِ هٌظَس پيـگيشي اص آلَدگي آة ٍ تـَيك وليِ هؼئَليي هٌبثغ آلَدُوٌٌذُ ثِ سفغ آلَدگي ٍ ايجبد اًگيضُ
ثشاي يبفتي ٍػبيل ٍ سٍؿْبي هٌبػت ٍ تحميك دس ايي صهيٌِ تذاثيش الصم سا اتخبر ٍ ثِ هَسد اجشاء خَاٌّذ گزاؿت.
هبدُ 21ـ تـشيفبت اثالؽ اخغبسيِ تَػظ ػبصهبى ثِ هؼئَليي هٌبثغ آلَدُوٌٌذُ تبثغ لبًَى آييي دادسػي هذًي هيثبؿذ.
هبدُ 22ـ چٌبًچِ تخلف اص همشسات ايي آيييًبهِ هَجت ٍسٍد ّشگًَِ خؼبست ثِ هحيظصيؼت آثضيبى ٍ هٌبثغ عجيؼي ؿَد،
دادگبُ حؼت دسخَاػت ػبصهبى ،هؼئَليي سا ثِ پشداخت ٍ ججشاى خؼبست ٍاسد ؿذُ هحىَم خَاّذ وشد.
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