سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت محیط زیست دریایی و تاالبها

استاندارد کیفیت آب دریاهای ایران
(خلیجفارس  -دریای عمان)

سال 1399

1

مقدمه
این استاندارد به استناد مواد ( )1و ( )5و ( )6آییننامه جلوگیری از آلودگی آب توسط سازمان حفاظت محیط
زیست و با همکاری وزارتخانههای نفت ،نیرو ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی تهیه شده
است.
هدف
هدف این استاندارد تعیین حدود قابل قبول کیفیت آب دریاها (خلیجفارس ،دریای عمان ،دریای خزر)
میباشد ،به گونهای که در صورت تخطی از حدود تعیین شده آب آلوده میباشد و بایستی اقدامات الزم برای
کنترل آلودگی و بهبود کیفیت آب توسط دستگاههای مرتبط به اجرا گذاشته شوند.
ماده  -1دامنه کاربرد
 -1-1این استاندارد کلیه دریاها (شامل خورها)ی تحت حاکمیت کشور ایران (خلیج فارس ،دریای عمان و
دریای خزر) را در بر میگیرد.
ماده  -2اصطالحات و تعاریف
 -1-2سازمان :در اینجا منظور سازمان حفاظت محیط زیست است.
 -2-2دریا :در اینجا منظور خلیج فارس ،دریای عمان و دریای خزر و شامل خورهای متصل به آنها در
محدوده تحت حاکمیت کشور ایران میباشد.
 -3-2تخلیه :در اینجا منظور جریانهای مایع ناشی از منابع یا فعالیتهای انسانی شامل فاضالب ،پساب،
رواناب شهری ،رواناب صنعتی ،زهآب کشاورزی ،آب برگشتی واحدهای پرورش ماهی ،شورابه
واحدهای آب شیرینکن و مانند آنها میباشد.
 -4-2تخلیهکننده :شخص حقوقی یا حقیقی که مسئولیت قانونی تخلیه را بر عهده دارد.
 -5-2نقطه تخلیه :موقعیت مکانی ورود جریان مایع تخلیه شونده به دریا.
 -6-2پساب :فاضالب تصفیه شده .فاضالبی که تا حدود الزامات کیفیت تعیین شده در این استاندارد تصفیه
شده باشد.
 -7-2فاضالب :هر نوع ماده مایع زاید حاصل از فعالیت های صنعتی یا کشاورزی و دامداری یا شهری،
بیمارستانی و آزمایشگاهی و خانگی که به آب یا خاک (در این استاندارد محیط زیست ساحلی -
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دریایی) تخلیه گردد.
 -8-2زهآب کشاورزی :فاضالب ناشی از زهکشی زمین(ها) /واحد(های) کشاورزی که از طریق سامانههای
زهکشی جمعآوری میشود.
 -9-2شورابه :آب حاوی مقدار امالح و نمکهای محلول بیش از میزان نرمال محیطی موجود در محیط
پذیرنده.
 -11-2رواناب شهری :در اینجا منظور آب حاصل از بارش در سطح شهر است که توسط یک سامانه
جمعآوری و به دریا تخلیه میشود.
 -11-2رواناب صنعتی :در اینجا منظور آب حاصل از بارش در سطح واحد صنعتی است که توسط یک سامانه
جمعآوری و به دریا تخلیه میشود.
 -12-2منطقه حفاظت شده دریایی :مناطقی که به موجب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و آییننامه
اجرایی آن تعیین میشوند .سیاهه و مرز این مناطق توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین و پس از
تصویب توسط شورای عالی حفاظت محیط زیست ،اعالم میشود.
 -13-2کیفیت آب دریا در شرایط طبیعی :وضعیتی که آب دریا تحت تاثیر عوامل و فعالیتهای انسانی قرار
نگرفته است و کیفیت آب مشاهده شده یا تغییرات آن تنها تحت تاثیر عوامل طبیعی میباشد.
ماده  -3ضوابط بهکارگیری استاندارد کیفیت آب دریا
 -1-3به منظور مقایسه با حدود مجاز در این استاندارد و ارزیابی کیفیت آب ،نمونهبرداری برای آبهای با
عمق کمتر از سه ( )3متر بایستی از میانه عمق ،و نمونهبرداری برای آبهای با عمق سه ( )3متر و بیشتر
بایستی از عمق یک و نیم ( )1/5متری زیر سطح انجام شود .در صورت وجود تخلیهکننده در منطقه،
نمونهبرداری باید با فاصلهی شعاعی  211متر از نقطهی تخلیه انجام شود.
 -2-3به هنگام وقوع رخدادهای طبیعی مانند طوفان و زمین لرزه که ممکن است موجب تغییر کیفیت آب
شوند ،رعایت حدود مجاز تعیین شده برای متغیرهای تحت تاثیر عامل طبیعی ،الزامی نیست.
 -3-3روشهای تعیین کیفیت طبیعی یا نرمال آب در ماده  7بیان شده است.
 -4-3بجز مواردی که به صراحت در متن استاندارد ذکر شده است یا روش آزمایش شامل صاف کردن نمونه
آب پیش از انجام آزمایش است (بدون ایجاد تغییر در مقدار پارامتر مورد سنجش و نتیجه آزمایش)،
نمونهها نباید صاف شوند.
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 -5-3مراجع تعیینکننده روشهای قابل قبول برای سنجش پارامترهای کیفیت آب عبارتند از ( )1سازمان ملی
استاندارد ایران ،و ( )2دفتر امور پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ایران.
تبصره  -1برای پارامترها یا شرایطی که سازمان ملی استاندارد ایران روشی را تعیین نکرده است ،تعیین روش
قابل قبول بر عهده دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ایران است.
تبصره  -2از آنجا که برای سنجش هر پارامتر روشهای متعددی وجود دارد ،تعیین روشهای معادل قابل قبول
بر عهده دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست ایران میباشد.
ماده  -4طبقهبندی نواحی دریایی
بهمنظور حفاظت از آب و اکوسیستمهای دریایی ،این پهنهها به سه طبقه دستهبندی میشوند:
طبقه  -1مناطق حفاظت شده دریایی :مناطقی که به موجب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و
آییننامه اجرایی آن تعیین میشوند .سیاهه و مرز این مناطق توسط سازمان حفاظت محیط زیست تعیین
و اعالم میشود.
تبصره  -1عالوه بر مناطق حفاظت شده دریایی ،در صورتیکه مناطق حساس دریایی بهطور رسمی توسط
شورایعالی محیط زیست تعیین و تحت حفاظت آن قرار گیرند ،مشابه مناطق حفاظت شده دریایی در طبقه 1
قرار خواهند گرفت.
تبصره  -2سازمان حفاظت محیط زیست میتواند برای مناطقی که پتانسیل تبدیل به مناطق حفاظت شده دریایی
یا حساس دریایی دارند یا واجد شرایط اکولوژیکی ویژه هستند ،الزامات مربوط به مناطق حفاظت شده دریایی،
مندرج در این استاندارد را به صورت دایم یا موقت اعمال کند.
طبقه  -2مناطق دریایی گردشگری :نواحی از دریا که فعالیتهای گردشگری دریایی مانند قایقرانی
تفریحی ،ماهیگیری تفریحی و شنا ،با مجوز و تحت نظر سازمانهای مسئول انجام میشود.
طبقه  -3سایر مناطق دریایی :سایر نواحی دریا که در طبقه  1و  2دستهبندی نمیشوند.
ماده  -5کیفیت آب دریا در مناطق حفاظت شده دریایی
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کیفیت محیطی آب دریا در طبقه ( 1مناطق حفاظت شده دریایی) ،با هدف اطمینان یافتن از سالمت آب دریا و
پیشگیری از اثرات آلودگیهای احتمالی بر اکوسیستمهای دریایی برای دریای خزر ،خلیج فارس و دریای عمان
به شرح جدول  1میباشد.
تبصره  -1در مواردی که کیفیت آب با شرایط طبیعی مقایسه میشود ،مبنای مقایسه کمینه یا بیشینه کیفیت آب
در هر فصل میباشد.

جدول  -1حدود مقادیر مجاز برای کیفیت آب دریا در مناطق حفاظت شده دریایی
حدود مجاز برای خلیج فارس و

حدود مجاز برای دریای خزر

ردیف

متغیر

یکا

1

دما

درجه سلسیوس

2

pH

-

3

کدورت

NTU

پنجاه ( )51یا ده ( )11درصد افزایش نسبت به بیشینه مقدار فصلی در شرایط طبیعی

4

اکسیژن محلول

میلیگرم بر لیتر

پنج ( )5میلیگرم بر لیتر یا  51درصد غلظت اشباع

5

شوری

قسمت در هزار

هیدروکربنهای نفتی کل

میکروگرم بر

()TPHs

لیتر

دریای عمان

یک ( )1درجه سلسیوس نسبت به شرایط طبیعی
6/5-8/5
یا نیم ( )1/5واحد اختالف یا شرایط طبیعی

بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی
پنج ( )5درصد یا یک ( )1قسمت در
هزار
6

بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی
پنج ( )5درصد یا دو ( )2قسمت در هزار
51

مجموع آفتکشهای
7

DDT, DDE, DDD,
Lindane,alphaHCH, beta HCH
پلیکلروبیفنیلها ()PCBs

9

فسفر کل

11

نیتروژن کجلدال

8

مجموع نیترات و نیتریت بر
11

حسب نیتروژن
-

-

)NO3 +NO2 (as N
مجموع آمونیم +آمونیاک
12

برحسب نیتروژن
)NH4++NH3( as N

نانوگرم بر لیتر

11

نانوگرم بر لیتر

11

میکروگرم بر

دویست ( )211یا بیشینه تغییرات نسبت یکصد ( )111یا بیشینه تغییرات نسبت به

لیتر

به شرایط طبیعی ده ( )11درصد

شرایط طبیعی ده ( )11درصد

میکروگرم بر

دوهزار ( )2111یا بیشینه تغییرات نسبت

یک هزار( )1111یا بیشینه تغییرات

لیتر

به شرایط طبیعی ده ( )11درصد

نسبت به شرایط طبیعی ده ( )11درصد

میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر

پانصد ( )511یا بیشینه تغییرات نسبت به دویست ( )211یا بیشینه تغییرات نسبت
شرایط طبیعی ده ( )11درصد

به شرایط طبیعی ده ( )11درصد

دویست ( )211یا بیشینه تغییرات نسبت یکصد ( )111یا بیشینه تغییرات نسبت به
به شرایط طبیعی ده ( )11درصد
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شرایط طبیعی ده ( )11درصد

ردیف

متغیر

13

مس ()Cu

14

جیوه ()Hg

15

روی ()Zn

16

آرسنیک ()As

17

آهن ()Fe

18

کادمیم ()Cd

19

کبالت ()Co

21

نیکل ()Ni

21

کرم کل ()Cr

22

سرب ()Pb

یکا
میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر
میکروگرم بر
لیتر

حدود مجاز برای دریای خزر

حدود مجاز برای خلیج فارس و
دریای عمان

 )11( 11یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد
یکدهم ( )1/1یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد
سی ( )31یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد
پنجدهم ( )1/5یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد
یکصدوپنجاه ( )151یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد
پنج ( )5یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد
دو ( )2یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد
پنج ( )5یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد
پنج ( )5یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد
پنج ( )5یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی پنج ( )5درصد

23

کیفیت باکتریولوژیک

-

مطابق استاندارد مناطق گردشگری دریایی

24

ویژگیهای ظاهری

-

مطابق استاندارد مناطق گردشگری دریایی

ماده  -6کیفیت آب در مناطق دریایی گردشگری
کیفیت محیطی آب دریا در طبقه ( 2مناطق دریایی گردشگری) ،با هدف اطمینان یافتن از سالمت آب دریا و
پیشگیری از اثرات سوء بهداشتی آن بر گردشگران و اثرات زیباییشناختی موثر بر جذب گردشگر ،به شرح
جدول  2میباشد.
جدول  -2حدود مجاز برای کیفیت آب دریا برای کاربری گردشگری
میانه (صدک  50ام)

بیشینه (صدک  95ام)

متغیر

CFU/100ml

31

41

اشرشیاکلی

CFU/100ml

131

211

کلروفیل آ

میکروگرم بر لیتر

15

31

انتروکوک -استرپنوکوک
مدفوعی

یکا
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pH

-

اکسیژن محلول

میلی گرم بر لیتر

ویژگیهای فیزیکی و ظاهری

-

6/5 – 8/5

9

بیش از  5میلیگرم بر لیتر یا  51درصد غلظت
اشباع
مطابق تبصره 3

تبصره  -1ارزیابی کیفیت باکتریولوژیک آب بر اساس متغیر انترکوک (استرپتوکوک مدفوعی) نسبت به
اشرشیاکلی ارجح است و تنها در صورتی که سنجش انترکوک مقدور نباشد یا دادههای آن در دسترس نباشند،
ارزیابی بر اساس اشرشیاکلی مجاز میباشد.
تبصره  -2ارزیابی کیفیت آب دریا برای فعالیتهای گردشگری بر اساس دادههای هر نوبت نمونهبرداری و
مقادیر میانه و بیشینه انجام میشود و رعایت هر دو آنها ،همزمان الزامی است (تخطی از هر یک از مقادیر میانه
و بیشینه موجب میشود که آب برای فعالیت گردشگری نامناسب ارزیابی شود).
تبصره  -3ویژگیهای فیزیکی و ظاهری آب دریا:
 آب باید عاری از مواد شناور یا غوطهور آسیبرسان به افراد یا ایجاد محدودیت در کاربری گردشگریآب یا زندگی آبزیان باشد (بر اساس ارزیابی کیفی با چشم).
 در آب نباید هیچگونه مواد نفتی ،روغنی ،روآمد ،1کف ،2یا تهنشستهای نفتی مشاهده شود (بر اساسارزیابی کیفی با چشم).
 بر روی آب نباید الیه قابل مشاهده از مواد نفتی یا شیمیایی یا بوی قابل تشخیص آنها وجود داشته باشد. رنگ آب نباید بر اثر ورود فاضالب یا سایر تخلیهها تغییر کرده باشد (بر اساس ارزیابی توصیفی با چشم). کمینه شفافیت آب بر اساس عمق مشاهده دیسک سکی (در آبهای با عمق  2متر و بیشتر) باید یک مترباشد.
 آب باید عاری از موادحساسیتزا (شیمیایی یا ناشی از جانداران) در غلظتی باشد که اگر در مقادیر کمتوسط انسان بلعیده شود یا از طریق پوست ،گوش ،چشم و مخاط بینی جذب شود ،اثرات منفی بهداشتی
داشته باشد.
تبصره  -4بهمنظور محاسبه میانه و بیشینه دادههای کیفیت آب الزم است نمونهبرداری بهترتیب زیر انجام شود:
1- scum
2- foam
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 در فصول گردشگری نمونهبرداری باید در سه نقطه (برای مناطق با طول ساحل بیش از سه کیلومتر ،بهازایهر کیلومتر از طول ساحل یا کسر آن باید یک نقطه نمونهبرداری اضافه شود) با تواتر هر دو هفته یکبار
انجام شود.
 در سایر فصول نمونهبرداری باید در سه نقطه (برای مناطق با طول ساحل بیش از سه کیلومتر ،بهازای هرکیلومتر از طول ساحل یا کسر آن باید یک نقطه نمونهبرداری اضافه شود) با تواتر شش هفته یکبار انجام
شود.
ماده  -7کیفیت آب در سایر مناطق دریایی
کیفیت محیطی آب دریا در طبقه ( 3سایر مناطق دریایی) بهشرح جدول  3میباشد.
تبصره  -1در مواردی که کیفیت آب با شرایط طبیعی مقایسه میشود ،مبنای مقایسه کمینه یا بیشینه کیفیت آب
در هر فصل میباشد.
جدول  -3حدود مجاز برای کیفیت آب دریا برای سایر مناطق دریایی
ردیف

متغیر

یکا

1

دما

درجه سلسیوس

2

pH

-

3

کدورت

NTU

4

اکسیژن محلول

5

شوری

قسمت در هزار

6

هیدروکربنهای نفتی کل ()TPH

میکروگرم بر لیتر

حدود مجاز برای دریای حدود مجاز برای خلیج
خزر

فارس و دریای عمان

بیشینه تغییرات نسبت به

بیشینه تغییرات نسبت به

شرایط طبیعی سه ( )3درجه

شرایط طبیعی دو ( )2درجه

سلسیوس

سلسیوس
6/5-9
یا

بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی نیم ( )1/5واحد

میلیگرم بر لیتر
درصد اشباع

یکصد ( )111یا بیشینه

هفتاد و پنج ( )75یا بیشینه

تغییرات نسبت به شرایط

تغییرات نسبت به شرایط

طبیعی ده ( )11درصد

طبیعی ده ( )11درصد

چهار ( )4یا  41درصد غلظت چهار ( )4یا  51درصد غلظت
اشباع

اشباع

بیشینه تغییرات نسبت به

بیشینه تغییرات نسبت به

شرایط طبیعی ده ( )11درصد شرایط طبیعی ده ( )11درصد
یا دو ( )2قسمت در هزار

7

مجموع آفتکشهای
DDT, DDE, DDD,
Lindane,alpha-HCH, beta

نانوگرم بر لیتر
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یا چهار ( )4قسمت در هزار
51
11

ردیف

متغیر

یکا

8

HCH
پلیکلروبیفنیلها ()PCBs

نانوگرم بر لیتر

9

فسفر کل

میکروگرم بر لیتر

11

نیتروژن کجلدال

میکروگرم بر لیتر

11

12

نیترات ()NO3-
(تبصره )5
مجموع آمونیم و آمونیاک
()NH4++NH3

13
14

جیوه ()Hg

میکروگرم بر لیتر

15

روی ()Zn

میکروگرم بر لیتر

16

آرسنیک ()As

میکروگرم بر لیتر

17

آهن ()Fe

میکروگرم بر لیتر

18

کادمیم ()Cd

میکروگرم بر لیتر

19

کبالت ()Co

میکروگرم بر لیتر

21

نیکل ()Ni

میکروگرم بر لیتر

21

کرم کل ()Cr

میکروگرم بر لیتر

22

سرب ()Pb

میکروگرم بر لیتر

23

فارس و دریای عمان
11

میکروگرم بر لیتر

مس ()Cu

مدفوعی

خزر

میلیگرم بر لیتر

میکروگرم بر لیتر

انتروکوک رودهای – استرپنوکوک

حدود مجاز برای دریای حدود مجاز برای خلیج

دویست ( )211یا بیشینه

دویست ( )211یا بیشینه

تغییرات نسبت به شرایط

تغییرات نسبت به شرایط

طبیعی ده ( )11درصد

طبیعی ده ( )11درصد

سه هزار ( )3111یا بیشینه

دوهزار ( )2111یا بیشینه

تغییرات نسبت به شرایط

تغییرات نسبت به شرایط

طبیعی ده ( )11درصد

طبیعی ده ( )11درصد

پانزده ( )15یا بیشینه تغییرات

ده ( )11یا بیشینه تغییرات

نسبت به شرایط طبیعی ده

نسبت به شرایط طبیعی ده

( )11درصد

( )11درصد

سیصد ( )311یا بیشینه

دویست ( )211یا بیشینه

تغییرات نسبت به شرایط

تغییرات نسبت به شرایط

طبیعی ده ( )11درصد

طبیعی ده ( )11درصد

بیست ( )21یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده ()11
درصد
دودهم ( )1/2یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده ()11

CFU/100ml
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درصد
پنجاه ( )51یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده ()11
درصد
یک ( )1یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده ()11
درصد
سیصد ( )311یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده
( )11درصد
ده ( )11یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده ()11
درصد
پنج ( )5یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده ()11
درصد
ده ( )11یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده ()11
درصد
ده ( )11یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده ()11
درصد
ده ( )11یا بیشینه تغییرات نسبت به شرایط طبیعی ده ()11
درصد
41

حدود مجاز برای دریای حدود مجاز برای خلیج

ردیف

متغیر

یکا

24

اشرشیاکلی

MPN/100ml

211

25

ویژگیهای ظاهری

-

مطابق تبصره 5

فارس و دریای عمان

خزر

تبصره  -5در صورت وجود نیتریت در آب ،مجموع مقدار نیتریت و نیترات بر حسب نیتروژن نباید از مقدار
معادل نیترات بر حسب نیتروژن (جدول  )3بیشتر باشد.
تبصره  -6بر روی آب نباید هیچگونه مواد نفتی ،روغنی ،روآمد ،3کف ،4تهنشستهای نفتی یا بوی قابل
تشخیص آنها وجود داشته باشد (ارزیابی توصیفی).
ماده  -8روشهای تعیین کیفیت آب دریا در شرایط طبیعی
 -1-8بهدلیل تغییرات زمانی و مکانی قابل توجه کیفیت آب در محیطهای دریایی تحت تاثیر عوامل طبیعی،
الزم است در برخی موارد ارزیابی کیفیت آب نسبت به کیفیت آب در شرایط طبیعی آن انجام شود.
تبصره  -1کیفیت آب دریا در شرایط طبیعی بایستی با ذکر موقعیت مکانی و زمانی و شرایط محیطی تعیین و
ثبت شود و ارزیابی کیفیت آب نسبت به شرایط طبیعی بایستی در شرایط زمانی و مکانی مشابه انجام شود.
 -2-8روشهای تعیین کیفیت آب دریا در شرایط طبیعی به شرح زیر میباشند:
الف -استفاده از دادههای تاریخی تایید شده :در صورت وجود دادههای تاریخی تایید شده (صحت و دقت
دادهها بایستی توسط سازمان حفاظت محیط زیست تایید شود) ،این دادهها میتوانند برای تعیین کیفیت آب دریا
در شرایط طبیعی استفاده شوند .بدینمنظور بایستی در هر فصل بیشینه و کمینه مقادیر مشاهدهای در هر ایستگاه و
در شرایطی که فعالیتها و عوامل انسانی بر کیفیت آب تاثیر گذار نبودهاند ،به عنوان محدوده کیفیت آب دریا
در شرایط طبیعی در آن فصل و در آن ایستگاه ثبت شود .ارزیابی تغییرات کیفیت آب باید در فصل و ایستگاه
مشابه انجام شود.
ب -تعیین حدود مطلوب کیفیت آب برای حساسترین گونههای جانداران آبی :در مناطق حفاظت شده
دریایی ،کیفیت آب دریا در شرایط طبیعی میتواند توسط کارشناس مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست
تعیین شود .بدینمنظور ،الزم است حدود مطلوب کیفیت آب برای حساسترین گونههای جانداران آبی در
منطقه حفاظت شده دریایی ،تعیین و به عنوان کیفیت آب دریا در شرایط طبیعی ثبت شود.
3- scum
4- foam
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پ -استفاده از دادههای کیفیت آب در مناطق با اکوسیستم یا کیفیت آب مشابه :در صورت وجود دادههای
کیفیت آب در مناطقی با اکوسیستمهای مشابه یا کیفیت آب مشابه (منطقه شاهد) که تحت تاثیر فعالیتها و
عوامل انسانی قرار نگرفتهاند ،دادههای کیفیت آب دریا در منطقه شاهد میتواند برای تعیین کیفیت آب دریا در
منطقه مورد بررسی با استفاده از "روش الف" یا "روش ب" ،بهکار گرفته شود .منطقه شاهد باید ویژگیهای زیر
را داشته باشد:
 هیچ منبع آالینده انسانی بهصورت مستقیم وارد منطقه شاهد نشود. اکوسیستم و کیفیت آب منطقه شاهد مشابه منطقه مورد بررسی (پیش از تخریب یا تاثیر پذیرفتن از فعالیتهاو منابع آالینده انسانی) باشد.
 اکوسیستم و کیفیت آب منطقه شاهد بهدلیل فعالیتهای انسانی تخریب یا آسیب ندیده باشد. کارشناس مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست منطقه شاهد و ویژگیها و شباهت آن با منطقه موردبررسی را تایید کند.
ت -عدم وجود دادههای تاریخی یا مناطق مشابه :در صورت نبود دادههای تاریخی و منطقه شاهد ،میتوان با
استفاده از مطالعات شبیهسازی کیفیت آب دریا و حذف اثر عوامل و فعالیتهای انسانی ،کیفیت آب دریا در
شرایط طبیعی را برآورد کرد .در این حالت توصیه میشود:
 دوره شبیهسازی بهگونهای در نظر گرفته شود که اثرات تغییرات طبیعی مشاهده شود. محدوده تغییرات بهصورت فصلی و در نقاط معین (ایستگاههای پایش برای ارزیابی کیفیت آب دریا)برآورد شود.
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