
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دستورالعمل اجرایی پایش آالینده های زیست محیطی

 

Instruction for Environmental Pollutants Monitoring 
 

 

 3221-627301/06: شماره 



 1صفحه 

 

 محیطیدستورالعمل اجرایی پایش آالینده های زیست : عنوان

 
 

 1331-7321/06/7:شماره دستورالعمل

و  ستیز طیمحدفتر امور بهداشت، ایمنی، :  واحد  مسئول

 انرژی

 : واحد همكار

و  سازمان های تابعه

 وابسته

 225242/: تاريخ تصويب 

 11662376 :شماره تماس

 واحدهای صنعتی و معدنی :حوزه کاربرد

مدیرکل امور بهداشت، :  تصويب کننده

 (HSEE)ایمنی، محیط زیست و انرژی 

 داردن: پیوست

 :تاريخ تجديد نظر سال 0:  دستورالعملمدت اعتبار 

 دستورالعمل

 مقدمه

. هاي محيطي مبناي تصميم گيري در مديريت زيست محيطي است  پايش محيط زيست و شناسايي و اندازه گيري آلودگي

هاي مطمئن با كمك  ريزي اصولي جهت رفع مشكالت زيست محيطي بدون اتكاء بر اندازه گيريقضاوت صحيح و برنامه 

برخورداري از سالمت فرد ، جامعه و  4141در سند چشم انداز ايران . سيستم هاي نوين و توانمندي در پايش ممكن نيست 

هاي محيط زيست از  ه پايش آلودگيباشد ك محيط و بهره مندي از محيط زيست سالم از جمله اصول مهم اين سند مي

كنترل آالينده هاي زيست  "و  "پايش  "،  "مديريت  "در عين حال . ابزارهاي مهم صحت و سقم آن محسوب مي گردد

 .از راهبردهاي كالن زيست محيطي است "محيطي 

 تعاریف و اصطالحات

 .منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت است :وزارت

HSEE:  بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي مي باشدمنظور امور. 

 سازمان صنعت معدن تجارت استان :سازمان

آزمايشگاهي است كه در بخش هاي دولتي، غير دولتي و خصوصي كشور وجود دارد و توانايي آن  :آزمایشگاه معتمد 

 .جهت سنجش يك يا چند پارامتر زيست محيطي بر اساس ضوابط و مقررات جاري ، مورد تاييد سازمان قرار گيرد

مراني، زيربنايي و كه مشمول كليه واحدهاي توليدي، خدماتي، ع(حقوقي و حقيقي)مسئولين  (:واحد)درخواست کننده  

 .اجراي طرح خوداظهاري در پايش آلودگي محيط زيست بر اساس ضوابط و مقررات جاري مي شوند

 خود اظهاري از سوي منابع بالقوه آالينده در پايش آلودگي ها : خود اظهاري

به سيستمي اطالق مي گردد كه پس از نصب در محل مورد پايش، قابليت آناليز مداوم و پيوسته نمونه  :سيستم پایش لحظه اي

تحت بستر مخابراتي در فواصل زماني معين به مراكز پايش ارسال مي  (On line)را داشته و نتايج آناليز را به صورت بر خط 



 2صفحه 

 .ش داردضمن آنكه حافظه بلند مدت جهت ذخيره داده هاي پاي. نمايد

شوند كه جزء استانداردهاي  پارامترهايي مشمول اجراي طرح خوداظهاري مي :پارامترهاي مشمول طرح خود اظهاري

 .اعالمي سازمان حفاظت محيط زيست باشند

 وزارتHSE گزارش پايش انجام شده در راستاي طرح خوداظهاري در قالب فرمت هاي تعريف شده توسط  :گزارش

 هدف

تقويت فرهنگ پايش آلودگي هاي زيست محيطي از سوي صاحبان و مسئولين واحدهاي  هدايت و نظارت،

و همچنين افزايش فرهنگ حفاظت محيط زيست و افزايش توجه به حراست آن .... توليدي، عمراني، خدماتي و 

 .در كليه بخش هاي صنعت و معدن است

 شمولدامنه 

كاري مرتبط با واحدهاي تحت پوشش و نظارت وزارت صنعت، معدن و دامنه فعاليت اين دستورالعمل در كليه محيط هاي 

 .تجارت با توجه به مسئوليت ها و اختيارات تعريف شده، الزم االجرا مي باشد

 شرح وظایف

سازمانهاي استاني و تابعه  HSEEيا گروه هاي  دفاتر تخصصياجراي اين دستورالعمل بر عهده  حسنمسئوليت نظارت بر -

 .دمي باش

معدني تحت پوشش و نظارت وزارت صنعت، معدن و  -يت اجراي اين دستورالعمل بر عهده كليه واحدهاي صنعتيمسئول -

 .تجارت مي باشد

 :معدني -واحدهاي صنعتيمسئوليت هاي كارشناس محيط زيست  -

 تكميل كليه فرم هاي زيست محيطي .1

 نظارت، پيگيري و گزارش دهي كليه پايش ها .2

 موارد پايش و خود اظهارينگهداري، ثبت و ضبط كليه  .3

 مستندات قانوني

به منظور كاهش عوامل آلوده كننده و مخرب محيط زيست كليه واحدهاي بزرگ : برنامه پنجم توسعه كشور 491ماده 

 : توليدي، صنعتي عمراني، خدماتي و زيربنايي موظفند

هاي بزرگ توليدي، خدماتي و عمراني خود را پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و  طرح ها و پروژه -الف

رعايت نتيجه . يابي براساس ضوابط مصوب شوراي عالي محيط زيست مورد ارزيابي اثرات زيست محيطي قرار دهند مكان

 . است ارزيابي توسط مجريان طرح ها و پروژه ها الزامي



 3صفحه 

نسبت به نمونه برداري و اندازه گيري آلودگي و تخريب زيست محيطي خود اقدام و نتيجه را در چارچوب خود اظهاري  -ب 

پايش لحظه ( سيستم)واحدهايي كه قابليت و ضرورت نصب و راه اندازيسامانه . . به سازمان حفاظت محيط زيست ارائه نمايند

. هاي مذكور اقدام نمايند( سيستم)ن سال سوم برنامه، نسبت به نصب وراه اندازي سامانه اي و مداوم را دارند بايد تا پايا

 .قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا خواهند بود 04متخلفين مشمول ماده 

مشخصات فني خود را به نحوي ارتقاء دهند كه با ضوابط و استانداردهاي محيط زيست و كاهش آلودگي و تخريب  -ج

 . يه باالخص منابع طبيعي و آب تطبيق يابدمنابع پا

 

 زوکار اجرایي و فرآیند انجام کارسا

 گردش کار و فرآیند پایش آلودگي ها

 طرح پايش با استفاده از توانايي آزمايشگاههاي معتمد مطابق گردش كار ذيل به اجرا گذاشته مي شود

 :وزارت HSEدفترابالغ به سازمان هاي استاني جهت انجام خود اظهاري از طرف  -

فواصل . سازمان استاني ابالغ مي كند HSEوزارت درخواست گزارش خوداظهاري واحدهاي مشمول را به مسئول HSEدفتر

 .ماه يكبار مي باشد 0زماني ارائه گزارش پايش به صورت هر

 :ابالغ به واحد جهت انجام خود اظهاري از طرف سازمان -

 درخواست گزارش مي نمايد   سازمان از واحدهاي مشمول خوداظهاري،

كند تا نسبت به  هاي معتمد درخواست مي واحد از يكي از آزمايشگاه :زمایشگاه معتمد آدرخواست پایش خروجي واحد از 

طبق ( اعم از فاكتور و يا ساير اسناد مالي مربوطه ) هاي واحد اقدام نموده و در صورت توافق، با عقد قرارداد  پايش خروجي

 .ررات خوداظهاري نسبت به انجام موضوع اقدام مي نمايدضوابط و مق

هاي واحد متقاضي اقدام  آزمايشگاه معتمد پس از اعالم برنامه زماني در زمان مقرر نسبت به پايش خروجي :پایش واحد  -

ايش، مي بايست به هنگام انجام عمليات پايش خوداظهاري ، نماينده آزمايشگاه معتمد و نماينده واحد مورد پ. خواهد نمود

 .را تكميل و امضاء نمايند«  صورتجلسه انجام عمليات خوداظهاري در پايش»فرم 

روز كاري از زمان  7كليه واحدهاي صنعتي و معدني ، موظف اند ظرف حداكثر  :ارسال نتایج پایش به سازمان استاني

 .دريافت نتايج پايش،يك نسخه از نتايج را به سازمان استاني ارائه نمايند

استان ها مي بايست پس از جمع بندي و   HSEمسئولين  :وزارتHSEجمع بندي و ارسال نتایج از سازمان استاني به دفتر 

 .وزارت اقدام نمايندHSEتحليل اوليه نتايج،نسبت به ايجاد بانك اطالعاتي و ارسال نتايج به دفتر

با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست نسبت به اخذ  وزارت پس از بررسي نتايج ارسالي و تحليل نهاييHSE: اخذ تصميم

 .تصميمات مقتضي در خصوص واحدهاي آالينده اقدام مي نمايد

 

 



 4صفحه 

 پارامترهاي مشمول خوداظهاري در پایش آلودگي

 . پارامترهاي مشمول خوداظهاري مراتب را جهت اجرا به واحدها ابالغ نمايندبه موظفند با توجه  استاني سازمان هاي

 

 پارامتر ردیف

4 
، شوري، كدورت، EC, pH, TSS, SS, TDS, DO، COD, BOD5: پارامترهاي عمومي

 دما

1 

، سختي كل،كلرايد، نيترات، نيتريت، كلرآزاد، كلسيم، منيزيم: پارامترهاي فيزيكوشيميايي 

قليائيت كل، فنل، سيانيد، چربي و روغن، دترجنت، آمونياك، فسفات، سولفات، سديم،پتاسيم، 

 سولفيد، سولفيت،  فلورايد، فرمالدئيد، رنگ

، چگالي ذرات، مواد آلي، افت حرارتي، pH ،ECدرصد رطوبت، درصد اشباع، : بخش خاك 

TNVآنيونها و كاتيونها در خاك ، ، بافت خاك 

0 
,Ag, Al: فلزات  As,  B,  Ba, Be, Cd, Co,  Cr,  Cu, Fe,  Hg,  Li,  

Mn, Mo, Ni,  Pb, Se,  V, Zn 

1 

PAHs*  شامل: 

Acenaphthylene, Acenaphthene, Fluorene, Phenanthrene, Anthracene, 

Fluoranthene, Pyrene, Chrysene, Benzo (b) Fluoranthene, Benzo (a) 

Pyrene, Naphthalene 
 ، بنزن، تولوئن، اتيل بنزن، زايلنTPH – (C47, C41, Pristane, Phytane)آليفاتيكها 

5 

PCBs* شامل  *و سموم: 

PCB11, PCB51, PCB11, PCB444, PCB441, PCB450, PCB401, PCB414 

Endrin, Dieldrin, Heptachlor, p,p-DDE, p,p-DDD, p,p-DDT, Aldrin, 

Lindane, HCB, Endosulfan 
Malathion, Profenofos, Ethion, Diazinon, Fenitrothion, Dichlorovous, 

Methyl Parathion 
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4 

 :گازهاي آالينده خروجي منابع ثابت شامل 

CO, NO, NO1, SO1, H1S, HC, HCl, NH0, F1, HF, CF1, CS1, HCN, 

NOx*, CO1*, O1* 

 اكسين و فوران دي 1

0 
پارامتر مطابق كتاب ضوابط و  71هاي منتشره از منابع آلوده كننده هوا مشتمل بر  هيدروكربن

 (0و  1و  4هاي  گروه)محيطي  استانداردهاي زيست 

1 
 (امتياز 5هركدام )ذرات، الياف، تيرگي 

 (امتياز 4هر فلز )فلزات 

ده
الين

آ
 

طي
حي

ي م
ها

 

5 
 :گازهاي آالينده شامل 

CO, O0, SO1 NO, NO1, NOx, NH0, H1S, HC, 

6 
PM44, PM1.5 ،سرب، جيوه ، 

 (امتياز 0)آزبست 

 بنزن، بنزوآلفاپيرن، وينيل كلرايد، تولوئن، اتيل بنزن، زايلن: گازهاي فرار محيطي شامل  7

اج
مو

و ا
ت 

صو
 

 *Leq, Lmin*, Lmax:محيطي شامل  صوت زيست 1

 هاي مغناطيسي هاي الكتريكي، سنجش ميدان سنجش ميدان 9

44 UVa, UVbروشنايي ، 
وز

گز
اا

 

44 CO, HC, NOx, *, O1*, CO1* (در خودروهاي بنزيني) 

 (در خودروهاي ديزلي)تيرگي  41

 

موارد ستاره دار مشتمل بر پارامترهايي است كه استاندارد ملي مصوب ندارد، ولي به منظور محاسبه و يا اصالح  *

 .گيري قرار گيرد نتايج، بايد مورد اندازه

 

 اصالح و بازنگري

 .میسر خواهد بودوزارت   HSEEاداره کل  دستورالعمل بنا به تشخیصاصالح و بازنگري اين 

 

 مستندات 

 4094ضوابط و استانداردهاي محيط زيست انساني،سازمان حفاظت محيط زيست ، مقررات، قوانين، -



 6صفحه 

 ضوابط خوداظهاري،دفتر پايش فراگير سازمان حفاظت محيط زيست  -

 

 

    

 

 


