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 4931ویرایش سال  شيوه نامه

 بر روي منابع آالینده محيط زیست (آنالین ) و مداوم  نصب و راه اندازي سيستم هاي پایش لحظه اي: عنوان 

 

 : مقدمه

کليه  ،به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محيط زیستقانون برنامه پنجم توسعه   431ماده بند ب بر اساس 

گيري آلودگي و تخریب زیست محيطي  برداري و اندازه نسبت به نمونه موظفندو غير صنعتي مشمول،  صنعتي واحدهاي بزرگ

واحدهایي به موجب این مصوبه  .رچوب خود اظهاري به سازمان حفاظت محيط زیست ارائه نمایندچاخود اقدام و نتيجه را در 

را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه،  (آنالین ) مداوم اي و پایش لحظه هاي اندازي سيستم که قابليت و ضرورت نصب و راه

قانون نحوه جلوگيري از (  93) مشمول ماده، متخلفين . مذکور اقدام نمایند هاي اندازي سامانه سيستم نسبت به نصب و راه

 .ایش ارسال نمایندواحدها باید گزارش پيشرفت کار را هر سه ماه یكبار به ادارات کل و دفتر پ .شوند آلودگي هوا مي

 :1ماده 

 .مي باشد  ذیلبه شرح جدول  اي و مداوم پایش لحظههاي  اندازي سيستم نصب و راه مشمولبزرگ واحدهاي اهم فهرست 

واحدهاي واحدهاي مشمول ارزیابي زیست محيطي، نفر پرسنل،  433واحدهاي با بيش از  ،منظور از واحدهاي بزرگ :1تبصره

 .تقرار ميباشدضوابط اس 7 و 6ه هايرد

نصب و  احراز قابليت و ضرورت ،الزام نصب و راه اندازي تجهيزات پایش لحظه اي و پيوسته تشخيص مبناي عمل جهت: 2تبصره 

دفتر پایش فراگير ادارات کل حفاظت محيط زیست استان ها و  مي باشد و تشخيص شرایط احراز با  سيستم پایش لحظه اي و مداوم

و  نصب و انجام خود اظهاري  ،قانون برنامه پنجم توسعه 431مطابق بند ب ماده .  محيط زیست مي باشد آلودگي سازمان حفاظت

ضمناً  .دو تكليف جداگانه بوده و انجام هریک نمي تواند نافي الزام انجام دیگري باشد، راه اندازي تجهيزات پایش پيوسته و بر خط 

و نمایانگر نتایج پایش به طور پيوسته نمي باشد،  مقطع زماني خاص صورت مي گيرد با توجه آن که خود اظهاري به لحاظ زماني در 

 .نمایدنمي ضرورت نصب تجهيزات پایش لحظه اي را نفي ، در حد استاندارد بودن نتایج خود اظهاري لذا 

از سوي ادارات  تبدر زمينه احراز قابليت و ضرورت نصب تجهيزات پایش لحظه اي ، مرا وجود ابهام تصور رد :3تبصره 

 .ارجاع خواهد گردید به دفتر پایش فراگيرجهت بررسي و تصميم گيري نهایي  کل حفاظت محيط زیست استان ها

در صورتي که بنا به نظر سازمان حفاظت محيط زیست قابليت و ضرورت نصب تجهيزات پایش لحظه اي در مورد :1تبصره 

واحد هاي مذکور ملزم به نصب و راه اندازي تجهيزات فوق الذکر بوده  وکارکرد واحدهایي که فعاليت مقطعي دارند محرز گردد،

تواند  به تنهایي مالک و مبناي قضاوت در زمينه ضرورت یا عدم ضرورت نصب سيستم هاي پایش لحظه  فصلي منابع آالینده  نمي

 .اي واقع گردد

ایش لحظه اي و بر خط مورد پایش پيوسته قرار گيرند ، در خصوص پارامتر هایي که مي بایست با نصب تجهيزات پ -5تبصره 

قانون  40هيات وزیران مستند به ماده  93/8/4973ک مورخ  197341ت /90836تصویب نامه  دراولویت با پارامتر هایي است که 

ه و لحظه اي را عنوان گردیده اند و قابليت پایش پيوستمجلس شوراي اسالمي  9/1/4971نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 

 .دارند

ادارات کل حفاظت محيط زیست استان ها مي بایست ضمن ابالغ این شيوه نامه به واحد هاي صنعتي و غير صنعتي  -6تبصره 

مشمول، انطباق مشخصات فني تجهيزات پایش لحظه اي را با ضوابط و معيارهاي انتخاب تجهيزات پایش لحظه اي منابع آلودگي  
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مورد تایيد در مرحله در مورد آنها صدق مي کند،  این انطباق که وطبعاً صرفاً تجهيزاتي نمایند بررسي را وه نامه ،شي  6موضوع ماده 

به منزله عدم  مورد تایيد قرار نمي گيرند، ي که به لحاظ فنيدر غير این صورت خرید، نصب و راه اندازي تجهيزات.ارزیابي فني هستند

 .ش لحظه اي تلقي خواهد گردیدنصب و راه اندازي تجهيزات پای

 : 2ماده 

دربرگيرنده عناوین  ذیل بدیهي است جدول .باشد مي ذیل مطابق ستون سوم جدول  4پارامترهاي مورد پایش موضوع ماده 

 .این ماده خواهد بود 1تمامي واحد هاي بزرگ ملزم به نصب تجهيزات نبوده و معيار عمل در مورد سایر واحد ها تبصره 

 : 3 ماده

بر حسب ) پارامترهاي احتراق  را به شرح ذیل حداقل در صورت وجود فرآیند احتراق، موظفند 4ي  مشمول ماده کليه واحدها

 .با نصب و راه اندازي سيستم پایش لحظه اي به طور مداوم پایش نمایند(  نوع سوخت مصرفي

 , Flow Rate )بسته به نوع فرآیند ) O2, CO, CO2, NOx,  SO2,(بسته به نوع فرآیند )  ذرات :سوخت گازي

  O2, CO, CO2, NOx, SO2, Flow Rate ، ذرات :جامد و مایع سوخت

 : 4 ماده

 TSS, COD, pHدر صورت وجود پساب خروجي، موظفند حداقل پارامترهاي  4ي مشمول ماده کليه واحدها

EC,TDS,DO   داوم پایش نماینددما را با نصب و راه اندازي سيستم پایش لحظه اي به طور مو. 

کليه واحدهاي بزرگ مشمول  ارزیابي اثرات توسعه موظفند در محدوده تاثيرگذاري ناشي از فعاليت واحد تحت  : 5ماده 

را که توسط اداره کل محيط زیست استان اعالم ميگردد به صورت ...( اعم از آب ، خاک، هوا، صداو)پوشش منابع زیستي 

 .لحظه اي پایش نمایند

 :پارامترهاي مورد پایش عبارتند از :تبصره

 BOD, COD, pH, TSS, DO , TPHآمونياک ، فسفات ،کدورت ،نيترات،دما ،:پارامترهاي آب شامل 

 O3, CO, NOx, SO2, PM10, PM2.5: پارامترهاي شاخص هوا شامل

 

 ضوابط و معيارهاي انتخاب تجهيزات پايش لحظه اي منابع آلودگي :6ماده 

 (لودگي هوا و منابع آب و پساب و فاضالبمنابع ثابت آ) 

 

ضوابط و و ملحوظ گردیدن  تبعيت  ،خرید تجهيزات پایش لحظه اي ارزیابي فني در فرآیند  جهتبه منظور وحدت رویه 

 .ضروري مي باشد به شرح ذیل انتخاب تجهيزات پایش لحظه اي منابع آلودگي فني معيارهاي
 

 : مالحظات فني  -1-6

داده توسط تجهيز پایش لحظه اي مي بایست بصورت پيوسته بوده و تجهيز از نظر کارکرد پایداري الزم را توليد  -4-4-6

در این راستا تجهيزات پایش استفاده شده و نيز شيوه نصب آنها باید به گونه اي باشد که تجهيزات از قابليت ایمني   داشته باشد

د اجسام سخت ، امواج شدید برخوردار بوده و در این شرایط و سایر و پایداري در مقابل آسيب هاي محيطي نظير برخور
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ضمن کارکرد مداوم و پيوسته، توليد، ذخيره و انتقال داده هاي ) .شرایط نامساعد محيطي دیگر نيز ،کارایي مطلوب داشته باشند

 (.پایش از ایمني الزم به لحاظ صحت و دقت برخوردار باشد

                                                                                            .                                                                                                                            برابر حد مجاز پارامتر منابع نشر آلودگي مربوطه را داشته باشد 1باید قابليت اندازه گيري حداقل  تجهيزات پایش لحظه اي -1-4-6

از دودکش  خروجي O2در منابع آبي، پساب و فاضالب و پارامتر   pHو  DOتجهيزات پایش لحظه اي پارامتر هاي  :تبصره 

 .از این قاعده مستثني هستند( که دامنه تغييرات محدود و معين دارند)

 .درصد حد مجاز پارامتر مربوطه باشد 0اي باید کوچكتر از حد تشخيص تجهيز پایش لحظه  -9-4-6

 .درصد حد مجاز پارامتر مربوطه باشد 0دقت تجهيز پایش لحظه اي باید حداقل  -1-4-6

بجز تجهيزات پایش لحظه اي ذرات .) امكان کاليبراسيون چند نقطه اي براي تجهيز پایش لحظه اي وجود داشته باشد -0-4-6

کالیبراسیون دوره ای تجهیزات توسط شرکتهای معتبر الزم به ذکر است انجام (. ابع ثابت آلودگي هوامعلق خروجي از من

 .بازرسی فنی واجد صالحیت و نیز نصب بر چسب ضروری است

دامنه دمایي کارکرد تجهيزات پایش لحظه اي مي بایست بطور مطلوب متناسب با دامنه دمایي محيط نصب و نيز  -6-4-6

در غير اینصورت باید تجهيزات جانبي جهت تنظيم دما و سایر شرایط .ي فرآیند کاري منبع تحت پایش باشدشرایط دمای

 .فيزیكي لحاظ شود

تجهيز پایش لحظه اي مي بایست منطبق با استانداردهاي معتبر زیست محيطي  تكنيک نصب سنسورو  آناليز (متد) روش  -7-4-6

 .و با لحاظ کردن شرایط فرآیند منبع تحت پایش باشد  Standard method, ASTM, EN, EPA, ISO, DINشامل بين المللي

 یشپا يزاتمرجع مورد استفاده جهت تجه يمطابق با استانداردها يزو آنال ينمونه بردار يروشها 4 پيوست جدولدر این خصوص 

 .پيوست گردیده است آب و فاضالب يوستهپ
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 ي محيطي و خروجي پساب و فاضالبپايش لحظه اي آلودگي منابع آب  -1تبصره

 :اساساً دو روش جهت قرار گرفتن سنسور در محيط مورد پایش وجود دارد        

 وري  روش غوطه(In-Situ Installation)  ور در بصورت غوطه در این روش سنسورهاي مربوطه مستقيماً و

 .گردندمنابع آبي پذیرنده یا پساب نصب مي

 

 روش استخراجي(Extraction Method)  در این روش نمونه آب توسط پمپ یا فشار خود نمونه به درون

  .آناالیزر ارسال گردد

  یشپا يزاتمرجع مورد استفاده جهت تجه يمطابق با استانداردها يزو آنال ينمونه بردار يروشها 4پيوست جدول در 

 .عنوان گردیده است آب و فاضالب يوستهپ

 تكنيک نصب سنسور: 

ایش لحظه اي آلودگي منابع آبي محيطي و خروجي پساب و فاضالب در مورد پارامتر هاي  دما جهت پ       

(Temp)هدایت الكتریكي ،(EC)، pH، ORPاکسيژن محلول ،(DO)کل جامدات معلق ،(TSS ) وشوري و کل

يير ، تكنيک استخراجي به علت خطاي ناشي از تغ( Turbidity)وکدورت ( TDSو  salinity)جامدات محلول 

مورد پذیرش است و در مقابل جهت پایش  (Insitu)ماهيت نمونه هنگام پمپاژ مردود بوده و صرفاً تكنيک غرقابي

پارامترهایي  همچون فسفات ، سيليكات، سختي، سولفات، قليایت، فلزات سنگين که نياز به واکنشگر شيميایي است ، 

 .الزامي است (Extractive)تكنيک استخراجي 

  روش نوري جهت سنجش لحظه اي چنانچه ازCOD مي بایست در محدوده طيف ماوراي  استفاده گردد ،

ضمن آن که  سنسور  به طور خودکار ضریب تصحيح  جذب . اندازه گيري انجام گردد( نانومتر 133-133)بنفش

 .نانومتر را اندازه گيري و اعمال نماید 003کدورت و رنگ در طول موج 

  ش سوزاندن جهت سنجش لحظه اي در صورت استفاده از روCOD  الزم است قبل از رسيدن نمونه به کوره، ذرات

 .معلق فيلتر گردد

 جهت تامين ایمني سنسور هاي اندازه گيري در تكنيک غرقابي(Insitu  ) وسيستم پردازش گر و صفحه نمایش

 .دستگاه اندازه گيري،  درجه حفاظتي آنها مد نظر قرار گيرد

 ي اندازه گيري در تكنيک غرقابيجنس بدنۀ سنسور ها(Insitu ) در محيط آب شور که خورندگي باال دارد یا  محيط

هاي با شوري و  که مقاوم در برابر نمونه)مي باشد   Titaniumیا (  POM)هاي داراي غلظت باالي یون کلر الزاماً 

 .تایيد نيست مورد  Stainless steelو در محيط هاي مذکور جنس  ( خورندگي باال مي باشد 
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  در مواردي همچون شهرک هاي صنعتي که خروجي پساب و فاضالب  واحد هاي مستقر در شهرک به شبكه مرکزي

جمع آوري فاضالب و نهایتاً جهت تصفيه به  تصفيه خانه مرکزي شهرک منتهي مي گردد، مشروط به آن که پساب و 

ایش لحظه اي و پيوسته براي تک تک واحد ها الزامي فاضالب واحد ها به محيط خروجي و نشتي نداشته باشند ، پ

نيست و ضروري است خروجي تصفيه خانه مرکزي شهرک با نصب تجهيزات مورد پایش لحظه اي و پيوسته قرار 

 .گيرد

   با عنایت به تداخل و تزاحم ناشي از مولكولهاي هوا در سنجش کدورت وTSS استفاده از روش هواي فشرده ،

 .توصيه نمي شود  TSSنسور سنجش کدورت و جهت تميز کردن س

  (خروجي دودکش)پايش لحظه اي آلودگي منابع ثابت آلودگي هوا   -2تبصره

 

 اقسام تکنيک هاي نصب 

 . Extractiveو   In-Situبه لحاظ نصب دو نوع تكنيک وجود دارند که عبارتند از 

از جمله دما، رطوبت، ) به لحاظ نمودن شرایط پروسهمشروط   Insitu , Extractiveهر دو تكنيک نصب سنسور اعم  از 

و الزامات شيوه نامه مورد تایيد بوده و انتخاب تكنيک نصب و روش آناليز باید با امعان نظر به کليه جوانب ...( خوردگي، لرزش و

 .صورت گيرد

  In-Situآنااليزرهاي  -1

یا در مواردي جهت آناليز چند گاز استفاده مي این آناالیزرها که روي دودکش نصب مي شوند جهت آناليز یک گاز 

 :  روش هاي آناليز عبارتند از .شوند

IR: NDIR, IFC – GFC (Interference Filter correlation – Gas Filter Correlation)  

• FID (Flame Ionisation Detector)  

• UV: DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy)  

• TDLS: Tunable Diode Laser Spectroscopy  

• ZRO2  

•  

 .، جبران سازي دما و فشار الزامي است  Insituدر سيستم  :تبصره
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 (استخراجي) Extractiveآنااليزرهاي  -2

این آناالیزرها داراي پمپ مكش از دودکش مي باشند و توسط یک پراب که ارتباط داخل دودکش با بيرون را برقرار مي کند 

مجهز به هيتر نمونه گاز را به کابينت آناالیزر گاز هدایت کرده و پس از آماده سازي نمونه گاز،   sample lineاز طریق 

مهمترین بخش عمليات رساندن نمونه به شكل مطلوب  به  Extractiveدر روشهاي . آناليز گاز توسط آناالیزر انجام مي شود

این عمليات باید کامال حساب .... نظر دما ، فشار، رطوبت، ذرات معلق وآناالیزر مي باشد که با توجه به شرایط محل پروسه از 

 .شده و با رعایت اصول باشد

 :بشرح زیر است آناليزبرخي از تكنيكهاي  

 Electrochemical  

 FID (Flame Ionisation Detector)  

 IR, NDIR, IFC - GFC  

 Paramagnetism  

 TDLS: Tunable Diode Laser Spectroscopy  

 Thermal conductivity (H2, He, CO2, …)  

 ZrO2  

 روش نمونه برداري  استخراجي تناوبي(itneuqeSla) 

 .گازي را از دودکش هاي متوالي دریافت ، آناليز مي نماید به تناوب نمونه هاي( آناالیزر مرکزي)در این روش  کنترلر مرکزي 

این سيستم قبل از آناالیزر قرار . اي متصل شده را صادر و ثبت مينماید سيستم سوئيچينگ تغيير مسير و نمونه گيري از کانال ه

صادر ميكند و لذا هيچ ارتباطي با اندازه گيري و اطالعات آن ندارد به عبارت  Heated Boxگرفته و دستور تغيير الین را به 

از هر یک از منابع، آناليز انجام داده و دیتا  دیگر سيستم دخالتي در اندازه گيري نداشته و همچنان آناالیزر پس از رسيدن نمونه

، در سيستم نمونه برداري  استخراجي  CFR 60.13 40بخش  EPAمطابق با استاندارد . را بصورت مستقيم مخابره مينماید 

در یک   نمونه برداري، آناليز و ثبت دیتا براي هر دودکش ،  براي هر دودکش الزاماً: تناوبي کل دوره زماني  سنجش شامل 

 In-Situدر هرگونه طراحي چه استخراجي و چه  (Response Time)زمان پاسخ . دقيقه کامل گردد 40دوره ي زماني 

که بر اساس نوع سوخت، نوع فرایند، ) جهت استفاده از این روش الزم است روش آناليز  گازها. ثانيه شود 133نباید بيشتر از 

در دودکش هاي متوالي یكسان باشد تا بتوان از یک ( پروسه انتخاب مي گردد نوع مشعل ، وضعيت کوره و سایر شرایط

 .آناالیزر جهت آناليز آنها استفاده نمود

در صورت وجود . دودکش متوالي یكسان  قابل  پایش به روش نمونه برداري  استخراجي تناوبي  مي باشند  1تعداد حداکثر  

ش هاي از جمله سوخت هاي سنگين، سيستم مي بایستي طوري طراحي گردد گرد و غبار و شرایط  نامساعد، خروجي دودک

جهت بهره  Back Purgeبه عنوان مثال در صنایع سيمان با وجود ذرات در خروجي دودکش، سيستم . که دچار آسيب نگردد

 .وري بهتر پيشنهاد مي گردد
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را دارند ، تایيد ادارات کل محيط زیست    در زمينه تشخيص دودکش هایي که قابليت پایش به صورت استخراجي تناوبي

 .الزامي است

  با موضوع ضوابط محل نصب تجهيزات پایش پيوسته و  1محل نصب سنسور مي بایست الزاماً از دستور العمل پيوست

 .لحظه اي منابع ثابت آلودگي هوا پيروي نماید

  در واحد هایي که داراي مشعل هايLow NOx  ناالیزر سنجش هستند ، نيازي به نصب آ NOx ليكن . نمي باشد

 .ضروري است OCسنجش 

  طول پراب 

در  Extractiveو چه  In-Situآمریكا ، ميزان نفوذ پراب چه  EPAاستاندارد  CFR part 60 and 75 40طبق ماده 

 . متر از دیواره ي داخلي دودکش باشد 4داخل دودکش بایستي حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (بخار آب)سنجش رطوبت 

توجه به اینكه ميزان رطوبت خروجي در صنایع مختلف و بر اساس نوع فرایند متفاوت مي باشد، تجهيزات بایستي طوري  با

بایستي   Extractiveو  In-Situهر دو روش . طراحي و انتخاب گردند که ميزان رطوبت بر اندازه گيري تاثير گذار نباشد

 .ندقابليت تصحيح ميزان رطوبت خروجي را داشته باش

 کپسول رفرنس با ذکر مرجع 

 Spanو  Zeroبایستي قابليت چک شدن  In-situو  Extractiveاروپا تمامي سيستم هاي  EN14181مطابق با استاندارد 

دوره ي بين هر بار کاليبراسيون حداقل یكبار در دوره ي نگهداري که توسط شرکت سازنده ارایه مي گردد، مي . را داشته باشند

دستگاه مي بایستي حداقل ماهي یكبار کاليبره . صورت که اگر دوره ي نگهداري دستگاه هر ماه یكبار مي باشدبدین . باشد

 .گردد

در خصوص ميزان فاصله یا انحراف مقدار  EPA 40 CFR 60. Appendix B to Part 60مطابق با متن استاندارد 

 . درصد باشد 0/1 نباید بيش از( مرجع)با مقدار واقعي Spanقرائت کاليبراسيون 

Measurement Area 
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 به منظور اطمينان از کارایي و صحت مشخصات فني تجهيزات و شرایط کاربرد آنها در تناسب با محل بهره برداري، -8-4-6

براي هر تجهيز با ذکر شماره مدل  ( 1و  9پيوست هاي )TUV یا  Mcert شامل  معتبرگواهينامه هاي دارا بودن حداقل یكي از 

ن تایيدیه ، قابل استناد الزم به ذکر است تایيد هاي مذکور صرفاً تحت شرایط خاص ذکر شده درمت. باشدالزامي مي آن تجهيز 

  .مي باشد و صرفاً مدل هایي که در پرتال این مراجع  مورد تایيد قرارگرفته باشند قابل پذیرش هستند

هاي مربوطه با ثبت دقيق مقدار  و اعالم آالرمبایست قابليت ثبت  تجهيزات پایش لحظه اي به هنگام نقص کارکرد مي -3-4-6

 .پارامتر مذکور در لحظه آالرم و مدت زمان آن را داشته باشد

از آنجایي که مقدار گازهاي آالینده اي که به سازمان حفاظت محيط زیست کشور گزارش مي شوند بایستي بر  -43-4-6

زان اکسيژن خروجي از دودکش جهت تاثير مقادیر گازهاي تصحيح شده باشند، لذا مي( Reference)مبناي اکسيژن مرجع 

مرجع که توسط سازمان   O2مطابق جداول .) خروجي و حذف ميزان رقيق سازي، بایستي به طور مداوم اندازه گيري شود

 (.حفاظت محيط زیست ارایه مي گردد

پيبروي از   تجهيبزات پبایش پيوسبته،    نصبب  ابينظر به اهميت پيروي از ضوابط و معيار هاي استاندارد در امر مكان ی -44-4-6

(  1پيوسبت ) محل نصب تجهيزات پایش پيوسبته و آنالیبن منبابع ثاببت آلبودگي هبوا      دستور العمل تعيين  مالحظات مندرج در

بدیهي است در صورت عدم رعایت ضوابط مذکور در مكان یبابي،  محبل انبدازه گيبري و پبایش، نامناسبب و       .ضروري است

 .داده هاي حاصله فاقد اعتبار خواهند بودنادرست  بوده و 
 

 :سایر مالحظات  -2-6

انجام خود اظهاري پایش آلودگي توسط آزمایشگاه معتمد براي واحدهایي که اقدام به نصب سامانه پایش لحظه اي  -4-1-6

 .نموده اند، الزامي مي باشد

ه معتمد، نظارت و بررسي هاي الزم از سوي ادارات در صورت مغایرت نتایج سيستم هاي آنالین از نتایج آزمایشگا -1-1-6

 .انجام خواهد شد( دفتر پایش فراگير ) ها و عند الزوم سازمان مرکزي  کل محيط زیست استان

بایست مطابق با الزامات و ضوابط استانداردهاي سازمان حفاظت محيط  محل نصب تجهيزات پایش لحظه اي مي -9-1-6

 .نماینده ادارات کل مراتب در قالب تنظيم و امضاي صورتجلسه مورد تائيد قرار گيرد زیست انتخاب شود و با حضور

 .باشد مي( یا حداقل سالي یک بار) بازه زماني کاليبراسيون تجهيزات، بر اساس توصيه سازنده  -1-1-6

زیست استان ها، از  اعالم مراتب زمان نصب و راه اندازي تجهيزات پایش لحظه اي به ادارات کل حفاظت محيط -0-1-6

 .سوي واحد هاي مورد نظر الزامي مي باشد

 Calibration)و برچسب کاليبراسيون ( Technical Label)بایست درکنار خود برچسب فني  اي مي سيستم پایش لحظه -6-1-6

Label ) برچسب مشخصات سازنده و یا فروشنده را داشته باشدو. 

 .مداوم تجهيز پایش لحظه اي، ضروري  است تامين برق اضطراري جهت کارکرد -7-1-6
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 .تامين باشد( غير لحظه اي)در کنار هر سيستم پایش لحظه اي مي بایست امكان نمونه برداري پرتابل -8-1-6

 .باشد تامين راههاي دسترسي آسان به سيستم پایش لحظه اي و روشنایي در محل از مالحظات دیگر در هنگام نصب آن مي -3-1-6

تجهيزات پایش ( تعمير،تعویض،کاليبراسيون و سرویس هاي دوره اي ) به منظور اقدامات حفظ و نگهداري سيستم  -43-1-6

 .روز در سال خارج از سرویس باشد 10لحظه اي مي توانند حداکثر به ميزان 

 (.روز در ماه نباشد 43مشروط به اینكه تعداد روزهاي مذکور بيش از ) 

 .راتب توسط اداره کل بررسي وتصميم گيري مقتضي صورت مي گيرددر مواقع خاص م : 1تبصره  

 .مشمول زمان قيد شده در این بند مي باشد( Overhall)شرایط تعميرات اساسي واحد صنعتي  : 2تبصره  

 431به استناد بند ب ماده ( از جمله به صورت لحظه اي) نظر به لزوم خود اظهاري واحد هاي صنعتي و غير صنعتي  -44-1-6

اي به مراکز کنترل و پایش سازمان حفاظت  هاي پایش حاصل از تجهيزات پایش لحظه قانون برنامه پنجم توسعه، الزم است داده

 PLC, DCS, LANنظير ) الزم به ذکر است وجود هر گونه واسطه پردازشگر . ارسال گردد( استاني و ستادي ) محيط زیست 

ه گيري فيمابين سيستم مانيتورینگ محلي و سرور مرکزي سازمان حفاطت محيط زیست مورد صرفاًجهت تغيير مقادیر انداز... ( و 

سيستم )جهت ارتباط و کنترل داخلي بين تجهيزات سمپلينگ  …و  PLCاستفاده از تجهيزات کنترلي از جمله . تائيد نمي باشد

Back Purge و انتقال اطالعات بالمانع مي باشد...( ، کنترل ولوها و تنظيم سيستم کاليبراسيون آناالیزر و. 
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بر روي منابع آالينده محيط زيستفهرست اهم  واحدهاي بزرگ مشمول نصب سيستم هاي پايش لحظه اي   
 

 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, BOD ، دما، نيترات، فسفات 

کشتارگاه بزرگ صنعتي به صورت مجتمع شامل 

 پرواربندي،کشتار و توليد فرآورده هاي گوشتي 

صنايع غذايي و 

 کشاورزي

 

 

 

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, TDS, COD, BOD، فسفات , دما 
 واحد توليد ميكروارگانيسم حل کننده فسفر 

 :گروه فيزیكوشيميایي

 pH, TDS, BODيترات ، آمونياک، هدایت الكتریكي ،شورين
 مجتمع هاي کشت و صنعت 

 : فيزیكوشيميایي گروه

pH,TSS, COD, Oil, BOD ، دما،نيترات، فسفات 
 صنایع توليد قند و شكر

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH,TSS,COD,BODدما نيترات ، آمونياک،فسفات ، 
 واحدهاي پرورش صدف

 

 

 

 

 

 

 :يزیكوشيميایيگروه ف

pH,TSS,COD,BOD،دما نيترات ، آمونياک،فسفات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واحدهاي پرورش تمساح
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 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 :گروه فيزیكوشيميایي

Oil ,pH,TSS,COD,BOD ،دما 
 واحد هاي توليد مواد اوليه بهداشتي، آرایشي و داروسازي

صنايع دارويي، 

 آرايشي و بهداشتي

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, O& G, BOD ، دما، فسفات و رنگ 

 :گروه هوا و صدا 

 BTEXبا تاکيد بر VOCS و   ذرات: در مورد خط رنگ

 :در مورد سيستم هاي داراي فرآیند احتراق

CO, O2, CO2, FlowRate, SO2, NOX   ذرات و 

صنایع ماشين سازي با خط کامل توليد اعم از خودرو ، 

کشاورزي  وسایط نقليه سنگين ، ماشين آالت راهسازي ،

 ...و

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

صنايع فلزي ، 

فوالد، ماشين 

سازي و 

 خودروسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD ،فسفات  ,دما 

 :گروه هوا و صدا

 , CO, SO2, NOX , H2S*, O2تيرگي، ذرات ، 

HCL*,HF*, CO, Flow Rate     

 433کارخانجات ذوب و نورد فلزات با ظرفيت بيش از 

 هزار تن در سال

چنانچه  فرآیند  بكار رفته هيدرو ) گروه فيزیكوشيميایي

 ( : متالورژي باشد

pH, TSS, COD ،فسفات  ,ادم 

 ( : چنانچه  فرآیند  بكار رفته پایرو متالوژي باشد) گروه هوا و صدا

 ,*O2,CO, Flow Rate, H2S*, HFتيرگي، ذرات ،

HCL*, NOx, SO2  CO2 ,   

 (توليد فلزات)متالورژي 

 :فيزیكوشيميایي گروه

pH, TSS, COD ،دما، فسفات 
 آبكاري

 :گروه هوا و صدا

 CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات
 کارخانجات توليد واگن قطار

 :گروه هوا و صدا

 CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات
 واحد توليد گندله سنگ آهن

 :گروه هوا و صدا

 CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات
 هكتار 0مجتمع صنعتي با وسعت بيش از 

 :گروه هوا و صدا

 CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات

 کارخانجات فرآوري طال

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2,  Flow Rate, CO, SO2, NO2، ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, Oil ،دما 

مراکز اسقاط خودروهاي فرسوده سبک و سنگين با 

 عمليات ذوب و ریخته گري
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 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 :گروه هوا و صدا

  CO, SO2, NOX ,O2 CO2,   , FlowRate،  ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, Oil ،دما 

کارخانجات توليد ژنراتورهاي نيروگاهي ، موتورهاي 

دیزلي سنگين ، الكتروموتورهاي سنگين ، پرس هاي 

 سنگين ، ماشين ابزارهاي سنگين ، پمپ هاي بزرگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

صنايع فلزي ، 

فوالد، ماشين 

سازي و 

 خودروسازي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :گروه هوا و صدا

  CO, SO2, NOX ,O2 CO2,   , FlowRate،  ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD ،دما 

 واحد توليد خمير الكترود

 :گروه هوا و صدا

  CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, Oil ،دما 

واحد توليد پوشش لوله هاي پلي اتيلن و اپوکسي در داخل 

 ینگ و کوره حرارتيلوله هاي فلزي با آبكاري و آنادایز

 :گروه هوا و صدا

  CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, Oil ،دما 

واحد توليد سازه هاي دریایي ، کارگاه هاي کشتي سازي و 

 تعمير شناورهاي دریایي و نيز لنج هاي فایبر

 :گروه هوا و صدا

  CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD,دما 

 ( درز جوش ) واحدهاي توليد لوله هاي اسپيرال 

 :گروه هوا و صدا

  CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD ،دما 

واحدهاي توليد ناوداني ، نبشي ، ورق ميلگرد و غيره تا 

 هزار تن در سال 433ظرفيت 

 ,  ,CO, SO2, NOX ,O2 CO2،  ذرات :گروه هوا و صدا
FlowRate  

 دما، pH, TSS, COD:گروه فيزیكوشيميایي

 

 

 مجتمع صنعت پروفيل و درب و پنجره سازان

 :گروه هوا و صدا

  CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD ،دما 

 حدهاي توليد شمش منيزیوم ، روي و فوالد آلياژي وا
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 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 ,  ,CO, SO2, NOX ,O2 CO2،  ذرات:گروه هوا و صدا
FlowRate  

 دما، pH, TSS, COD:گروه فيزیكوشيميایي
 واحد توليد ورق

 

 

 

 

 
 
 

صنايع فلزي ، 

فوالد، ماشين 

سازي و 

 خودروسازي

 

 ,  ,CO, SO2, NOX ,O2 CO2،  ذرات :گروه هوا و صدا
FlowRate  

 ماد، pH, TSS, COD, Oil:گروه فيزیكوشيميایي
 واحد توليد تانكر ، تيلر و اطاق

 واحد فرآوري و  توليد فلز استرانسيوم دما، pH, TSS, COD, Oil:گروه فيزیكوشيميایي

 :گروه هوا و صدا

  CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات

 دما,pH,TSS,COD :گروه فيزیكوشيميایي

گستن واحد فرآوري و بازیافت فلزات موليبدن ، نيكل ، تن

 با عمليات کوره اي و ذوب

 :گروه هوا و صدا

  CO, SO2, NOX ,O2 CO2,  , FlowRate،  ذرات 
 کارخانجات سيمان

صنايع کاني غير 

 فلزي

 

 ,  ,CO, SO2, NOX ,O2 CO2،  ذرات :گروه هوا و صدا
FlowRate 

تا  033کارخانجات گچ و آهک صنعتي با ظرفيت توليد 

 تن در روز 4333

 ,  ,CO, SO2, NOX ,O2 CO2،  ذرات   :ا و صداگروه هو
FlowRate  

 (نسوز ) کارخانجات توليد سيمان فوندو

 ,CO,O2 CO2,  Flow Rateتيرگي، ذرات، : گروه هوا و صدا

SO2,HF,HCL, NO2, 

دما،فسفات، رنگ و ، pH, TSS, COD:گروه فيزیكوشيميایي

 کدورت

 واحد توليد آجر سفالي ، بلوک سفالي  

 :وه هوا و صداگر

 ,CO ,O2 CO2,  Flow Rate, SO2, NO2تيرگي، ذرات،  
 (مواد نسوز  )واحد توليد دولوميت بک 

 :گروه هوا و صدا

 ,CO ,O2 CO2,  Flow Rate, SO2, NO2تيرگي، ذرات،  

واحد توليد انواع مقاطع فلزي گالوانيزه و پانل هاي پوشش 

 فایبر سمنت

 :گروه هوا و صدا

 ,CO ,O2 CO2,  Flow Rate, SO2, NO2رات، تيرگي، ذ 

 

 واحد توليد پودر ميكرونيزه آهک

 :گروه هوا و صدا

 ,CO ,O2 CO2,  Flow Rate, SO2, NO2تيرگي، ذرات، 
 واحد توليد آهک هيدراته 

 :گروه هوا و صدا

 ,Flow Rate SO2,NO2و  CO2 وCO, O2تيرگي، ذرات  
 ر آمادهواحد توليد سيمان خاکستري از کلينك
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 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 : گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD ،دما 

 :گروه هوا و صدا

VOCS با تاکيد برBTEX 

واحد هاي توليد فنل و تصفيه ترکيبات آلي مازاد توليد 

 فنل و متانول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صنايع 

 شيميايي

 
 
 
 

 پيگمنت هاي معدنيواحد توليد * موردحسب

 :گروه هوا و صدا

 ,CO, NOX, O2 CO2,  Flow Rate, SO2, HFذرات، 

 :گروه فيزیكوشيميایي

 pH, TSS, COD, BOD،کدورت ،دما 

 واحد توليد کاشي ، سراميک و چيني

 :گروه هوا و صدا

  ,CO, SO2, NOX ,O2   Flow Rate,CO2،  ذرات 

 : گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD، دما 

 واحد هاي توليد انواع فلزات از مواد کاني

 و کنسانتره فلزات

 : گروه فيزیكوشيميایي

 pH, TSS, COD ،دما، فسفات 
 واحد توليد کلر ،سود ،آب ژاول

 دما و کدورت، Oil,pH,COD, TSS:گروه فيزیكوشيميایي

 CO, SO2 ,O2 CO2, Flowذرات  :گروه هوا و صدا

Rate,H2S,NOx, 

 توليد کک و قطرانواحد هاي 

 

 O2, CO2,Flow Rate، تيرگي ،ذرات:گروه هوا و صدا

 

 واحد توليد سرنج

 * حسب مورد
واحد توليد کاربيد، مواد آبكاري و اکسيد روي از 

 (ليتارژ)معدن

دما ، آمونيوم،  ، pH,TSS, COD, BOD: گروه فيزیكوشيميایي

 فسفات و نيترات 

 ,O2, CO2, Flow Rate, CO, SO2ذرات ،:گروه هوا و صدا

NOX, NH3   

 واحد توليد کود شيميایي

 :گروه هوا و صدا

  O2, CO2 , Flow Rate, CO, SO2, NOX, H2Sذرات ، 
 واحد هاي گوگرد سازي و توليد گل گوگرد 

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 , CO2, Flow Rate ذرات

سنگ سمباده و کاغذ )واحد توليد مواد اوليه ساینده ها

 (دهسمبا
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 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 :گروه هوا و صدا
O2, CO2 , Flow Rate, CO, SO2, NOX  

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH,TSS,COD, BOD  ،Oil،دما 

 واحد هاي تصفيه دوم روغن

  

صنايع 

 شيميايي

  

 :گروه هوا و صدا

 VOCS و  ,O2 CO2,  , ,Flow Rate, CO, SO2, NOX H2S  HCLتيرگي، ذرات ،

 BTEXبا تاکيد بر

 دما ، آمونيوم، فسفات، کدورت، pH, TSS, COD:گروه فيزیكوشيميایي

و    PVCتوليد  هايواحد

UPVC 

 O2, CO2,Flow Rate ,(HF, HCL)و کلر ئور ذرات ، ترکيبات فلو :گروه هوا و صدا

 و نيتراتدما ،آمونيوم، فسفات ، pH, TSS, COD : گروه فيزیكوشيميایي

واحد توليد سموم دفع آفات 

 گياهي

 واحد توليد کربن بالک  ,O2   CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, H2Sتيرگي، ذرات ،:گروه هوا و صدا

 ,O2, CO2  Flow Rate, CO, SO2, NOX, H2Sذرات ، :گروه هوا و صدا

 يت قليائ ،دما،pH, TSS, COD, BOD ،Ca, Mg،O&G  :گروه فيزیكوشيميایي

 

نيرو گاه ها ي حرارتي  با ظرفيت 

 مگا وات 433توليد بيش از 

 ,*CO, O2,CO2,Flow Rate, SO2, NOX,H2S,ذرات  :گروه هوا و صدا

HF*,HCL*, NH3* VOCS با تاکيد برBTEX 

 دما ، فسفات و نيترات، pH, TSS, COD, O&G, BOD: گروه فيزیكوشيميایي

 در هر مقياس ي نفتپاالیشگاه ها

 پاالیشگاه هاي گاز حسب مورد *

 ,*CO, O2, CO2, Flow Rate, SO2, NOX, HF*, HCLذرات   :گروه هوا و صدا

NH3*,  و VOCS با تاکيد برBTEX 

 دما ، فسفات و نيتراتpH,TSS,COD, O&G: گروه فيزیكوشيميایي

کارخانجات پتروشيمي در هر 

 مقياس

 دما,O&G،pH,TSS,COD: گروه فيزیكوشيميایي

 حسب موردسایر پارامتر ها   * BTEXبا تاکيد برمحيط هواي   VOCS  :روه هوا وصدا  گ

هاي  گاه طرح سكوهاي نفتي و ذخيره

هاي نفتي، اکتشاف، حفاري  نفتي، اسكله

 ها در حوزه نفت و گاز و سایر فعاليت

 دنواحد توليد فروموليب ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ذرات ،:گروه هوا و صدا

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ،ذرات 

 

توليد سيليكومنگنز و واحد هاي 

 فرومنگنز
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 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 :گروه هوا و صدا

  ,O2, CO2, Flow Rateذرات  

واحد هاي توليد کنسانتره 

 مس،نيكل و کبالت

  

صنايع 

 شيميايي

  

 :هوا و صداگروه 

NOX  و O2 

1OC  در صورت مصرف سوخت  غير گازي 

 :گروه فيزیكوشيميایي

Oil, pH, TSS, CODدما ، 

 واحد نيروگاه گازي

 :گروه هوا و صدا

  ,O2  NOX،   )در صورت مصرف سوخت  غير گازي(ذرات  

 Flow Rate 
 1OC  در صورت مصرف سوخت  غير گازي 

 :گروه فيزیكوشيميایي

, Oil, pH, TSS, CODدما 

واحد نيروگاه سيكل 

 ترکيبي

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ذرات ،

 :گروه فيزیكوشيميایي

, Oil, pH, TSS, COD دما 

 واحد نيروگاه بخاري

 :گروه هوا و صدا

H2S ، O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX,  و VOCS با تاکيد برBTEX 

 :ایيگروه فيزیكوشيمي

, Oil, pH, TSS, CODدما 

واحد توليد بنزین بدون 

 (MTBE)سرب

 :گروه هوا و صدا

H2S ، O2 CO2,Flow Rate,CO, SO2, NOX,  و VOCS با تاکيد برBTEX 

 :گروه فيزیكوشيميایي

, Oil, pH, TSS, CODدما 

 (تبدیل گاز به مایع)GTLواحد 



07 

 

 :گروه هوا و صدا

H2S ، O2 CO2,Flow Rate,CO, SO2, NOX,  و VOCS با تاکيد برBTEX 

 :گروه فيزیكوشيميایي

,Oil, pH, TSS, CODدما 

 

واحد توليد بنزین، گازوئيل و 

 سایر مشتقات نفتي

 :گروه هوا و صدا

H2S ، O2 CO2,Flow Rate,CO, SO2, NOX,  و VOCS با تاکيد برBTEX 

 :گروه فيزیكوشيميایي

,Oil, pH, TSS, CODدما 

روکربور هاي واحد توليد هيد

 حلقوي و غير حلقوي

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, BOD ،دما، فسفات، آمونياک و نيترات 
 واحد توليد کود شيميایي

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, BOD, O&G ،دما 

واحد توليد روغن و گریس با 

 استفاده از روغن پایه

 :گروه هوا و صدا

 ,O2, CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, NH3 ، ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, BOD ،دما،  فسفات، آمونياک و نيترات 

 

 

 

 

 واحد توليد کود اوره 
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 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 حسب مورد *
کارخانجات ساخت تجهيزات 

 نفت ، گاز و پتروشيمي

صنايع 

 شيميايي

 

 :گروه هوا و صدا

 O2, CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, NH3 ، ذرات

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, O&G ،دما 

 واحد توليد قير صنعتي

 : گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2, Flow Rate,CO, SO2, NOX ،تيرگي، ذرات 
 واحد توليد کربن و الكترود گرافيتي 

 :گروه هوا و صدا

 ,O2,  CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, H2S, HCLتيرگي، ذرات 

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD ،دما ،آمونيوم، فسفات،کدورت 

 واحد توليد آلياژهاي پلي مري

 

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, BOD, COD, O&G دما ، 
 واحد توليد سوخت بيودیزلي

 :گروه هوا و صدا

  ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX , HFتيرگي، ذرات ،

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD ،دما 

واحد آندسازي و پخت آند 

 آلومينيوم

 ,*CO, O2,  CO2, Flow Rate, SO2, NOX, HF*, HCLذرات :گروه هوا و صدا

NH3*,  و VOCS با تاکيد برBTEX 

 دما ، فسفات و نيترات، pH, TSS, COD, O&G: گروه فيزیكوشيميایي

 

 و پروپيلن واحد توليد متانول

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX تيرگي، ذرات،  

واحد توليد کربنات کلسيم بيش 

 هزار تن 103از

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ،  ذرات:گروه هوا و صدا

 دما,pH, TSS, COD:گروه فيزیكوشيميایي

 

 

 واحد توليد شمش تيتانيوم

 واحد توليد بيواتانول سوختي دما، pH, TSS, BOD, COD, O&G :ایيگروه فيزیكوشيمي

 :گروه هوا و صدا

 VOCS و  ,CO, O2,  CO2, Flow Rate, SO2, NOX, H2S, HCLتيرگي، ذرات  

 BTEXبا تاکيد بر

 آمونيوم، فسفات، کدورت دما ،، pH, TSS, COD:گروه فيزیكوشيميایي

واحد توليد دواتيل هگزیل 

 اکریالت
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 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 :گروه هوا و صدا

 ,*CO, O2,  CO2, Flow Rate, SO2, NOX, HF*, HCL*, NH3ذرات

 : گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, BOD, O&G ،دما ، فسفات و نيترات 

واحدهاي توليد روغن ترانس، روغن 

موتور، مایع شيشه پاک کن، اسيد 

 اع عایق هاي الكتریكيبوریک و انو

صنايع 

 شيميايي

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ذرات ،
 واحد توليد اکسيد سرب

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ذرات ،

 :گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, BOD ،دما 

واحد توليد کاغذ تيشو از الياف  

ت و پارچه سافت شيشه ،محصوال

 تن 0333بيش از 

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ذرات ،: گروه هوا و صدا

 دما، pH, TSS, COD:گروه فيزیكوشيميایي
 واحد توليد ترکيبات کروم

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ذرات ،

واحد توليد سوخت جامد، پودر 

با ظرفيت ژالتيني، متانول جامد 

 تن در سال با کوره حرارتي 6033

 :گروه هوا و صدا

 ,*O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX, HF ذرات ،

 : گروه فيزیكوشيميایي

pH, TSS, COD, O&G ،دما ، فسفات و نيترات 

 

واحد توليد لوله کامپوزیت از 

رزین اپوکس و الياف شيشه اي 

 تن در سال 103333بيش از 

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ذرات  ،:صداگروه هوا و 
واحد توليد بي اکسيد منگنز از 

 سنگ معدن

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ذرات ،

 دما ، فسفات و نيترات، pH, TSS, COD, Oil: گروه فيزیكوشيميایي

 واحد توليد سدیم اسيد کربنات 

 :گروه هوا و صدا

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ذرات  ،

واحد فرآوري اکسيد و مشتقات 

 سيلسيم

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ،ذرات :گروه هوا و صدا
 Mn,Al,Beواحد توليد سولفاتهاي 

 و موارد مشابه

 ,CO, O2,  CO2, Flow Rate, SO2, NOX, H2Sتيرگي، ذرات   :گروه هوا و صدا

HCL, 
 دما ،آمونيوم، فسفات،کدورت، pH, TSS, COD:يميایيگروه فيزیكوش

 

 

واحد توليد مواد اوليه اسفنج با 

فوالتاسيون ، دموسي فایر ، ضد 

 10333خوردگي ضد کف تا ظرفيت 

 تن در سال
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 فسفات ,دما، pH, TSS, COD :گروه فيزیكوشيميایي

 ,CO, O2,  CO2,,Flow Rate SO2تيرگي، ذرات ،  :گروه هوا و صدا

NOX,HF*,HCL*, H2S*, 

واحد بازیافت قطعات خودروهاي 

عمليات ریخته گري، ) فرسوده 

 (ذوب و توليد ورق و شمش 

  

صنايع 

  بازيافت

 دما ،آمونيوم، فسفات،کدورت ، BOD, pH,TSS,COD :گروه فيزیكوشيميایي

 ,CO, O2,  CO2,,Flow Rate SO2تيرگي، ذرات ،  :گروه هوا و صدا

NOX,HF*,HCL*, H2S*, 

از  petواحد توليد ظروف 

 تن در سال  0333ضایعات بيش از 

 ,CO, O2,  CO2,,Flow Rate SO2تيرگي، ذرات ، :گروه هوا و صدا

NOX,HF*,HCL*, H2S*, 

د بازیافت باطري هاي فرسوده واح

 و ضایعات پالستيک

 ,CO, O2,  CO2,,Flow Rate SO2تيرگي، ذرات ،  :گروه هوا و صدا

NOX,HF*,HCL*, H2S*, 

واحد بازیافت الستيک هاي 

با ( شيميایي و فيزیكي ) فرسوده 

 تن 9333ظرفيت بيش از 

 ,O2 CO2,Flow Rate,CO, SO2, NOX،  ذرات  :گروه هوا و صدا

 دما، pH, TSS, COD :گروه فيزیكوشيميایي

واحد فرآوري و بازیافت فلزات 

موليبدن ،نيكل،تنگستن با عمليات 

 کوره اي ذوب

 (مس) واحد بازیافت فلزات رنگي  دما ،آمونيوم، فسفات،کدورت و رنگ، pH, TSS, COD :گروه فيزیكوشيميایي

 م، فسفات،کدورتدما ،آمونيو ،pH, TSS, COD :گروه فيزیكوشيميایي
بازیافت ضایعات فلزي با ظرفيت 

 هزار تن در سال433بيش از 

 کارخانه کمپوست  حسب مورد *

 

 

 

 

 
 

 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2, NOX ،  ذرات :گروه هوا و صدا

توليد خمير کاغذ از  واحد

 ضایعات کاغذ

صنايع 

 شيميايي

 واحد توليد چوب و کاغذ دما، pH, TSS, COD, BOD :گروه فيزیكوشيميایي

 دما، pH, TSS, COD, BOD :گروه فيزیكوشيميایي

واحد توليد محصوالت تجزیه پذیر 

ظروف یكبار مصرف گياهي، )گياهي 

پليمرهاي گرما  فرم زیست تخریب 

 (سته ذرتپذیر، نشا
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 گروه خدمات -نوع توليد پارامتر هاي مورد پايش

 دما ، فسفات و نيترات، pH, TSS, COD : گروه فيزیكوشيميایي

 حسب مورد *: گروه هوا و صدا

صنعتي و خدماتي با  کار گاه ها و مجتمع هاي

 هزار متر مربع 43وسعت بيش از 

 ساير

(خدماتي)  

 دما ، pH, TSS, COD, O&G :گروه فيزیكوشيميایي**

با تاکيد  VOCSپارامترهاي شاخص هواي آزاد و   :گروه هوا و صدا

 BTEXبر

 

 هزار متر مربع 43پایانه هاي مسافر بري با وسعت بيش از 

، دما، pH, TSS, COD, BOD, O&G : گروه فيزیكوشيميایي

 نيترات، آمونياک، فسفات

شهرک ها و تصفيه خانه هاي فاضالب شهري، 

 ...نواحي صنعتي و 

هزار متر  43شهرک هاي توریستي با وسعت بيش از  دما ، pH, TSS, COD, BOD, BOD : گروه فيزیكوشيميایي

 مربع

 دما، pH, TSS, COD, BOD :گروه فيزیكوشيميایي
هزار متر  0اي سينمایي با وسعت بيش از شهرک ه

 مربع

 دماو فشار  :گروه فيزیكوشيميایي
مراکز پزشكي ، تجهيزات بي خطر سازي با سيستم 

 بخار 

 pH, TSS, oil, BOD, COD :فيزیكوشيميایي گروه***

 (چنانچه خروجي به محيط داشته باشند)بيمارستان ، نيترات، آمونياکفسفات,دما

 ,BOD, CODفسفات، آمونياک،  نيترات، :شيميایيگروه فيزیكو

TSS, pH, DO 

 aکلروفيل : گروه بيولوژي
 ...(تجاري، صنعتي، نفتي و )بنادر

 ، گاز و تاسيسات مربوطهخطوط انتقال نفت دما، O&G, pH, TSS, COD : گروه فيزیكوشيميایي

ي ، نيترات، آمونياک، کدورت، سختدما، فسفات :فيزیكوشيميایي گروه

 DO, pH, TSS, COD, BOD، کل، کلراید، قليائيت

 aکلروفيل : گروه بيولوژي

متر یا مساحت  40سدهاي بزرگ با ارتفاع بيش از 

 هكتار 133دریاچه بيش از 

 مگا وات 433نيروگاه برقابي بيش از  دما، pH, TSS, BOD, COD:فيزیكوشيميایي گروه

 ,O2 CO2, Flow Rate ، ، دیوکسين و فورانذرات :گروه هوا و صدا

CO, SO2, NOX,   و VOCS با تاکيد برBTEX 
 زباله سوز

 ,O2 CO2, Flow Rate, CO, SO2ذرات ،  :گروه هوا و صدا

NOX,  
 واحد توليد بيوگاز از زباله

.نوع پارامتر ها بنا به پيشنهاد ادارات کل یا دفاتر ستادي با تایيد دفتر پایش فراگير تعيين مي گردد * 

 .هزار متر مربع الزامي است  43نصب و راه اندازي ایستگاه پایش کيفي هوا محيط و صدا در پایانه هاي مسافربري  با وسعت بيش از **

ها ي براي آنچنانچه خروجي بيمارستان ها به سيستم تصفيه خانه مرکزي شهري هدایت شده و به محيط تخليه نگردد نصب و راه اندازي تجهيزات پایش لحظه ا***

 .ضروري نبوده بلكه خروجي تصفيه خانه شهري مي بایست با نصب و راه اندازي تجهيزات پایش لحظه اي به طور مستمر پایش گردد


