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 يا  املسمو  لست دامها ألغ اض ال ياملمعايري (: 5جدول )
Guidelines for Water Used for Irrigation 

 املعيار امللواثت م
Parameter 

 ال مز
Symbol 

 الوحدة 
Unit 

 احلد األقصر
Max.Value 

 pH pH - 6.5 - 8.5                                                   ال قم اهليدروجيين 1
 BOD5 (5 day, 20c) BOD5 mg/L 20                                األ سجني احليوي      2
 COD (Dichromate)               COD mg/L 100 )داي   ومات( يائيالكيم األ سجني 3
 Dissolved Oxygen                        DO mg/L >2 األ سجني امل اب )  د أدىن( 4
 Chlorine Residual Cl2 mg/L 0.5 - 1.0                                         الكلور املتةقي 5
 Floatables  mg/L NIL                                          جسيمات عائمة            6
 Oil / grease                                                     mg/L 5الزيوت وال  وم 7
 Total Suspended Solids                             TSS mg/L 15 املواد العالقة الكلية 8
 Total Dissolved Solids  TDS mg/L 1500  املواد ال ائةة الكلية 9
 Phosphate                                                               PO4-P mg/L 30 الفوسفات 10
 Ammonia NH3-N mg/L 15      )نيرتوجني(يا األمون 11
 Total KJeldahl Nitrogen TKN mg/L 30                        نيرتوجني  لدال الكلي 12
 Total Nitrogen TN mg/L 65   النيرتوجني الكلي 13
 Phenol  C6H6O mg/L 1 الفينول 14
 Fluoride F mg/L 2  الفلوريد 15
 Sulfide S mg/L 0.1  الكديتيد 16
 Aluminum Al mg/L 5األملنيوم 17
 Arsenic As mg/L 0.1الزرني   18
 Barium Ba mg/L 2  الةاريوم 19
 Boron B mg/L 2 الةورون 20
 Cadmium Cd mg/L 0.01 ادميوم 21
 Chromium Cr mg/L 0.15الكليالك وم  22
 Nickel Ni mg/L 0.2  نيك  23
 Mercury Hg mg/L 0.001زئة  24
 Cobalt Co mg/L 0.2         الكوللت 25
 Iron Fe mg/L 5حديد 26
 Antimony Sb mg/L 1أنتيمون 27
 Copper Cu mg/L 0.2 حناس 28
 Manganese Mn mg/L 0.2منجنيز 29
 Zinc Zn mg/L 2.0   زنك 30
 Lead Pb mg/L     Lead 0.5    ال صاص 31
 Total Petroleum Hydrocarbons   TPH mg/L 5 الةرتولية الكلية اهليدرو  بونت 32
 Bacteria                  Faecal Coliform F.C CFU/100mL 100 الةكترياي القولونية الدازية 33
 Escherichia coli E.coli CFU/100mL 50بكترييـــــا االيكـــوالي 34
 Bacteria              Faecal Streptococci F.S CFU/100mL 50 الةكترياي السة يم الدازية 35
  الية   Egg Parasites                     عدد بويضات الطفيليات 36

 (2مل   )
 ميا  ال  ب غري املعةأة

Unbottled Drinking water 
ال ةكة العامة أو شةكة التوزيع احملدودة أو م  يلزم يف ميا  ال  ب غري املعةأة الصاحلة ل سته ك اآلدمي واليت يتزود هبا املستهلك ع  ط ي  

 اآللر أو الينابيع أو أي مصدر أ   م  مصادر امليا  املست دمة لل  ب أن يتواف  فيها اخلصائص التالية:
 أوال: اخلصائص الطةيعية:

ل ائ ة أو املظه ،  ما جي  أن ختلو متاما م  املواد جي  أال  توي ميا  ال  ب غري املعةأة علر أية مواد وؤث  عليها م  نحية اللون أو الطعم أو ا
يد احلد الغ يةة أو ال وائ  اليت  ك  م اهدهتا للعني اجمل دة سواء أ انت أو بة أو رماال أو  يوطا أو شعريات أو غريها م  ال وائ  وأال يز 

 األقصر املسمو  بم هل   اخلصائص ع  احلدود الواردة لجلـدول التايل:


