
 

 آقٌايي تا هؤؾؿِ اؾساًساضز ٍ زحميماذ نٌقسي ايطاى

هطغـ ضؾوي  زحميماذ نٌقسي ايطاى تِ هَغة لاًَى، زٌْا ٍ هؤؾؿِ اؾساًساضز

اؾساًساضزّاي هلي )ضؾوي(  ًكط يي، زسٍيي ٍٍؽيفِ زقي اؾر وِ فْسُ زاض وكَض

 هيثاقس.

زسٍيي اؾساًساضز زض ضقسِ ّاي هرسلف زَؾظ وويؿيَى ّاي فٌي هطوة اظ 

واضقٌاؾاى هؤؾؿِ، ناحثٌؾطاى هطاوع ٍ هؤؾؿاذ فلوي، خػٍّكي، زَليسي 

ٍالسهازي آگاُ ٍهطزثظ تا هَضَؿ نَضذ هيگيطز. ؾقي تط ايي اؾر وِ 

غْر هغلَتير ّا ٍ ههالح هلي ٍتا زَغِ تِ قطايظ زَليسي، اؾساًساضزّاي هلي، زض 

فٌي ٍ في آٍضي حانل اظ هكاضور آگاّاًِ ٍ هٌهفاًِ ناحثاى حك ٍ ًفـ قاهل: 
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 آب آييي واض تْساقسي آب ّاي آقاهيسًي تؿسِ تٌسي قسُ )تِ غيط اظ آب هقسًي ( _

 

 اٍل چاج

 



زَليسوٌٌسگاى ،ههطف وٌٌسگاى، تاظضگاًاى، هطاوع فلوي ٍ زرههي ٍ ًْازّا ٍ 

هطاغـ ؾاظهاًْاي زٍلسي تاقس.خيف ًَيؽ اؾساًساضزّاي هلي غْر ًؾطذَاّي تطاي 

شيٌفـ ٍافضاي وويؿيَى ّاي فٌي هطتـَط اضؾال هيكَز ٍ خؽ اظ زضيـافر ًؾـطاذ 

ٍخيكٌْازّـا زض وـويسِ هلـي هطزثـظ تـا آى ضقسِ عطح ٍزض نَضذ زهَية تِ فٌَاى 

 اؾساًساضز هلي )ضؾوي( چاج ٍ هٌسكط هي قَز.

ح ٍ تا خيف ًَيؽ اؾساًساضزّايي وِ زَؾظ هؤؾؿاذ ٍ ؾاظهاًْاي فاللوٌس ٍ شيهال

ضفاير ضَاتظ زقييي قسُ زْيِ هي قَز ًيع خؽ اظ عطح ٍ تـطضؾي زض وويسِ هلي 

هطتَط ٍ زض نَضذ زهَية، تِ فٌَاى اؾساًساضز هلي چاج ٍهٌسكطهي گطزز. تسيي 

زطزية اؾساًساضزّايي هلي زلمي هي قَز وِ تط اؾاؼ هفاز هٌسضظ زض اؾساًساضز هلي 

هطتَط وِ زَؾظ هؤؾؿِ زكىيل هيگطزز تِ (( زسٍيي ٍ زض وويسِ هلي 5قواضُ ))

 زهَية ضؾيسُ تاقس.

هؤؾؿِ اؾساًساضز ٍ زحميماذ نٌقسي ايطاى اظ افضاي انلي ؾاظهاى تيي الوللي 

اؾساًساضز هيثاقس وِ زض زسٍيي اؾساًساضزّاي هلي ضوي زـَغِ تِ قطايظ ولي 

ى ٍ ًٍياظهٌسيْاي ذال وكَض، اظ آذطيي خيكطفسْاي فلوي، فٌي ٍ نٌقسي غْا

 اؾساًساضزّـاي تيي الوـللي اؾسفـازُ هي ًوايس.

هؤؾؿِ اؾساًساضز ٍ زحميماذ نٌقسي ايطاى هي زَاًس تا ضفاير هَاظيي خيف تيٌي 

قسُ زض لاًَى تِ هٌؾَض حواير اظ ههطف وٌٌسگاى، حفؼ ؾالهر ٍ ايوٌي فطزي 

ٍفوَهي، حهَل اعويٌاى اظ ويفير هحهَالذ ٍ هالحؾاذ ظيؿر هحيغي ٍ 

ي، اغطاي تقضي اظ اؾساًساضزّا ضا تا زهَية قَضاي فالي اؾساًساضز اغثاضي السهاز

ًوايس. هؤؾؿِ هي زَاًس تِ هٌؾَض حفؼ تاظاضّاي تيي الوللي تطاي هحهَالذ وكَض، 

 اغطاي اؾساًساضز واالّاي نازضازي ٍ زضغِ تٌسي آًطا اغثاضي ًوايس.

اى اظ ذـسهاذ ؾاظهاًْا ٍ ّوچـٌيي توٌؾـَض اعـويٌاى ترـكيسى تِ اؾسفازُ وٌٌسگـ

هؤؾؿاذ فقال زض ظهيٌِ هكاٍضُ، آهَظـ، تاظضؾي، هويعي ٍ گَاّي وٌٌسواى 

ؾيؿسن ّاي هسيطير ويفير ٍهسيطير ظيؿر هحيغي، آظهايكگاّْا ٍ واليثطُ وٌٌسگاى 

ٍؾايل ؾٌػف، هؤؾؿِ اؾساًساضز ايٌگًَِ ؾاظهاًْا ٍ هؤؾؿاذ ضا تط اؾاؼ 

ى هَضز اضظياتي لطاض زازُ ٍ زض نَضذ احطاظ ضَاتظ ًؾام زأييس نالحير ايطا



قطايظ الظم، گَاّيٌاهِ زأييس نالحير تِ آًْا افغا ًوَزُ ٍ تط فولىطز آًْا ًؾاضذ 

هي ًوايس. زطٍيع ؾيؿسن تيي الوللي يىاّا ، واليثطاؾيَى ٍؾايل ؾٌػف زقييي فياض 

ّاي هلي اظ فلعاذ گطاًثْا ٍ اًػام زحميماذ واضتطزي تطاي اضزماي ؾغح اؾساًساضز

 زيگط ٍؽايف ايي هؤؾؿِ هي تاقس.
 

آئيي واض تْساقسي آتْاي آقاهيسًي تؿسِ تٌسي قسُ )تِ غيط –وويؿيَى اؾساًساضز آب

 اظ آب هقسًي (

 ؾور يا ًوايٌسگي ضئيؽ

اًؿسيسَ زحميماذ زغصيِ اي ٍنٌايـ      آشض ، هْيي )زوسطاي نٌايـ غصايي (

 غصايي وكَض

  افضاء

 الثطظ زهاًٍس )ايطاًساز(قطور آب هقسًي  حكوسي ، هػيس)ليؿاًؽ نٌايـ غصايي(

 قطور آب ٍفاضالب اؾساى زْطاى نسيمي ، ّوا)ليؿاًؽ تيَلَغي ( 

ٍظاضذ تْساقر زضهاى ٍآهَظـ خعقىي  هَلَي ، فاعوِ )فَق ليؿاًؽ تْساقر (

ازاضُ ًؾاضذ تطهَاز غصايي ، زاضٍئي 

 ٍتْساقسي

 قطور ظهعم غطب ليؿاًؽ قيوي(هَيسي ، خطٍيي)

 قطور ظهعم غطب ًػفياى ، ضطغام)ليؿاًؽ قيوي(

ًْاًٍسي ، هحوس)فَق ليؿاًؽ نٌايـ 

  غصايي (

 واضقٌاؼ اؾساًساضز

هَؾؿِ اؾساًساضز ٍزحميماذ نٌقسي  ّاقوي ، عاّطُ     )ليؿاًؽ قيوي (

 ايطاى

  زتيط

ؿاًؽ فلَم ظًس ٍويلي ، فاعوِ)فَق لي

  تْساقسي زضزغصيِ (

هَؾؿِ اؾساًساضز ٍزحميماذ نٌقسي 

 ايطاى
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 1 ّسف ٍزاهٌِ واضتطز    1

 1 هطاغـ العاهي    2

 2 زقاضيف ٍانغالحاذ       3

 4 الساهاذ اٍليِ     4

 7 زاؾيؿاذ     5

 10 تؿسِ تٌسي   6

 11 حول ًٍمل آتْاي تؿسِ تٌسي قسُ     7

اعالفاذ فطٍضزُ تطاي آگاّي ههطف  8

 وٌٌسُ

11 

 

 خيكگفساض

تٌسي قسُ )تِ غيطاظ آب  آئيي واض تْساقسي آب ّاي آقاهيسًي تؿسِ –اؾساًساضز آب

وِ خيف ًَيؽ آى زَؾظ وويؿيَى ّاي فٌي هطتَعِ زْيِ ٍزسٍيي قسُ ٍزض   )هقسًي

 18/4/81َضخهلي اؾساًساضزهيىطٍتيَلَغي ٍتيَلَغي ه وويسِ تيؿر ٍؾَهيي اغالؼ

لاًَى انالح لَاًيي ٍهمطضاذ  3هاز1ُهَضز زاييس لطاض گطفسِ اؾر، ايٌه تِ اؾسٌاز تٌس

تِ فٌَاى  1371هَؾؿِ اؾساًساضز ٍزحميماذ نٌقسي ايطاى ههَب تْوي هاُ 

 اؾساًساضز هلي ايطاى هٌسكط هي قَز.

يـ ، تطاي حفؼ ّوگاهي ٍّواٌّگي تازحَالذ ٍخيكطفسْاي هلي ٍغْاًي زضظهيٌِ نٌا

فلَم ٍذسهاذ اؾساًساضزّاي هلي ايطاى زضهَالـ لعٍم زػسيسًؾط ذَاّس قس. ٍّطگًَِ 

خيكٌْازي وِ تطاي انالح يا زىويل ايي اؾساًساضزّا اضائِ قَز، زضٌّگام زػسيسًؾط زض 

وويؿيَى  فٌي هطتَط هَضز زَغِ لطاض ذَاّس گطفر . تٌاتطايي  تطاي هطاغقِ تِ 

 ّوَاضُ اظآذطيي زػسيسًؾط آًْا اؾسفازُ وطز. اؾساًساضز هلي ايطاى  تايس



زضزْيِ ٍزسٍيي ايي اؾساًساضز ؾقي قسُ اؾر وِ ضوي زَغِ تِ قطايظ هَغَز ٍ 

ًياظّاي غاهقِ ،زضحساهىاى تيي ايي اؾساًساضز ٍاؾساًساضز هلي وكَضّاي نٌقسي 

 ٍخيكطفسِ ّواٌّگي ايػاز قَز.

 ضضفسِ تِ قطح ظيط اؾر : هٌثـ ٍهاذصي وِ تطاي زْيِ ايي اؾساًساضز تِ وا
Codex Alimentarius Commission CX 4/20.2 : 1999 

Draft Code of Hygienic Practice for Bottled / Packaged Waters (Other 

than Natural Mineral Waters ) 

 

 همسهِ

زضؾا لْا ي اذيط زػاضذ تيي الوللي آتْاي تؿسِ تٌسي قسُ ، اظ ًؾط ووي ٍ ويفي  

ف يافسِ اؾر ٍزضحال حاضطزَظيـ ايي آتْا زَؾظ وكسي، لغاض،واهيَى ٍحسي افعاي

 َّاخيوانَضذ هي گيطز.

)زطاتطي َّايي تازَغِ تِ تاالتَزى ّعيٌِ َّاخيوا تيكسط زضهَاضز تحطاًي اًػام هي 

 قَز(.

زضهَاضزي وِ قثىِ آتطؾاًي تِ زاليل هرسلف اظغولِ حَازش عثيقي هاًٌس ظلعلِ ٍ 

هي تيٌس . اؾسفازُ اظ آتْاي تؿسِ تٌسي قسُ هي زَاًس ووه هَضطي  ذكه ؾالي آؾية

 زض تطآٍضزى ًياظ تِ آب تاقس.

ووثَز هٌاتـ آب آقاهيسًي ؾالن زض تؿياضي اظوكَضّا ًيع ، تافص  افعايف زػاضذ  

آتْاي تؿسِ تٌسي قسُ گطزيسُ  اؾر فالٍُ  تط آى چٌيي تِ ًؾط هي ضؾس وِ زض 

يوي آب آقاهيسًي هاًٌس)قثىِ ّاي ذهَني ٍ زٍلسي( تؿياضي اظ هَاضز شذايطلس

 ًسَاًس وليِ قطايظ، ايوٌي هيىطٍتيَلَغيىي آب ضازضويي وٌس.

 

 1آئيي واض تْساقسي آب ّاي آقاهيسًي تؿسِ تٌسي قسُ  –اؾساًساضزآب

 تِ غيطاظ آب هقسًي ( )

 ّسف ٍزاهٌِ واضتطز

                                                 
1-Packaged (Bottled ) Drinking Water  



، تؿسِ 1ـ آٍضي . فطآيٌسّسف اظزسٍيي ايي آئيي واض ، زقييي ضٍقْاي ولي تطاي غو

تٌسي ، اًثاضـ ، زطاتطي ، خرف ٍفطضِ آب ّاي آقاهيسًي تؿسِ تٌسي قسُ اؾر . 

 ايي آئيي واض زضهَضز آب ّاي آقاهيسًي هرسلف )تِ غع آب هقسًي ( واضتطز زاضز.

 هطاغـ العاهي 

 هساضن العاهي ظيط حاٍي همطضازي اؾر وِ زضهسي ايي اؾساًساضز تِ آى ّااضغاؿ زازُ

 قسُ اؾر.

تسيي زطزية آى همطضاذ غعئي اظايي اؾساًساضز هحؿَب هيكَز. زضهَضز هطاغـ 

العاهي زاضاي زاضيد چاج ٍ /  يا زػسيسًؾط، انالحيِ ّا ٍ زػسيسًؾطّاي  تقسي آى  

هساضن هَضز ًؾط ًيؿر . هقْصا تْسط اؾر واضتطاى شيٌفـ ايي اؾساًساضز ، اهىاى 

ؾطّاي هساضن العاهي ظيط ضاهَضز تطضؾي لطاض واضتطز  آذطيي انالحيِ ٍزػسيسً

زٌّس . زضهَضز هطاغـ تسٍى زاضيد چاج ٍ/  يا زػسيسًؾط ، آذطيي چاج  ٍ / يا 

 زػسيسًؾط آى هساضن العاهي اضغاؿ زازُ قسُ هَضز ًؾطاؾر .

 اؾسفازُ اظهطاغـ ظيط تطاي واضتطز ايي اؾساًساضز العاهي اؾر : 

آئيي واض اؾسفازُ اظؾيؿسن زػعيِ ٍزحليل  1377 : ؾال 4557اؾساًساضز هلي ايطاى 

 ذغط ًٍماط وٌسطل تحطاًي 

: ضفاير انَل تْساقسي زضٍاحسّاي زَليسوٌٌسُ هَاز  1836اؾساًساضز هلي ايطاى 

 غصايي 

 ٍيػگيْاي فيعيىي ٍقيويايي آب آقاهيسًي 1376: ؾال  1053اؾساًساضزهلي ايطاى 

 يػگيْاي هيىطٍتيَلَغي آب ٍ 1377: ؾال  1011اؾساًساضز هلي ايطاى 

 انغالحاذ ٍزقاضيف 

 زضايي آئيي واض انغالحاذ ٍيا / ٍاغُ ّا ي تازقاضيف ظيط تِ واضهيطٍز: 

 آب آقاهيسًي تؿسِ تٌسي قسُ)تغطي قسُ ( 

آب ّائي ّؿسٌسوِ زضؽطٍف ًفَش ًاخصيط ٍهرسلف )اظًؾطًَؿ ، زطوية ، حػن ٍقىل ( 

ػام فطآيٌسزيگط(هَضز اؾسفازُ لطاض هي خطقسُ اًسٍتطاي ههطف هؿسمين )تسٍى اً

 گيطز. آب آقاهيسًي تؿسِ تٌسي قسُ يه هازُ غصايي هحؿَب هيگطزز.

                                                 
2- Treatment 



1آب ظيطظهيٌي 
: 

تِ آب ّائي هاًٌس چكوِ ، چاُ ّاي فَضاى وٌٌسُ ٍآب چاُ ّائي وِ هٌكاء آب ذيع آى  

ي ظيط ظهيٌي اؾر ، گفسِ هي قَز. آب ّاي ظيطظهيٌي هوىي اؾر تِ زٍگطٍُ آتْا

زحر  "حفاؽر قسُ ًٍكسُ عثمِ تٌسي قًَس . آتْاي ظيطظهيٌي حفاؽر قسُ هؿسميوا

زاضيط هحيظ ؾغحي ٍآب ّاي ؾغحي لطاضًوي گيطًسٍاظ ًؾط هيىطٍتيَلَغيىي 

ًيعزاضاي ويفير هٌاؾة ّؿسٌس . زضحاليىِ آب ّاي ظيطظهيٌي حفاؽر ًكسُ هوىي 

 ي ًيع هٌاؾة ًثاقٌس.اؾر زحر زاضيطهحيظ لطاضگطفسِ ٍاظًؾط هيىطٍتيَلَغيى

2آب ؾغحي 
 

آب ّائي هاًٌس آب ًْطّا ، ضٍزذاًِ ّا ، زضياچِ ّا ، آتگيطّا ٍؾسّا ّؿسٌس وِ ٍاضز 

 عثيقر هي قًَس.

 آفاذ : 

ّطهَغَز ظًسُ يا تماياي آى اؾر وِ تِ عَض هؿسمين ياغيطهؿسمين تافص آلَزگي 

 آتْاي تؿسِ تٌسي قسُ هي قَز.

 :  3اٍظى ظًي3-5

اٍظٍى تِ آب تِ هٌؾَض گٌسظزائي اوؿيس وطزى هَاز آلي ٍحصف عقن ٍ   ٍزى فطايٌس افع

 تَي    ًا هغثَؿ زضآب اؾر.

 :تْساقر غصا 

وليِ قطايظ ٍ الساهاذ الظم تِ هٌؾَضحهَل اعويٌاى اظايوٌي ٍهٌاؾة تَزى آب ّاي 

 تؿسِ تٌسي قسُ زضزوام هطاحل زَليس ضا تْساقر غصا گَيٌس.

4زاؾيؿاذ 
: 

                                                 
1- Ground water  

2- Surface water  

 

 

1- Ozonation 

2- Establishment 

 

 

 

 



هٌغمِ ٍهحيظ اعطاف آى اؾر وِ زضآًػا آب غوـ آٍضي ٍتؿسِ تٌسي  ّطؾاذسواى ،

 هي قَز.

 زطويثاذ :

ّطهازُ اي قاهل افعٍزًي ّاي غصايي اؾر وِ تطاي زَليسٍآهازُ وطزى غصا تىاضهي 

ضٍز ٍ زضفطآٍضزُ ًْائي تِ ّواى نَضذ ٍ گاّي تِ قىل زغييط يافسِ  هكاّسُ هي 

 گطزز.

 قثىِ آب آقاهيسًي : 3-9

ّاي زٍلسي ياذهَني اؾر وِ آب آقاهيسًي هٌاؾة تطاي ههطف هؿسمين قثىِ 

 ضاتَؾيلِ لَلِ وكي ًٍهة قيط آب زاهيي هي وٌس.

 غصا :

 زضايي آئيي واض ٍاغُ غصا قاهل آب آقاهيسًي تؿسِ تٌسي قسُ اؾر .

 : 1غصاواضي 

خرف  ّطگًَِ فقاليسي اؾر وِ تطاي غوـ آٍضي ، تؿسِ تٌسي  ،  اًثاضـ  ،  زطاتطي  ، 

 ٍفطضِ آب ّاي تؿسِ تٌسي قسُ تىاضهي ضٍز.

2گٌسظزائي
: 

واّف زقساز هيىطٍاضگاًيؿن ّا تا اؾسفازُ اظضٍـ ّاي فيعيىي يا فَاهل قيويائي 

 اؾر تِ حسي وِ ايوٌي ٍهٌاؾة تَزى هاُ غصايي ضا تِ ذغط ًياًساظز.

3وطتي ظًي
:  

ٍايػاز عقن  PH، واّف فطآيٌس افعٍزى گاظزي اوؿيس وطتي تِ آب تِ هٌؾَض گٌسظائي 

 زضآب اؾر .

4ولطظًي 
:  

                                                 
1- Food Handling 

2-     Disinfection 

3- Carbonation 

4- Chlorination 

 

 

 

 



فطآيٌس افعٍزى ولط تِ آب تِ قىل گاظ يا تِ نَضذ زطويثازي وِ ايػاز اؾيس ّيدَولطٍ 

ٍيا يًَْاي ّيدَولطير زضآب وٌس . ّسف اظولطظًي گٌسظزائي آب ، اوؿيس وطزى هَاز 

 آلي ٍياواّف تَ زضآب اؾر .

 الساهاذ اٍليِ 

ًَؿ آب تطاي تؿسِ تٌسي،الظم اؾر ويفير هيىطٍتيَلَغيىي خيف اظاؾسفازُ اظيه 

 ٍزطويثاذ قيويائي آى زقييي قَز.

 تْساقر هحيظ :

 حفاؽر هٌاتـ آب ٍاعطاف آى 

هٌكاء آب ، ٍضقير ٍ هحيظ اعطاف آى تايس زَؾظ يه  هسرهم آب قٌاؼ ،  

تايس قٌاؾائي ٍزقييي قَز.ٍضقير هٌثـ آب هي زَاًس هٌكاء آلَزگي تاقس تٌاتطايي 

 زاحس اهىاى هٌثـ آب ٍهحيظ اعطاف آى هحافغر قَز.

 الساهاذ حفاؽسي : 

وليِ احسياط ّاي هوىي تايس زض هحيظ حفاؽر قسُ آب اًػام قَز ٍ اظ ّط گًَِ 

آلَزگي يا زاضيطاذ ذاضغي ضٍي ويفير آب ظيط ظهيٌي خيف گيطي تِ فول آيس. هاًٌس 

ؾثة آلَزگي آب ظيطظهيٌي  زفـ هَاز ظائس غاهس، هايـ ياگاظي وِ هي زَاًس

گطزز.اظزرليِ آاليٌسُ ّا هاًٌس هَازآلَزُ تِ هيىطٍاضگاًيؿن ّا،وَزّا ، ّيسضٍوطتي 

ّا،هَازخان وٌٌسُ ٍآفر وف ،زطويثاذ فٌلي ، فلعاذ ؾوي ٍهَاز ضازيَاوسيَ ٍزيگط 

 هَاز آلي ٍغيط آلي هحلَل ًيع تايس خيف گيطي قَز.

تالمَُء آلَزگي ظيطظهيٌي لطاضگيطزهاًٌس هراظى ّوچٌيي چاُ ّا ًيايس زضهؿيط هٌاتـ 

، فاضالب ّاي نٌقسي ، گَضؾساى ٍهراظى گاظ يا هَازقيويايي ، ذغَط 1فاضالب 

 لَلِ ٍهٌاعك زفـ هَاز ظائس غاهس وِ زضضٍي ظهيي لطاضزاضز.

 زاهيي هٌاتـ آب تْساقسي : 

،  قيويائي ،   شذايط آب ظيط ظهيٌي تايس تِ عَض هٌؾن اظًؾط ٍيػگيْاي  تيَلَغيىي

فيعيىي ٍضازيَلَغيىي هَضز آظهَى لطاض گيطز. زَازط ايي آظهايكْا تَؾيلِ اضظياتي 

اظًؾط آب قٌاؾي ٍ ؾاتمِ خايساضي هٌاتـ آب زقييي هي گطزز. زضنَضزي وِ آلَزگي 
                                                 

1- Septic Tank  

 



غيطعثيقي  ٍغَز زاقر ٍالساهاذ انالحي زضهَضز آى تي اضط تَز، تؿسِ تٌسي تايس 

ا ويفير آب تِ حالر عثيقي تطگطزز . ويفير هٌاتـ آب ظيطظهيٌي هَلساً هسَلف گطزز ز

 وِ اظ آى آب اؾسرطاظ هي قَز  تايس  تِ زائيسهطاغـ ضؾوي شيهالح تطؾس.

 غاتػائي . ًگْساضي ٍاًسمال آب هَضز اؾسفازُ 

 اؾسرطاظ زضهٌكاء   

ؾط اؾسرطاظ آب تايس تِ گًَِ اي اًػام قَز وِ اظٍضٍز آب ّاي زيگط غعآب هَضز ً

 تِ زضٍى زؾسگاُ اؾسرطاظ غلَگيطي قَز.

 حفاؽر هٌغمِ اؾسرطاظ     

زضهحيظ ّاي اعطاف هحل اؾسرطاظ هي زَاًس زطزز ًواييس. ؾطچاُ ّا ٍهحل ذطٍظ 

آب تايس تَؾيلِ ؾاذسواًي هحافؾر قَز زااظ ٍضٍز افطاز غيط هػاظ ، حيَاًاذ ٍيا 

 ؾايط هٌاتـ ذاضغي غلَگيطي قَز.

 اذ اؾسرطاظ ًگْساضي زػْيع     

زػْيعاذ اؾسرطاظ تايس تِ ضٍـ تْساقسي ًگْساضي قَز ًٍثايس زاضاي ذغطاذ تالمَُ 

تطاي اًؿاى تَزُ ٍيا هٌثـ آلَزگي آب ظيط ظهيٌي تاقس. چاُ ّا تايس زضهَاضز ظيط 

گٌسظزائي گطزز : تسًثال حفطچاُ غسيس زض ًعزيىي آى ، زقويطخوح ، آلَزگي تِ وليفطم 

اي تيواضي ظا ، تاال تَزى هيعاى قواضـ ولي هيىطٍتي زضآب ٍ يا ّا ٍ ؾايط تاوسطيْ

 ّط ضقس تيَلَغيىي زيگط وِ هاًـ اًػام زضؾر فولياذ قَز.

هراظى  شذيطُ  آب ًيع تايس خيف اظاؾسفازُ گٌسظزائي گطزز . زؾسگاّْائي وِ تطاي 

وِ اؾسرطاظ هَضزاؾسفازُ لطاضهي گيطزتايستِ عطيمي ؾاذسِ ًٍگْساضي قسُ تاقٌس 

 اظآلَزگي خيكگيطي  وٌس ٍ هراعطاذ تطاي ؾالهسي اًؿاى ضاتِ حسالل تطؾاًس.

 شذيطُ ٍزطاتطي آب هَضز اؾسفازُ غْر تؿسِ تٌسي      

زضهَاضزي وِ شذيطُ ٍزطاتطي آب هَضز اؾسفازُ اظهحل هٌكاء زاهحل فطايٌس الظم 

 يطز.تاقس تايس ضاّىاضّاي تْساقسي تِ هٌؾَض خيف گيطي اظآلَزگي اًػام گ

 1العاهاذ    

                                                 
1- Requirements 



زضنَضذ لعٍم ؽطٍف ًگْساضي ٍزطاتطي آب هاًٌس هراظى ، ذغَط لَلِ ٍزاًىطّاي 

 آب تايس تِ گًَِ اي عطاحي ٍؾاذسِ قًَس زا: 

 الف:آب هَضز اؾسفازُ ضا آلَزُ ًىٌس.

 ب:تغَض هَضط اظآاليٌسُ ّائي هاًٌس گطزٍغثاض ٍزٍز حفاؽر قَز.

 ج:تغَض هَضط خاوؿاظي ٍگٌسظزائي قَز

 ذ: وٌسطل آى تِ ؾَْلر اهىاى خصيط تاقس

 اؾسفازُ ًٍگْساضي    

ؽطٍف ٍيػُ زطاتطي ًٍگْساضي آب تايس اظًؾط زويعي ٍزقويط زضٍضقير تْساقسي 

هٌاؾة تاقس.ايي ؽطٍف تايس زٌْا تطاي زطاتطي آب غْر تؿسِ تٌسي هَضز اؾسفازُ 

 لطاض گيطز.

 زاؾيؿاذ 

 عطاحي ٍزػْيعاذ 

 ؾاذسواى 

زاؾيؿاذ وِ زضهقطو هحيظ ذاضغي لطاضگطفسِ اًس )هاًٌسهحل زضهٌاعمي اظ

تاضگيطي( تَيػُ خيف اظ خطوطزى ٍ تؿسِ تٌسي تايس الساهاذ خيف گيطي وٌٌسُ زض 

عطاحي زػْيعاذ هَضز ًؾط لطاض گيطززا اظ آلَزگي ؽطٍف هَضز اؾسفازُ تطاي تؿسِ 

 تٌسي آب خيف گيطي قَز.

 هٌاتـ آب 

اؾسفازُ تطاي زويعوطزى  ٍ گٌسظزائي اؾر . ايي آب ايي لؿور هطتَط تِ آب هَضز 

ًثايس تطاي تؿسِ تٌسي هَضز اؾسفازُ لطاضگيطز . تطاي زويع  ٍ گٌسظزائي وطزى تايس 

هٌاتـ ظياز آب آقاهيسًي )تِ غيطاظآب هَضز اؾسفازُ تطاي تؿسِ تٌسي ( زض زؾسطؼ 

ٍيػگيْاي   ":  1377:  1011تاقس. ٍيػگيْاي ايي آب تايس تا اؾساًساضز هلي ايطاى 

ٍيػگيْاي فيعيىي  1376:  1053ٍ اؾساًساضز هلي ايطاى   "هيىطٍتيَلَغي آب  

ٍقيويائي آب قيويائي آب آقاهيسًي هغاتمر زاقسِ تاقس ّوچٌيي تايس زاضاي 

فكاضوافي تَزُ ٍ تا زضغِ حطاضذ هٌاؾة زض زؾسطؼ تاقس ٍتِ حس وافي اظ آلَزگي 

هَضز اؾسفازُ تطاي تؿسِ تٌسي ، تايس تِ نَضذ حفاؽر قَز. ذغَط لَلِ حول آب 



واهالً غسا اظ ذغَط لَلِ ؾايط آتْا تاقس. ايي ذغَط تايس زطغيحاً تا ضًگ هسفاٍذ 

 هكرم قَز.

 وٌسطل فولياذ 

آب ٍؾيلِ تؿياض ذَتي تطاي حول هَاز هحلَل  ، شضاذ هقلك يا خطاوٌسُ اؾر . زض 

آب تايس الساهاذ الظم اًػام قَز.  گي وليِ هطاحل فطآيٌس تِ هٌؾَضغلَگيطي اظآلَز

زضهَاضزيىِ آب قثىِ آتطؾاًي تطاي  تؿسِ تٌسي هَضز اؾسفازُ لطاض هي گيطز ، تايس 

اظ ًؾط ٍيػگيْاي فيعيىي،قيويائي،ضازيَلَغيىي ٍهيىطٍتيَلَغيىي تا اؾساًساضزّاي 

تِ  هطتَعِ هغاتمر زاقسِ تاقس. زضنَضزي وِ آب ٍؾايطزطويثاذ ووه فطآيٌس آلَزُ

اًگل ، هيىطٍاضگاًيؿن ّاي ًاهغلَب ، تاليواًسُ ؾوَم زفـ آفاذ ٍ ياهَاز ؾوي زيگط 

تاقس )وِ تا فطآيٌس ّاي هقوَل ًسَاى آى ضازاحسهَضزًؾطواّف زاز(،ًثايسهَضز 

 اؾسفازُ لطاض گيطز. زضهَاضز لعٍم ٍيػگيْاي زطويثاذ ووه فطآيٌس تايس زقييي گطزز.

ؾة تَزى آب تطاي ههطف، آظهَى ّاي تِ هٌؾَض حهَل اعويٌاى اظهٌا

آظهايكگاّي تايس اًػام گيطز. زضنَضزي وِ اظ آتْاي ؾغحي زهفيِ ًكسُ تطاي 

تؿسِ تٌسي اؾسفازُ هي قَز )هاًٌس آب حانل اظشٍب تطف ( تايس اظًؾط ٍيػگيْاي 

فيعيىي ٍقيويائي ٍ ضازيَلَغيىي   ٍ هيىطٍتيَلَغيىي ويفير هٌاؾثي زاقسِ  تاقس ، 

اي وِ اًػام فطآيٌس زهفيِ  الظم ًثاقسٍيا اًػام زهفيِ )زطويثي اظضٍقْاي  تِ گًَِ

ناف وطزى ٍگٌسظزائي قيويائي( زضعي فطآيٌس   تافص ايػاز فطآٍضزُ اي ايوي 

ٍتاويفير هٌاؾة تطاي ههطف قَز.زضهػوَؿ ّطچِ ويفير آب هَضز اؾسفازُ تْسط 

 تاقس فطآيٌس زهفيِ ووسطي هَضز ًياظ اؾر .

حليل ذغطاظًؾطهيىطٍاضگاًيؿن ّاي تيواضي ظاٍيا هضط زضهٌاتـ آب تايس زػعيِ ٍز

تطاؾاؼ زهفيِ آب تطاي همانس تؿسِ تٌسي تَزُ ٍتِ گًَِ اي تاقس وِ تافص واّف 

تطعطف وطزى ٍخيكگيطي اظضقسهيىطٍاضگاًيؿن ّا يا واّف ٍتطعطف وطزى  ،

اؾاؼ اؾساًساضز هلي هَازضازيَلَغيىي يا قيويائي قَز. زػعيِ ٍزحليل ذغط تايس تط

آئيي واض اؾسفازُ اظؾيؿسن زػعيِ ٍزحليل ذعض ًٍماط  " 1377: ؾال  4557ايطاى 

 اًػام قَز.  " 1وٌسطل تحطاًي 
                                                 

1- Hazard Analysis and Critical Control Point 

 



آتي وِ هٌكاء آى اظهٌاتـ آب ظيط ظهيٌي حفاؽر قسُ اؾر ووسطاظآتي وِ هٌكاء آى 

 يِ زاضز.اظهٌاتـ آب ظيط ظهيٌي حفاؽر ًكسُ ياهٌاتـ آب ؾغحي اؾر ًياظ تِ زهف

زضنَضذ لَظم زهفيِ آب تطاي واّف ، تطعطف وطزى ٍخيكگيطي اظضقس 

هيىطٍاضگاًيؿن ّا هي زَاًس قاهل واضتطزفطآيٌسّاي قيويائي)هاًٌس ولطظًي ،اظٍى 

فَاهل يا فطآيٌسّاي فيعيىي )هاًٌس زهاي تاال، خطزَزّي تا اققِ  ظًي ٍوطتي ظًي (

س ّا هيسَاًس تِ زٌْائي يا تِ نَضذ تٌفف ٍناف وطزى تاقس(. ايي فطآيٌ هاٍضاء

1زطويثي اظ زهفيِ چٌس گاًِ 
 هَضز اؾسفازُ لطاض گيطز. 

فطآيٌس ّاي زهفيِ اظًؾط زاضيطضٍي اضگاًيؿن ّاي ذال هسفاٍذ اؾر .زضآتْاي 

تؿسِ تٌسي قسُ اي وِ  زهفيِ چٌسگاًِ زاضًس ،  احسوال ٍغَز هيىطٍاضگاًيؿن ّاي 

ر . زضنَضذ لعٍم هي زَاى اظضٍقْاي هىاًيىي هضط تطاي ؾالهسي اًؿاى ووسطاؾ

 )وِ تافص واّف ٍيا حصف هَاز قيويائي هي قَز( تِ قطح ظيط اؾسفازُ ًوَز: 

ناف وطزى تا اؾسفازُ  اظ نافي ّاي ؾغحي  )هاًٌس نافي ّاي غكائي چيي 

ٍ يا نافي ّاي فومي )هاًٌس نفي ّاي قٌي ٍ يا نافي ّاي فيثطي  فكطزُ  2ذَضزُ
3

ف وطزى تاوطتي فقال ، گطفسي هَاز هقسًي )يَى ظزائي ، ؾرسي ظزائي ، ( ، نا  

5،ناف وطزى ًا4ًَاؾوع هقىَؼ
ٍَّازّي( ايي فطآيٌسّا وِ تطاي زهفيِ فَاهل  

قيويائي تىاضتطزُ هي قَزهوىي اؾر تِ حسوافي تافص واّف يا حصف 

ؿن ّا هيىطٍاضگاًيؿن ّا ًكَز ٍ تطفىؽ فطآيٌسّائي وِ تطاي حصف هيىطٍاضگاًي

 تىاض هي ضٍز هوىي اؾر تِ حس وافي تافص واّف ياحصف هَاز قيويائي ًكَز.

 ًگْساضي ٍگٌسظزائي 

:  1836ًياظهٌسيْا تطاي ًگْساضي ٍگٌسظزائي زاؾيؿاذ تط عثك اؾساًساضز هلي ايطاى  

 هي تاقس. "ضفاير انَل تْساقسي زضٍاحسّاي زَليس وٌٌسُ هَاز غصايي  " 1367ؾال 

                                                 
1- Multiple Barrier 

2- Pleated membrane Fiteers 

3- Compressed Fiber Filters 

4- Reverse Osmosis 

5- Nano – Filteration 

 

 

 

 

 



 تْساقر فطزي 

آئيي واض ضفاير  ":  1836هلعٍهاذ تطاي تْساقر فطزي تطعثك اؾساًساضز هلي ايطاى 

 انَل تْساقر زضٍاحسّاي زَليس وٌٌسُ هَاز غصايي هي تاقس.

 تؿسِ تٌسي 

 گٌسظزائي ؽطٍف 6-1

ؽطٍف يىثاض ههطف هقوَال تسٍى ايٌىِ گٌسظزائي قًَس  آهازُ اؾسفازُ ّؿسٌس .  

تطگكر )چٌستاضههطف ( تايس زضيه ؾيؿسن تؿسِ قؿسكَ ٍگٌسظزائي ؽطٍف لاتل 

زضذظ زَليس تِ گًَِ اي اًػام قَز وِ تافص واّف ٍتِ حسالل ضؾاًيسى آلَزگي خؽ 

 اظ گٌسظزائي ٍخيف اظگٌسظزائي ٍخيف اظ خطوطزى ٍزضتٌسي قَز.

 خطوطزى ٍزضتٌسي ؽطٍف

سِ ٍزحر فولياذ تؿسِ تٌسي )هاًٌس خطوطزى ، ٍزضتٌسي ؽطٍف ( تايس زضيه هٌغمِ تؿ

فكاض  هطثر َّا  اًػام  قَز . ؾايط ضٍقْاي خطوطزى هاًٌس ؾيؿسن ّاي تؿسِ ٍ 

 واهالً غسا اظ ؾايط فولياذ هي زَاًس هَضز اؾسفازُ لطاضگيطز زااظآلَزگي هحفَػ تواًس.

شضاذ غثاض ، هَاز ذاضغي ، هيىطٍاضگاًيؿن ّا ٍضعَتر تيف اظحس َّا تايس وٌسطل 

 قَز. 1ٍخايف 

 ههطفؽطٍف هَضز 

ؽطٍفي وِ تطاي  تؿسِ تٌسي آب تىاض تطزُ هي قَز تايس هٌحهطاً  تطاي ايي هٌؾَض  

تاقس . ؽطٍف چٌس تاض ههطف ًثايس تطاي همانس زيگط ) وِ هٌػط تِ آلَزگي  

فطآٍضزُ هي قَز( تىاضتطزُ قَزٍتايس اظًؾطهٌاؾة تَزى زه زه هَضز تاظضؾي 

تايس تاظضؾي قَز. ؽطٍف خالؾسيىي لطاض گيطز. زضهَاضز همسضي ، ؽطٍف غسيسًيع 

تطاي تؿسِ تٌسي آب تَزُ ٍّيچگًَِ اضط ؾَئي ضٍي 2هَضز ههطف تايس اظًَؿ هػاظ

 فطآٍضزُ ًْائي ًساقسِ تاقس.

 زطاتطي آب ّاي تؿسِ تٌسي قسُ

 
                                                 

1- Monitoring 

2- Food Grade 

 

 



زطاتطي آب ّاي تؿسِ تٌسي قسُ تايس تِ گًَِ اي  تاقس وِ آب ضا زض هماتل هٌاتـ  

نسهازي وِ هوىي اؾر تافص ًاهٌاؾة قسى آب تطاي تالمَُء آلَزگي ٍّوچٌيي 

 ههطف گطزز، هحافؾر وٌس.

 اعالفاذ فطآٍضزُ تطاي آگاّي ههطف وٌٌسُ

زَنيِ ّاي الظم تِ گًَِ اي وِ هَغة آگاّي ههطف وٌٌسُ قَز تايس تط ضٍي 

تطچؿة ليسگطزز. هطال : ايي آب ، آب هقوَلي اؾر ًٍوي زَاًس تِ فٌَاى آب اؾسطيل 

ازُ لطاض گيطز ٍ يا ايي آب هرهَل ًَظازاى  ٍ تيواضاًي وِ ؾيؿسن ايوٌي هَضز اؾسف

تسًكاى تسًكاى زضقيف قسُ اؾر)هاًٌس هثسالياى تِ ايسظ.ّدازير ٍيطٍؾي ٍياافطازي 

 وِ اظقيوي زضهاًي اؾسفازُ هي وٌٌس( ًوي تاقس. 

َلَغي( وليِ فطآيٌسّايي وِ هيسَاًس تافص زغييطزطوية )فيعيىي،قيويائي ٍياهيىطٍتي

 آب خؽ اظ اؾسرطاظ قَزتايس ضٍي تطچؿة ليسقَز.
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