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ب

خدانامبه
ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀباآشنایی

و تحقیقاتاستانداردمؤسسۀمقرراتوقوانیناصالحونقان3مادةیکبندموجببهایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
) رسمی(استانداردهاي ملی نشروتدوینتعیین،وظیفهکهاستکشوررسمیمرجعتنها1371ماهبهمنمصوبایران،صنعتی

.داردعهدهبهراایران

مؤسسـات  ومراکـز نظـران صـاحب ،*سهکارشناسان مؤسازمرکبفنیهايکمیسیوندرمختلفهايحوزهدراستانداردتدوین
تولیـدي،  بـه شـرایط  توجـه بـا وملیمصالحباهمگاموکوششیشودمیانجاممرتبطوآگاهاقتصاديوتولیديپژوهشی،علمی،

کننـدگان،  مصـرف تولیدکننـدگان، شـامل نفـع، وحـق صـاحبان منصـفانۀ وآگاهانـه مشـارکت ازکـه اسـت تجـاري وفنـاوري 
نـویس  پـیش .شـود مـی حاصـل دولتیغیرودولتیهايسازماننهادها،تخصصی،وعلمیمراکزکنندگان،اردووصادرکنندگان
از دریافـت پـس وشودمیارسالمربوطفنیهايکمیسیوناعضايونفعذيمراجعبهنظرخواهیبرايایرانملیاستانداردهاي

وایـران چـاپ  )رسـمی (ملـی استانداردعنوانبهتصویبصورتدروطرحرشتهآنبامرتبطملیکمیتۀدرپیشنهادهاونظرها
.شودمیمنتشر

کننـد  مـی تهیـه شـده تعیـین ضـوابط رعایـت بـا نیزذیصالحومندهعالقهايسازمانومؤسساتکهاستانداردهایینویسپیش
بـدین ترتیـب،   .شـود مـی رمنتشـ وچـاپ ایـران ملـی اسـتاندارد عنـوان بـه تصـویب، درصـورت وبررسیوطرحملیدرکمیتۀ

ملی استانداردکمیتۀدروتدوین5شمارةایرانملیاستاندارددرشدهنوشتهمفاداساسبرکهشودمیتلقیملیاستانداردهایی
.باشدرسیدهتصویببهدهدمیتشکیلاستانداردمؤسسهکهمربوط

المللی الکتروتکنیـک  بینکمیسیون1(ISO)استاندارد المللیبیننسازمااصلیاعضايازایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
(IEC)2قانونی شناسیاندازهالمللیبینسازمانو(OIML)3کـدکس غـذایی   کمیسـیون 4رابـط تنهابه عنوانواست(CAC)5در
آخـرین ازکشـور، خـاص هـاي نیازمنـدي وکلـی شـرایط بـه توجهضمنایرانملیاستانداردهايتدویندر.کندمیفعالیتکشور

.شودمیگیريبهرهالمللیبیناستانداردهايوجهانصنعتیوفنیعلمی،هايپیشرفت

کننـدگان،  مصرفازحمایتبرايقانون،درشدهبینیپیشموازینرعایتباتواندمیایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردمؤسسۀ
اجـراي  اقتصـادي، ومحیطـی زیسـت مالحظـات ومحصوالتکیفیتازناناطمیحصولعمومی،وفرديایمنیوسالمتحفظ
اسـتاندارد،  عـالی شـوراي تصـویب ابوارداتی،اقالمیاوکشورداخلتولیديمحصوالتبرايراایرانملیاستانداردهايازبعضی

و صـادراتی کاالهاياستاندارداجرايکشور،محصوالتبرايالمللیبینبازارهايحفظمنظوربهتواندمیمؤسسه. نمایداجباري
در فعـال مؤسساتوهاسازمانخدماتازکنندگاناستفادهبهبخشیدناطمینانبرايهمچنین. نمایداجباريراآنبنديدرجه
و هـا آزمایشـگاه محیطـی، زیسـت مدیریتوکیفیتمدیریتهايسیستمصدورگواهیوممیزيبازرسی،آموزش،مشاوره،زمینۀ

تأییـد  نظـام ضـوابط اساسبررامؤسساتوهاسازمانگونهایناستانداردمؤسسۀسنجش،وسایل)واسنجی(کالیبراسیون کزمرا
نظـارت  هـا آنعملکردبرواعطاهاآنبهصالحیتتأییدگواهینامۀالزم،شرایطاحرازصورتدروکندمیارزیابیایرانصالحیت

تحقیقـات  انجـام وهـا گرانـب فلزاتعیارتعیینسنجش،وسایل)واسنجی(کالیبراسیون یکاها،المللیبیندستگاهترویج.کندمی
.استمؤسسهاینوظایفدیگرازایرانملیاستانداردهايسطحارتقايبرايکاربردي

ایرانصنعتیتحقیقاتواستانداردموسسۀ*
1- International organization for Standardization
2- International Electro technical Commission
3- International Organization for Legal Metrology (Organization International de Metrology Legal)
4- Contact point
5- Codex Alimentarius Commission
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ج

کمیسیون فنی تدوین استاندارد
»هاي فیزیکی و شیمیاییویژگی- آب آشامیدنی «

)پنجمتجدید نظر(

یا نمایندگی/ مت و س:رئیس
علی، ترابیان

)»آب و فاضالب«دکتراي مهندسی محیط زیست (
دانشگاه تهران-و عضو هیئت علمیاستاد 

:دبیر
زمانی، مینا

)لیسانس مهندسی شیمی(
» فاضـالب «و » آب«هاي تخصصی دبیر کمیته- وزارت نیرو 
فنیهايضوابط و معیارطرح تهیه 

:ءاعضا
کوشیار، یواقفاعظم

)شیمیمهندسیلیسانس(
مدیر دفتر نظارت بر بهداشت آب شـرکت مهندسـی آب و   

فاضالب کشور

ایزدي، خاطره
)لیسانس مهندسی کشاورزي(

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

ایمانزاده، سایه
، مهندسی عالیلیسانس شیمی کاربردي(

)آب و فاضالب

ر مهندسی و معیارهاي فنی آب و آبفادفت-وزارت نیرو

باغبان، مهتاب
)لیسانس شیمی کاربردي(

رئیس گروه نظارت بـر کنتـرل کیفیـت آب شـرکت آب و     
فاضالب استان تهران

زاده، اسفندیارجلیل
عــالی MPHهــا و گیــري از بیمــاريدکتــراي پــیش(

)بهداشت پزشکی اجتماعی

شت آب و فاضالب شـرکت  مدیر امور کنترل کیفیت و بهدا
آب و فاضالب شهر تهران

دانشمند ایرانی، کوروش
)لیسانس شیمیفوق(

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

رمضانی، محمدکاظم
)دکتراي کشاورزي(

مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

روستایی، نادیا
)لیسانس مهندسی شیمیفوق(

محیط زیستسازمان حفاظت 
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د

)ادامه(کمیسیون فنی تدوین استاندارد 

یا نمایندگی/ سمت و :اعضاء
زارعی، مرجان

)لیسانس میکروبیولوژي(
مرکز تحقیقات و پژوهش صنایع غذایی دکتر هدایت

رضاشقاقی، غالم
)لیسانس مهندسی محیط زیستفوق(

شت، درمان رئیس اداره بهداشت آب و فاضالب وزارت بهدا
و آموزش پزشکی

اصغرخانی، علیقدیم
)لیسانس مهندسی عمرانفوق(

تهراندانشگاه 

قنادي، مجید
)لیسانس مهندسی بهداشت محیطفوق(

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

محبی، محمدرضا
)لیسانس مهندسی بهداشت محیطفوق(

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

نتظري، احمدم
)لیسانس مهندسی عمران(

شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور

منزوي، هاشمه
)لیسانس شیمی(

سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

موافقی، امیر
)»پرتوپزشکی«اي دکتراي مهندسی هسته(

اي و پرتـوي سـازمان انـرژي    مدیرکل دفتر خدمات هسـته 
اتمی ایران
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ه

مندرجاتت فهرس
صفحهعنوان 

جاستانداردۀآشنایی با مؤسس
)ه(و ) د(کمیسیون فنی تدوین استاندارد

حگفتارپیش
طمقدمه

1هدف1
1کاربرددامنه2
1الزامیمراجع3
2تعاریفواصطالحات4

2آشامیدنیآب-1- 4
2معدنیشیمیاییمواد-2- 4
2سمیمعدنیشیمیاییمواد-3- 4
2غیرسمیمعدنیشیمیاییمواد-4- 4
3آلیشیمیاییمواد-5- 4
3گندزداها-6- 4
3محصوالت جانبی گندزذایی-7- 4
3رادیواکتیومواد-8- 4
3کشآفت-9- 4
4مطلوبحد-10- 4
4مجازحداکثر-11- 4
4ماندهباقیآزادکلر-12- 4
4آبکدورت-13- 4
4آشامیدنیآبتوزیععمومیشبکه-14- 4
4خصوصیانشعابشیر-15- 4
5عمومیانشعابشیر-16- 4
4تصفیه خانه بزرگ-17- 4
5تصفیه خانه کوچک-18- 4

5هاویژگی5
5آشامیدنیآبفیزیکیهايویژگی-1- 5
5بووطعم- 1-1- 5
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و

6ظاهريهايویژگی- 1-2- 5
6آشامیدنیآبشیمیاییهايویژگی-2- 5
6معدنیشیمیاییمواد- 2-1- 5
8آلیشیمیاییمواد- 2-2- 5
9هاکشآفت- 2-3- 5
10گندزداییجانبیمحصوالتوگندزداها- 2-4- 5
12ماندهیباقکلرآزادمقدار- 2-5- 5
12فلوراید- 2-6- 5
13رادیواکتیومواد-3- 5
آبکشیلولههايشبکهدرماندهباقیآزادکلرروزانهسنجشمواردعدادت-)اطالعاتی(الفپیوست

14جمعیتحسببرآشامیدنی،
15ها در آب آشامیدنیکشخانواده شیمیایی و موارد مورد استفاده برخی از آفت- )اطالعاتی(بپیوست
20آزمون شیمیایی و فیزیکی آببرداري واي نمونههروشفهرست استانداردهاي ملی -)اطالعاتی(جپیوست
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ز

گفتارپیش
ایـن  . تـدوین شـد  1345نخستین بار در سـال  »شیمیاییو هاي فیزیکیویژگی-آب آشامیدنی «استاندارد 
بـار  پنجمـین کمیسیون فنی کشاورزي و غذایی براي توسطرسیده و بررسی براساس پیشنهادهاياستاندارد

مـورخ  جلسه کمیته ملی استاندارد کشـاورزي و غـذایی  میننهصد و نوزدهقرار گرفت و در نظر مورد تجدید
موسسـه اسـتاندارد و   قانون اصالحی قوانین و مقـررات 3ماده 1استناد بند ه اینک ب.تصویب شد11/12/88

.شودمیایران منتشر د ملی عنوان استانداره ب1371، ماهبهمنب مصو،تحقیقات صنعتی ایران

و خـدمات، علـوم ،صـنایع هاي ملی و جهانی در زمینهپیشرفتالت و و هماهنگی با تحوبراي حفظ همگامی 
و پیشـنهادي کـه بـراي اصـالح     گونـه هـر وخواهد شدلزوم تجدید نظر صورتایران در ملی استانداردهاي 

. توجه قرار خواهد گرفتدر کمیسیون فنی مربوط موردتجدید نظر ها ارائه شود، هنگام تکمیل این استاندارد
.بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهاي ملی استفاده کرد

.شودمی1376سال 1053ةاین استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمار
:شرح زیر استاین استاندارد مورد استفاده قرار گرفته بهتدوینخذي که براي أمنبع و م

WHO, 2008, “Guidelines for Drinking-Water Quality”, second addendum. Vol. 1,
Recommendations. 3rd ed. ISBN 978 92 4 154760 4. World Health Organization.
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ح

مقدمه
ا بـر  هتر آنها از یک طرف و شناسایی اثرهاي جامعگیري و حذف آالیندههاي شناسایی، اندازهپیشرفت روش

کـه  اسـت  کارگیري روش مدیریت و ارزیابی ریسـک در تـدوین اسـتانداردها سـبب شـده      نسان و بهسالمت ا
جدیدي براي مواد معـدنی، آلـی و غیـره    مقادیرطور مداوم بازنگري و استانداردهاي آب آشامیدنی در دنیا به
.شوندتعریف و یا پارامترهاي جدیدي معرفی 

حـد مجـاز و مطلـوب پارامترهـاي مختلـف      . شده اسـت ارائهو تدوین 1376در سال ،1053قبلیاستاندارد
و سـایر  ) WHO(سازمان بهداشت جهـانی  1997سالفیزیکی، شیمیایی و رادیواکتیو آن با توجه به ویرایش

تغییـر نمـوده و   2008در سـال  WHOمقـررات  کـه  نظـر بـه ایـن   . تعیین شده است،مراجع معتبر آن زمان
ملی که در استاندارد مقادیرياند و از طرفی سایر افه و بعضی دیگر حذف شدههمچنین برخی از پارامترها اض

ملـی  بـازنگري اسـتاندارد  بنابراین . اندمورد بازنگري قرار گرفته،استفاده شده1376سال 1053ایران شماره 
.باشدضروري می،با توجه به تغییرات مراجع معتبر و شرایط کشور1053ایران شماره
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ییهاي فیزیکی و شیمیاویژگی- یدنی آب آشام

هدف1
.باشد، میآب آشامیدنیرادیواکتیو و شیمیایی،هاي فیزیکیتعیین ویژگی،هدف از تدوین این استاندارد

دامنه کاربرد2
.کاربرد دارد،آب آشامیدنیبراي،این استاندارد

:مهمیادآوري
.کاربرد ندارد،دي شدهبنهاي آشامیدنی بستهبراي آب،این استاندارد-الف

.گردد، کاربرد نداردها تهیه میکنآب شیرینوسیلهبهبراي آبی که ،این استاندارد-ب

مراجع الزامی3
. ها ارجـاع داده شـده اسـت   مدارك الزامی زیر حاوي مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن

.شودرد ملی ایران محسوب میی از این استاندائجز،ترتیب آن مقرراتبدین
نظرهـاي بعـدي آن   هـا و تجدیـد  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحیهدرصورتی

هـا ارجـاع داده   در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشـار بـه آن  . نظر این استاندارد ملی ایران نیستمورد
.ها مورد نظر استهاي بعدي آنصالحیهنظر و اشده است، همواره آخرین تجدید

:استفاده از مراجع زیر براي این استاندارد الزامی است

.هاي فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی، ویژگی1376: 1053استاندارد ملی ایران شمارة 3-1

3-2 Office of Water U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2009, “2009 Edition of
the Drinking Water Standards and Health Advisories”, EPA 822-R-09-011,
Washington, USA.

3-3 World Health Organization (WHO), 2008, “Guidelines for Drinking-Water Quality”,
Second addendum. Vol. 1, Recommendations. –3rd ed., ISBN 978 92 4 154760 4.

3-4 World Health Organization (WHO), 2006, “Guidelines for Drinking-Water Quality”,
incorporating first addendum. Vol.1, Recommendations. – 3rd ed., ISBN 92 4 154696 4.

3-5 John De zuane, P.E., 1990, “Handbook of Drinking Water Quality Standard and
Controls”, Van Nostrand Reinhold. N. Y. Pages 17-150.

3-6 WHO, 1993, “Guidelines for Drinking-Water Quality”, 2nd Edition, vol. 1.
Recommendations. WHO Geneva. Pages 129, 174-181.

3-7 WHO, 1993, “Guidelines on Technologies for Water Supply System in Small
Communities”, W.H.O., E.M.R.O., C.F.H.A., Amman. Pages 11, 12, 112, 113.

3-8 WHO, 1985, “Guideline for Drinking-Water Quality” volume 3 Drinking -Water
Quality Control in Small Community Supplies. W.H.O Geneva. Page 2.

3-9 Premazzi, G., 1989, “Environment and Quality of Life. Scientific Assessment of EC
Standards for Drinking Water Quality”, Commission of the European Communities
Luxembourg. Pages 7-28.
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3-10 Corbitt. Robert A., 1990, “Standard Handbook of Environmental Engineering”,
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اصطالحات و تعاریف4
:رودمیکار تعاریف زیر بهو اصطالحات ،در این استاندارد

4-1
1آب آشامیدنی

مصرف آن جهـت ،فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدي باشد کههايویژگیکه ،آبی است
.دایجاد نکن،انسانسالمت، براي در کوتاه مدت یا دراز مدتآشامیدن، عارضه سوئی

4-2
2مواد شیمیایی معدنی

این ترکیبات معمـوالً از طریـق منـابع    . وجود نداردهاآنترکیباتی هستند که معموالً عنصر کربن در ساختار
و سـمی یی معـدنی  شوند و به دو دسته مواد شـیمیا هاي انسانی در آب وارد میطبیعی و یا از طریق فعالیت

.شوندتقسیم می،سمیغیر

4-3
سمیمواد شیمیایی معدنی 

در کوتاه مـدت یـا   ،ءعارضه سوکردن آب و ایجاد سمیکه پتانسیل است،آن دسته از مواد شیمیایی معدنی
.را دارندانسان سالمتدراز مدت در

4-4
سمیمواد شیمیایی معدنی غیر

ها در حد مطلوب شوند و وجود برخی از آنمیبه صورت طبیعی یافت که معموالًاست،مواد شیمیایی معدنی
.براي بدن انسان ضروري است

1- Drinking Water
2- Mineral Chemical Compound
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4-5
مواد شیمیایی آلی

باشند و شامل که در ساختار مولکولی خود داراي عنصر کربن می،شوندمیبه مجموعه مواد غیرمعدنی اطالق 
.مواد هستندهاي آروماتیک و سایر هاي آلیفاتیک، هیدروکربنهیدروکربن

4-6
1گندزداها

عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که براي تصفیه آب آشـامیدنی و بـه منظـور زدودن یـا     ،ازگندزداها عبارتند 
. روندکار میبه، زابیماريعوامل میکروبیغیرفعال کردن تمامی 

4-7
محصوالت جانبی گندزدایی

تولیـد 2سـازها واکـنش مـاده گنـدزدا بـا پـیش     محصوالت جانبی گندزدایی شامل موادي هستند کـه در نتیجـه   
.شوندمی

4-8
مواد رادیواکتیو

که به طور خود به خود دچار تغییراتی شده که نتیجه آن تشـکیل  ،هاي ناپایدارمتشکل از هستهاست موادي 
.باشداي ناپایدارتر میترکیبات هسته

ر طبیعی وجود داشته و بعضـی دیگـر بـه صـورت مصـنوعی      هاي ناپایدار به طوبعضی از هسته،الزم به ذکر است که-یادآوري
توان به گسیل آلفـا، گسـیل   شود، میهاي رادیواکتیو طبیعی و مصنوعی ایجاد مییندهاي تالشی که در هستهآبوده و از انواع فر

.اشاره نمود،بتا، گسیل پوزیترون و تابش گاما

4-9

3کشآفت

زا شگیري، انهدام یا کنترل هر آفتی شامل ناقلین عوامل بیمارياي یا مخلوطی از مواد که به منظور پیهر ماده
ه سـبب خسـارت در طـول دوره تولیـد،     کـ هاي نا خواسته از گیاهان یـا حیوانـاتی   نهوبه انسان و حیوانات، گ

علوفـه اسـتفاده   غـذایی، محصـوالت کشـاورزي، چـوب و    فرآوري، انبارداري، حمل و نقل و بازار رسانی مواد
.گرددمی

1- Disinfectant
2- Precursors:

.کنندکیبات آلی و ترکیات معدنی هستند که در واکنش با مواد گندزدا، محصوالت جانبی تولید میگرهایی اعم از ترسازها واکنشپیش
3- Pesticide
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4-10
1مطلوبحد

از تـر بیش،کهطوريبه،آب آشامیدنیشیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیوفیزیکی، هايویژگی،ازاستعبارت
.استآشامیدن قابلهنوز اما، باشدکیفیت آب آشامیدنی مطلوب نمیبراي،)مجازحداکثرتا مقدار(آن حد

، مالحظات فنـی،  5آب، موارد زیباشناختی4و بوي3ب از نظر طعمآ2با در نظر گرفتن قابل پذیرش بودنحد مطلوب-یادآوري
. تعیین شده است،راهبري و اقتصادي آب

4-11
6مجازاکثرحد

کـه مصـرف آن در   ،رادیواکتیو آب آشامیدنی استو بیولوژیکیشیمیایی،،فیزیکیهايیویژگي ازحد مجاز
.نشودنساناسالمتبرايءعارضه سوایجاد سبب،کوتاه مدت یا دراز مدت

4-12
7هماندباقیکلر آزاد

.شودمیگفتهآب آشامیدنیدر (-OCl)و یون هیپوکلریت (HOCl)به مجموع اسید هیپوکلرو 

4-13
کدورت آب

قسمتی از نور شده تمامی یا ق در آب که سبب شکستگی، پراکندگی و جذبمعلّاتوجود ذر،ست ازاعبارت
.از آن گرددتابیده شدهنوریا تمامبخشیعبورو مانع

4-14
آشامیدنیشبکه عمومی توزیع آب

مرتبط با هم و داراي فشـار الزم بـه منظـور توزیـع آب بـراي      تاسیسات و لولهاي از مجموعه،عبارت است از
کـه  ،مصارف خانگی، اداري و صنعتی در یک منطقه یا داخل شهر، شهرك، روستا و یا سایر اجتماعات مشابه

.باشداجع قانونی و ذیصالح متولی تامین و توزیع آب آشامیدنی کشورنظارت مربابایداین شبکه

4-15
شیر انشعاب خصوصی

.شیر برداشت از شبکه عمومی توزیع آب آشامیدنی در منازل یا اماکن،عبارت است از

1- Admissible Limit
2- Acceptability
3- Taste
4- Odor
5- Aesthetic
6- MCL = Maximum Contaminant Level
7- Free Residual Chlorine
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4-16
شیر انشعاب عمومی

.گیردیکه برداشت عموم از آن به طور عمده با ظرف انجام ماست،شیر برداشت نصب شده در معابر

4-17
تصفیه خانه بزرگ

.شودمیگفتهر ثانیه و بیشتر بهایی با ظرفیت تولید آب یک متر مکعب به تصفیه خانه

4-18
تصفیه خانه کوچک

.شودمیگفتهر ثانیهبهایی با ظرفیت تولید آب کمتر از یک متر مکعب به تصفیه خانه

هاویژگی5

آشامیدنیهاي فیزیکی آبویژگی1- 5
.مطابقت داشته باشد،1باید با مشخصات داده شده در جدول آشامیدنیکی آبهاي فیزیویژگی

آشامیدنیهاي فیزیکی آبویژگی- 1جدول 

گیرياندازهواحد مقدار مجازحد مطلوبویژگیردیف
5NTUحداکثر 1تر یا مساويکمکدورت1

a

15حداکثر- رنگ2
کبالت براي رنگ حقیقی ،پالتین

T.C.Uآب 
b

3حداکثر و درجه سلسیوس 12واحد در 2حداکثر بو3
TON(رقم آستانه بو- درجه سلسیوس25واحد در 

c(

4pH5/8-5/60/9-5/6 -
هـا نآبـراي  ،در کیفیت بهداشتی آب به طور غیرمستقیم نقـش دارنـد  ،عالوه بر قابل پذیرش بودن آبpHورنگ،که کدورتنظر به این-1یادآوري 

.حداکثر مجاز تعریف شده است

.الزامی است،1هاي متعارف آبخانهیو در خروجی تصفیه-تی-تر یا مساوي یک انتامین کدورت کم-2یادآوري

a- Nephelometric Turbidity Unit
b- True Color Unit
c- Threshold Odor Number

و بوطعم1- 1- 5
.امطلوب باشدنو بويهرگونه طعمبدونآب آشامیدنی باید 

1- Conventional Water Treatment Plants
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هاي ظاهريویژگی2- 1- 5
.شن و روغن:مانند،هرگونه مواد خارجی قابل رویت با چشم غیرمسلح باشدبدونآب آشامیدنی باید 

هاي شیمیایی آب آشامیدنیویژگی2- 5
:باشدزیرشرح هاي شیمیایی آب آشامیدنی باید بهویژگی

معدنیمواد شیمیایی 2-1- 5

سمیواد شیمیایی معدنی م1- 2-1- 5
.گردیده استتعیین،2در جدول سمیمقادیر مجاز مواد شیمیایی معدنی حداکثر 

سمیحداکثر مقادیر مجاز مواد شیمیایی معدنی - 2جدول 

)بر لیترگرممیلیابعاد برحسب (

حداکثر مجازبر حسبنوع ترکیبردیف
As01/0آرسنیک1
b -MFLآزبست2

a7
Pb01/0سرب3
Cr05/0*کروم4
Se01/0سلنیوم5
Cd003/0کادمیوم6
Sb02/0آنتیموان7
Hg006/0)معدنی(جیوه 8
Mo07/0مولیبدن9
CN07/0سیانور10
B5/0بر11
Ni07/0نیکل12
Ba7/0باریم13
cV1/0وانادیوم14

. مقدار ذکر شده براي مقدار کل کروم است-یادآوري* 
a- MFL = million fibers per liter ) میکرون10با طول بیش از (میلیون فیبر بر لیتر 

b-مراجعه شود2-3به مراجع الزامی بند.
c- مراجعه شود1-3به مراجع الزامی بند.
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سمیمواد شیمیایی معدنی غیر2- 2-1- 5
تعیـین  3دول موجـود درآب آشـامیدنی در جـ   سمیحداکثر مقدار مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیر

.استگردیده
موجود در آب آشامیدنیسمیحداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیر- 3جدول 

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (

حداکثر مجازحداکثر مطلوبنوع ترکیبردیف
(TDS)کل مواد جامد محلول1

a10001500
*CaCO3200500سختی کل بر حسب2

*Cl250400بر حسبکلرور 3

*SO4250400سولفات بر حسب4

- H2S05/0هیدروژن سولفوره5
- Fe3/0آهن بر حسب6
Mn1/04/0منگنز بر حسب7
Al1/0*2/0-1/0آلومینیوم بر حسب8
- Zn3روي بر حسب9
Cu12مس بر حسب 10
NO3 -b50نیترات بر حسب 11
NO2 -b3حسب نیتریت بر12
- Ca300کلسیم برحسب 13
- *Mg30منیزیم بر حسب 14
- NH35/1آمونیاك بر حسب 15
Na200c200سدیم بر حسب16

شـرایطی  از ایـن رو در ،که بین یون منیزیم و سولفات از نظر تغییر طعم و امکان اختالل در جهاز هاضمه ارتبـاطی وجـود دارد  نظر به این-1یادآوري
. بر لیتر باشدگرممیلی250مقدار سولفات نباید بیش از باشد،تربیشبر لیتر گرممیلی30که مقدار منیزیم از 

ملـی ارائـه   در راستاي منافعبهداشتی بوده وبه علت اهداف غیر،حداکثر مجاز کل مواد جامد محلول، کلرور، سولفات، آلومینیوم و سدیم-2یادآوري 
.شده است

.باشدمی2/0هاي کوچک و براي تصفیه خانه1/0هاي بزرگ براي تصفیه خانهمقدار حداکثر مجاز آلومینیوم -3یادآوري 
.حداکثر مجاز سختی از نقطه نظر اقتصادي ارائه شده است-4یادآوري 

a- Total Dissolved Solids

-bباشدتربیشادیر توصیه شده نباید از یک مجموع نسبت غلظت هر کدام به مق-در مورد نیترات و نیتریت.

1≤
غلظت نیتریت اندازه گیري شده

+
غلظت نیترات اندازه گیري شده

غلظت نیترات استانداردغلظت نیتریت استاندارد
-c میلی گرم بر لیتر مجاز است250منبع آب با کیفیت برتر در منطقه تا نبودندر شرایط.
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مواد شیمیایی آلی2-2- 5
.استتعیین گردیده4ثر مقدار مجاز و مطلوب مواد شیمیایی آلی در آب آشامیدنی در جدول حداک

حداکثر مقدار مجاز و مطلوب برخی از مواد شیمیایی آلی در آب آشامیدنی -4جدول 

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (
حداکثر مجازحداکثر مطلوبنام مادهگروهردیف

هايآلکان1
هکلرینه شد

(Chlorinated
alkanes)

Carbon tetrachloride -004/0تتراکلراید کربن
Dichloromethane -02/0دي کلرومتان2
Dichloroethane -03/0-1,2دي کلرواتان-2و 31
هاياتن4

کلرینه شده
(Chlorinated

ethenes)

Dichloroethene -05/0-1,2دي کلرواتن- 2و1
Trichloroethene -02/0واتنتري کلر5
Tetrachloroethene -04/0تتراکلرواتن6
7

هاي هیدروکربن
آروماتیک

(Aromatic
hydrocarbons)

Benzene -01/0بنزن
Toluene024/07/0تولوئن8
Xylenes02/05/0هازایلن9
Ethylbenzene002/03/0اتیل بنزن10
Styrene004/002/0استیرن11
Benzo[a]pyrene (BaP) -0007/0پیرن[a]شاخص بنزو12
13

هايبنزن
کلرینه شده

(Chlorinated
benzenes)

- Monochlorobenzene (MCB)01/0مونوکلروبنزن

-2و1(کلروبنزن دي- 2و141
DCB(

1,2-Dichlorobenzene (1,2-
DCB)

001/01

Dichlorobenzene-1,4کلروبنزندي- 4و151 (1,4-
DCB)

0003/03/0
- trichlorobenzene01/0-1,2,3کلروبنزنتري- 3و2و161
- trichlorobenzene005/0-1,2,4کلروبنزنتري- 4و2و171
- trichlorobenzene05/0-1,3,5کلروبنزنتري- 5و3و181

19

سایر مواد آلی
(Miscellaneous

organic
constituents)

) اتیل هگزیل- 2(ي د
)DEHP(فتاالت 

Di (2-ethylhexyl)phthalate
(DEHP)

 -008/0

Acrylamide -0005/0اکریل آمید20
Epichlorohydrin (ECH) -0004/0کلروهیدریناپی21
Hexachlorobutadiene (HCBD) -0006/0هگزاکلرو بوتادین22

تترا استیک آمیندياتیلن23
اسید

Ethylenediaminetetraacetic
acid (EDTA)

 -6/0

Nitrilotriacetic acid (NTA) -2/0نیتریلوتري استیک اسید24
Dimethoate -006/0دي متوات25
-1,4دیوکسان-4و 261 Dioxane -05/0

متیل ترشري بوتیل اتر 27
)MTBE(

Methyl tertiary-butyl ether
(MTBE)

015/0 -

Microcystin -001/0میکروکیستین28
Vinyl chloride -0003/0وینیل کلراید29
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هاکشآفت2-3- 5
سـموم مجـازي کـه از طـرف     نـوع باید براساس،سموم دفع آفات در آب آشامیدنی هر منطقهنوعمانده باقی

ن نباید از مقـادیر  شود و مقدار آجستجو،رسدمیشده و یا در منطقه به مصرف عییننباتات تحفظسازمان
.باشدتربیشبه شرح زیر 5جدول تعیین شده در 

ها در آب آشامیدنیکشحداکثر مجاز برخی از آفت–5جدول

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (

حداکثر نام مادهردیف
مجاز

Alachlor02/0آالکلر1
Aldicarb01/0آلدیکارب2
Aldrin andآلدرینآلدرین و دي3 dieldrin00003/0
Atrazine002/0آترازین4
Carbofuran007/0کربوفوران5
Chlordane2/0کلردان6
Chlorpyrifos03/0کلرپیریفوس7
Chlorotoluron03/0کلروتولورن8
Cyanazine0006/0سیانازین9

ت.د.د10
کلرواتانتريفنیلکلروديدي

DDT
Dichloro Diphenyl Trichloro

ethane
001/0

Dibromo-3-chloropropane001/0-1,2کلروپروپان- 3دي برمو -2و 111

دي کلر و فنوکسی -4و 122
استیک اسید

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
(2,4-D)

03/0

Dichloropropane04/0-1,2دي کلرو پروپان-2و 131
Dichloropropene02/0-1,3دي کلرو پروپن-3و 141
Endrin0006/0اندرین15
Isoproturon009/0ایزوپروتورون16
Lindane002/0نالیند17

) کلروفنوکسی- 4-متیل-2(-184
(MCPA)استیک اسید 

MCPA [4-(2-methyl-4-
chlorophenoxy)acetic acid]

002/0

Methoxychlor02/0متوکسی کلر19
Metolachlor01/0متوالکلر20
Molinate006/0مولینات21
Pendimethalin02/0پندي متالین22
Pentachlorophenol (PCP)009/0پنتا کلروفنل23
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)ادامه(ها در آب آشامیدنیکشحداکثر مجاز برخی از آفت–5جدول 

حداکثر نام مادهردیف
جازم

Permethrin3/0پرمترین24
Pyriproxyfen3/0پیري پروکسیفن25
Simazine002/0سیمازین26
Trifluralin02/0تري فلورالین27
Terbuthylazine007/0تربوتیل آزین28
29

کلروفنوکسی هربیسایدها
و D- 4و2مستخرج از ( 

MCPA(
Chlorophenoxy herbicides

(excluding 2,4-D and
MCPA)

DB DB09/0-2,4- 4و2
Dichlorprop1/0دي کلروپروپ30
Fenoprop009/0فنوپروپ31
Mecoprop01/0مکوپروپ32

33
تري 5- 2-4

کلروفنوکسی 
استیک اسید

2,4,5-T (2,4,5-
trichlorophenoxy

acetic acid)
009/0

گندزداها و محصوالت جانبی گندزدایی2-4- 5
تعیـین  7و 6ول ادر جـد ر حداکثر مجاز و مطلوب برخی از گندزداها و محصـوالت جـانبی گنـدزدایی   مقادی

.گردیده است

مقدار حداکثر مجاز و مطلوب برخی از گندزداها در آب آشامیدنی -6جدول 

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (

حداکثر معادل التینگندزداهاردیف
مطلوب

حداکثر 
مجاز

Monochloramine3/03مونوکلرآمین1
Chlorine -5کلر2
سدیم دي کلرو ایزوسیانورات3

Sodium
dichloroisocyanurate

برحسب
sodium dichloroisocyanurate -50

4cyanuric acid -40

www.abpsoil.com
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مقدار حداکثر مجاز و مطلوب برخی محصوالت جانبی گندزدایی در آب آشامیدنی-7جدول 

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (

حداکثر معادل التینمحصوالت جانبی گندزداییگندزداهاردیف
مطلوب

حداکثر 
مجاز

1
ازن

Bromate -01/0برومات
Bromoform -1/0برموفرم2
3

دي اکسید کلر
Chlorate -7/0کلرات

Chlorite -7/0کلریت4
5

اسید هیپوکلرو/ کلر

هارو فنلکل
Chlorophenols

Chlorophenol-2کلروفنل-2 (2-CP)0001/0 -
Dichlorophenol-2,4کلروفنلدي- 4و62 (2,4-DCP)0003/0 -
Trichlorophenol-2,4,6کلروفنلتري-6و4و72 (2,4,6-TCP)002/02/0
8

aهاتري هالومتان

Trihalomethanes

Bromoform -1/0برموفرم
Dibromochloromethane -1/0دي برموکلرومتان9
Bromodichloromethane -06/0کلرومتانبرمودي10
Chloroform -3/0کلروفرم11
اسیدهاکلرو استیک12

Chlorinated
acetic acids

Dichloroacetic acid -05/0دي کلرو استیک اسید
Trichloroacetic acid -2/0تري کلرو استیک اسید13
Monochloroacetate -02/0مونو کلرو استات14
15

هاکلر یا کلرآمین
هاکلرو استونیتریل
Halogenated
acetonitriles

Dichloroacetonitrile -02/0دي کلرو استو نیتریل
Dibromoacetonitrile -07/0دي برومو استو نیتریل16
Cyanogen chloride -07/0سیانوژن کلراید17
N-Nitrosodimethylamine (NDMA) -1/0نیتروسدي متیل آمین- Nهاکلرآمین18

غلظت برمودي کلرومتان غلظت دي برمو کلرومتان غلظت برموفرمغلظت کلروفرم  غلظت برمودي کلرومتان استاندارد + غلظت دي برمو کلرومتان استاندارد +غلظت برموفرم استاندارد + غلظت کلروفرم استاندارد ≥1 a-
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مقدار کلرآزاد باقیمانده2-5- 5
، بـر حسـب   pHمتناسـب بـا   ،پس از مدت زمان نـیم سـاعت تمـاس   ،ماندهمقدار مجاز کلر آزاد باقیحداقل 

.آورده شده است8در جدول لیتربر گرممیلی
در آب آشامیدنیpHمانده متناسب با آزاد باقیکلر حداقل مقدار مجاز - 8جدول 

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (
حداقل مقدار مجاز کلر آزادpHمقدار ردیف

85/0از ترکم1
96/0تا 28

5/0-8/0نیم ساعت تماس در شرایط عادي حداقل مان مدت زمانده پس از مقدار توصیه شده کلر آزاد باقی
.بر لیتر استگرممیلیبر حسب ،در محل مصرف آب2/0در هر نقطه از شبکه و حداقل 

اي و ي رودههـا بیمـاري گیـري  همـه ،مانده در آب آشامیدنی در شرایط اضـطراري حداقل مجاز کلر آزاد باقی
.بر لیتر باشدگرمیلیم5/0-0/1باید در محدوده ،طبیعیبالیاي

در جدول رسانی و محل برداشتهاي مختلف آبمانده در آب آشامیدنی در سیستممقدار مجاز کلر آزاد باقی
.آورده شده است9

رسانی و محل برداشتهاي مختلف آبمانده در آب آشامیدنی در سیستمکلر آزاد باقیمجاز مقدار -9جدول

)لیتربر گرممیلیابعاد بر حسب (

ماندهباقیقدار کلر آزاد مرسانی و محل برداشتسیستم آبردیف
5/0–0/1شیر انشعاب عمومی 1
0/1–0/2تانکرهاي سیار توزیع آب آشامیدنی در محل بارگیري2
5/0–0/1تانکرهاي سیار آب آشامیدنی در محل توزیع3

فلوراید2-6- 5
.آورده شده است10در جدول آب آشامیدنیمجاز فلوراید در مقدار حداقل و حداکثر 

مقدار حداقل و حداکثر مجاز فلوراید در آب آشامیدنی- 10جدول 

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (
حداکثرمقدار فلورایدحداقل مقدار فلورایدردیف

15/05/1
دریافتی، اقلیم و میانگین دماي ساالنه آن و میزان دریافت فلورایـد  مقدار مناسب فلوراید در آب آشامیدنی هر منطقه، بر اساس میزان آب-یادآوري 

.باید تعیین شود،)هاي دندانغذا، هوا و محافظت کننده(از سایر منابع 
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رادیواکتیوهايویژگی3- 5
.آورده شده است11جدول در حداکثر مجاز عوامل متشکله رادیواکتیو در آب آشامیدنی

مل متشکله رادیواکتیو در آب آشامیدنیحداکثر مجاز عوا- 11جدول 

اتذر-الف
)ابعاد بر حسب بکرل بر لیتر(

در آب آشامیدنیرادیواکتیومواد غربالگريمعیار ردیف
5/0اشعه آلفا1
1ذرات بتا2

.شودگیري باید اندازهب ، عناصر جدولرادیواکتیوغربالگريدر صورت مثبت بودن تست 

مواد-ب
واحدحداکثر مجاز دهماردیف

226Radiumرادیوم 1 بکرل بر لیتر2261
بکرل بر لیترRadon100رادن2
بر لیترگرممیلیUranium015/0اورانیوم3

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، جـدول  سازمانهاي آشامیدنی از طرف استاندارد پرتوزایی آبارائهدر صورت -1یادآوري
.اعتبار خواهد بودنبدوفوق 

www.abpsoil.com
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الفپیوست 
)اطالعاتی(

هاي لوله کشی آب آشامیدنی، بر حسب مانده در شبکهتعداد موارد سنجش روزانه کلر آزاد باقی
جمعیت

مانده باقیکلر آزاد شتعداد موارد سنججمعیت ردیف
2تا 000/101تا 1
5تا 000/503تا 2000/10
10تا 000/1006تا 3000/50
15تا 000/50011تا 4000/100
15+نفر یک نمونه 000/100به ازاي هر 000/500بیش از 5

مانـده در آن،  گیـري مقـدار کلـر آزاد بـاقی    پایش روزمره کیفیت آب آشامیدنی در نقطه مصرف، مستلزم اندازه-1یادآوري 
pHکدورت و دما است ،.

هـاي کلـر سـنجی، جمعیـت     در تعیین نمونـه ،شوندمنابع و مخازن متعدد، تامین آب میهایی که ازدر شبکه-2یادآوري 
.تحت پوشش محدوده هر کدام مالك محاسبه است
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بپیوست 
)اطالعاتی(

ها در آب آشامیدنیکشبرخی از آفتخانواده شیمیایی و موارد مورد استفاده 

)بر لیترگرممیلیابعاد بر حسب (

نواده خانام مادهردیف
مورد استفادهشیمیایی

AlachlorCAHBآالکلر1

AldicarbCBAC IN NEآلدیکارب2

Aldrin and dieldrinOCIN TEآلدرینآلدرین و دي3

AtrazineTRHBآترازین4

CarbofuranCBAC IN NEکربوفوران5

ChlordaneOCIN TEکلردان6

--Chlorpyrifosکلرپیریفوس7

ChlorotoluronURHBکلروتولورن8

-CyanazineTRسیانازین9

ت.د.د10
کلرواتانتريفنیلکلروديدي

DDT
Dichloro Diphenyl Trichloro

ethane
OCIN

Dibromo-3-chloropropaneHHFM NE-1,2کلروپروپان- 3دي برمو -2و 111

دي کلر و فنوکسی -4و 122
استیک اسید

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
(2,4-D)

POHB

DichloropropaneHHFM-1,2دي کلرو پروپان-2و 131

DichloropropeneHHFM FU IN NE-1,3دي کلرو پروپن-3و 141

--Endrinاندرین15

IsoproturonURHBایزوپروتورون16

LindaneOCINلیندن17

) کلروفنوکسی- 4-متیل-2(-184
(MCPA)استیک اسید 

MCPA [4-(2-methyl-4-
chlorophenoxy)acetic acid]

POHB

MethoxychlorOCINمتوکسی کلر19

MetolachlorAMHBمتوالکلر20

MolinateTCHBمولینات21

PendimethalinDAHBپندي متالین22

Pentachlorophenol (PCP)OCFU HB INپنتا کلروفنل23
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)ادامه(ها در آب آشامیدنی کشبرخی از آفتخانواده شیمیایی و موارد مورد استفاده 

خانواده نام مادهردیف
مورد استفادهشیمیایی

PermethrinPYINپرمترین24

-PyriproxyfenIGRپیري پروکسیفن25

SimazineTRHBیمازینس26

TrifluralinDAHBتري فلورالین27

--Terbuthylazineتربوتیل آزین28

29
کلروفنوکسی هربیسایدها

و D- 4و2مستخرج از ( 
MCPA(

Chlorophenoxy herbicides
(excluding 2,4-D and

MCPA)

DB DBPOHB-2,4- 4و2

DichlorpropPOHB JGدي کلروپروپ30

FenopropPOHBفنوپروپ31

MecopropPOHBمکوپروپ32

33
تري 5- 2-4

کلروفنوکسی 
استیک اسید

2,4,5-T (2,4,5-
trichlorophenoxy

acetic acid)
POHB

هاي اختصاريعالمت
کدهاي مواد شیمیایی-الف

AcetamideAMاستامید

AnilideANآنیلید

BromideBRبروماید

BenzothiadiazoleBTتیادیازولنزوب

ChloroacetanilideCAیلیدنکلرواستا

CarbamateCBکاربامات

DinitroanilineDAدینیتروآنیلین

Halogenatedهاي هالوژن دار شدههیدروکربن HydrocarbonHH

OrganochlorineOCکلر آلی

PyridazinePAپیریدازین

PhenoxyPOپنوکسین

PyrethroidPYیرتروئیدپ

ThiocarbamateTCتیوکاربامات

TriazineTRتیریازین

UreaURاوره

www.abpsoil.com
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کدهاي مواد مورد استفاده-ب

AcaricideACکنه کش

FumigantFMآفت کش

FungicideFUقارچ کش

HerbicideHBعلف کش

Growth regulatorIGتنظیم کننده رشد

InsecticideINحشره کش

NematicideNEکشدنمات

TermiticideTEموریانه کش

www.abpsoil.com
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جپیوست 

)اطالعاتی(
فهرست استانداردهاي ملی روشهاي نمونه برداري و آزمون شیمیایی و فیزیکی آب

مالحظاتسال چاپعنوان استانداردشماره استانداردردیف

گیري یون کلراید در آب و روش اندازه12350
----- 1362فاضالب

----- 1372روش تعیین یون فلوئور در آب22351
----- 1372روش تعیین یون نیترات در آب32352
----- 1361گیري یون سولفات در آبروش اندازه42353

گیري یون فلزات در آب و روش اندازه52354
1372فاضالب

م، وشامل فلزات کادمیم، کلسیم، کر
سرب، منیزیم، منگنز، کبالت، مس، آهن،

.باشدنیکل و روي می

تیتراسیون با (روش حجم سنجی 1372روش آزمون سختی آب62356
EDTA(

یون دبراساس روش پتانسیومتري با الکترو1369روش اندازه گیري یون آمونیوم73067
ویژه آمونیوم

روش اندازه گیري یون آمونیوم به روش 83068
ل مشکي برخوردار بوده وترقت کمداز 1369نتقطیر و تیتراسیو

.اجراي آن بیشتر است

روش اندازه گیري یون کلسیم و منیزیم در 92355
----- 1362آب

----- 1362روش نمونه برداري آب102347
----- 1370روش روزمره نمونه برداري آب112348
---- -1382روش آزمون–تعیین رنگ –کیفیت آب 126722
----- 1382اندازه گیري جیوه–کیفیت آب 137483

147381

اندازه گیري روغن، گریس و –کیفیت آب 
هیدروکربن هاي نفتی موجود در آب و 

اب سنجی مادون قرمز ینفاضالب به روش ب
روش آزمون–) طیف سنجی مادون قرمز (

1383 -----

157609
اندازه گیري شش عامل –کیفیت آب 

لکس کننده به روش کروماتوگرافی کمپ
روش آزمون–گازي 

شامل اندازه گیري شش ترکیب آلی با 1383
.باشدمیروش کروماتوگرافی گازي 
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