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  خدا نام  به

 ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ با آشنایی
 و تحقیقات استاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح ونقان 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

) رسمی(استانداردهای ملی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی
  .دارد عهده به را ایران

مؤسـسات   و مراکـز  نظـران   صـاحب ،*سهکارشناسان مؤس از مرکب فنی هایکمیسیون در مختلف هایحوزه در استاندارد تدوین
تولیـدی،   بـه شـرایط   توجـه  بـا  و ملی مصالح با همگام وکوششی شودمی انجام مرتبط و آگاه اقتصادی و تولیدی پژوهشی، علمی،

کننـدگان،   مـصرف  تولیدکننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منـصفانۀ  و آگاهانـه  مـشارکت  از کـه  اسـت  تجـاری  و فنـاوری 
نـویس   پـیش  .شـود مـی  حاصـل  دولتی غیر و دولتی هایسازمان نهادها، تخصصی، و علمی مراکز کنندگان، اردو و صادرکنندگان
 از دریافـت  پـس  و شودمی ارسال مربوط فنی هایکمیسیون اعضای و نفعذی مراجع به نظرخواهی برای ایران ملی استانداردهای

 و ایـران چـاپ   )رسـمی (ملـی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملی کمیتۀ در پیشنهادها و نظرها
  .شودمی منتشر
کننـد  مـی  تهیـه  شـده  تعیـین  ضـوابط  رعایـت  بـا  نیز ذیصالح و مندهعالق هایسازمان و مؤسسات که استانداردهایی نویس پیش

بـدین ترتیـب،    .شـود مـی  رمنتـش  و چـاپ  ایـران  ملـی  اسـتاندارد  عنـوان  بـه  تـصویب،  درصـورت  و بررسی و طرح ملی درکمیتۀ
 ملی استاندارد کمیتۀ در و تدوین 5 شمارۀ ایران ملی استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر که شودمی تلقی ملی استانداردهایی

  .باشد رسیده تصویب به دهدمی تشکیل استاندارد مؤسسه که مربوط
المللی الکتروتکنیـک   بین  کمیسیون1(ISO)استاندارد  المللی بین نسازما اصلی اعضای از ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
(IEC)2قانونی  شناسی اندازه المللی بین سازمان  و(OIML)3کـدکس غـذایی    کمیـسیون  4رابـط  تنها به عنوان و  است(CAC)5در  

 آخـرین  از کـشور،  خـاص  هـای نیازمنـدی  و کلـی  شـرایط  بـه  توجه ضمن ایران ملی استانداردهای تدوین  در.کندمی فعالیت کشور

  .شودمی گیری بهره المللی بین استانداردهای و جهان صنعتی و فنی علمی، هایپیشرفت
کننـدگان،   مصرف از حمایت برای قانون، در شده بینی پیش موازین رعایت با تواندمی ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ
اجـرای   اقتـصادی،  و محیطـی  زیـست  مالحظـات  و محصوالت کیفیت از ناناطمی حصول عمومی، و فردی ایمنی و سالمت حفظ
ـ  وارداتی، اقالم یا و کشور داخل تولیدی محصوالت برای را ایران ملی استانداردهای از بعضی اسـتاندارد،   عـالی  شـورای  تـصویب  اب

و  صـادراتی  کاالهـای  استاندارد اجرای کشور، محصوالت برای المللی بین بازارهای حفظ منظور به تواندمی مؤسسه . نماید اجباری
در  فعـال  مؤسسات و هاسازمان خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برای همچنین . نماید اجباری را آن بندیدرجه
و  هـا آزمایـشگاه  محیطـی، زیـست  مدیریت و کیفیت مدیریت هایسیستم صدورگواهی و ممیزی بازرسی، آموزش، مشاوره، زمینۀ

تأییـد   نظـام  ضـوابط  اساس بر را مؤسسات و ها سازمان گونه این استاندارد مؤسسۀ سنجش، وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  کزمرا
نظـارت   هـا آن عملکرد بر و اعطا هاآن به صالحیت تأیید گواهینامۀ الزم، شرایط احراز صورت در و کندمی ارزیابی ایران صالحیت

تحقیقـات   انجـام  و هـا گرانب فلزات عیار تعیین سنجش، وسایل )واسنجی(کالیبراسیون  یکاها، المللی بین دستگاه ترویج .کندمی
  .است مؤسسه این وظایف دیگر از ایران ملی استانداردهای سطح ارتقای برای کاربردی

                                                 
  ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسۀ *

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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ز 

  گفتار پیش
ایـن  . تـدوین شـد    1345 نخستین بـار در سـال        »شیمیایی و   های فیزیکی   ویژگی -آب آشامیدنی   «استاندارد  
 بـار   پنجمـین  کمیسیون فنی کشاورزی و غذایی برای        توسطرسیده و بررسی      براساس پیشنهادهای  استاندارد

مـورخ    جلسه کمیته ملی اسـتاندارد کـشاورزی و غـذایی   میننهصد و نوزدهقرار گرفت و در نظر  مورد تجدید
موسـسه اسـتاندارد و       قانون اصالحی قوانین و مقـررات      3 ماده   1استناد بند   ه   اینک ب  .تصویب شد  11/12/88

  .شودمیایران منتشر د ملی عنوان استانداره ب 1371،  ماهبهمنب  مصوّ،تحقیقات صنعتی ایران
  و خـدمات،    علـوم  ،صـنایع  های ملی و جهانی در زمینه     پیشرفتالت و   و هماهنگی با تحوّ   برای حفظ همگامی    

و پیـشنهادی کـه بـرای اصـالح          گونـه  هـر   و خواهد شـد   لزوم تجدید نظر     صورتایران در   ملی  استانداردهای  
.  توجه قرار خواهد گرفـت در کمیسیون فنی مربوط موردتجدید نظر  ها ارائه شود، هنگام     تکمیل این استاندارد  

  .بنابراین، باید همواره از آخرین تجدید نظر استانداردهای ملی استفاده کرد
  .شودمی 1376 سال 1053 ۀاین استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمار

  :شرح زیر است   این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته بهتدوینخذی که برای 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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  مقدمه
ا بـر   هتر آن ها از یک طرف و شناسایی اثرهای جامع       گیری و حذف آالینده     های شناسایی، اندازه  پیشرفت روش 

کـه  اسـت   کارگیری روش مدیریت و ارزیابی ریـسک در تـدوین اسـتانداردها سـبب شـده                   نسان و به  سالمت ا 
 جدیدی برای مـواد معـدنی، آلـی و غیـره            مقادیرطور مداوم بازنگری و       استانداردهای آب آشامیدنی در دنیا به     
  .شوندتعریف و یا پارامترهای جدیدی معرفی 

حـد مجـاز و مطلـوب پارامترهـای مختلـف       .  شـده اسـت    ارائهو  تدوین   1376 در سال    ،1053  قبلی استاندارد
و سـایر   ) WHO( سازمان بهداشت جهـانی      1997  سال فیزیکی، شیمیایی و رادیواکتیو آن با توجه به ویرایش        

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

 ملـی   بـازنگری اسـتاندارد   بنابراین  . اند   مورد بازنگری قرار گرفته    ، استفاده شده  1376 سال   1053ایران شماره   
  .باشد ضروری می، با توجه به تغییرات مراجع معتبر و شرایط کشور1053 ایران شماره
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 ییهای فیزیکی و شیمیا  ویژگی- یدنی آب آشام

  هدف  1
  .باشد ، میآب آشامیدنیرادیواکتیو  و شیمیایی ،های فیزیکی  تعیین ویژگی،هدف از تدوین این استاندارد

  دامنه کاربرد  2
  . کاربرد دارد، آب آشامیدنیبرای ،این استاندارد

   : مهمیادآوری
  . کاربرد ندارد،دی شدهبن های آشامیدنی بسته  برای آب، این استاندارد-الف
  .گردد، کاربرد ندارد ها تهیه می کن  آب شیرینوسیله به برای آبی که ، این استاندارد-ب

  مراجع الزامی  3
. ها ارجـاع داده شـده اسـت       مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن              

  .شودرد ملی ایران محسوب میی از این استاندائ جز،ترتیب آن مقررات بدین
نظرهـای بعـدی آن    هـا و تجدیـد  که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصـالحیه         درصورتی

هـا ارجـاع داده     در مورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتـشار بـه آن           . نظر این استاندارد ملی ایران نیست      مورد
  .ها مورد نظر استهای بعدی آنصالحیهنظر و ا شده است، همواره آخرین تجدید

  :استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است
  
  .های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی ، ویژگی1376: 1053  استاندارد ملی ایران شمارۀ 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. 
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  اصطالحات و تعاریف  4
  :رود میکار  تعاریف زیر بهو  اصطالحات ،در این استاندارد

4-1    
  1آب آشامیدنی

  مصرف آن جهـت ،فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدی باشد که هایویژگی که ،آبی است
  .د ایجاد نکن، انسانسالمت، برای  در کوتاه مدت یا دراز مدتآشامیدن، عارضه سوئی

4-2    
 2مواد شیمیایی معدنی

این ترکیبـات معمـوالً از طریـق منـابع        .  وجود ندارد  ها آن ترکیباتی هستند که معموالً عنصر کربن در ساختار       
 و  سـمّی یی معـدنی    شوند و به دو دسته مـواد شـیمیا        های انسانی در آب وارد می     طبیعی و یا از طریق فعالیت     

  .شوند تقسیم می،سمّیغیر

4-3    
 سمّیمواد شیمیایی معدنی 

 در کوتاه مـدت یـا       ،ءعارضه سو  کردن آب و ایجاد      سمّی که پتانسیل     است، آن دسته از مواد شیمیایی معدنی     
  .را دارند انسان  سالمتدراز مدت در

4-4    
 سمّیمواد شیمیایی معدنی غیر

ها در حد مطلوب    شوند و وجود برخی از آن     می به صورت طبیعی یافت       که معموالً   است، مواد شیمیایی معدنی  
  .برای بدن انسان ضروری 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 دارای عنصر کربن می         ،شوندمیبه مجموعه مواد غیرمعدنی اطالق      
  .مواد هستندهای آروماتیک و سایر های آلیفاتیک، هیدروکربنهیدروکربن

4-6  
  1گندزداها

 عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که برای تـصفیه آب آشـامیدنی و بـه منظـور زدودن یـا                     ،ازگندزداها عبارتند   
  . روندکار می به، زا بیماریعوامل میکروبیغیرفعال کردن تمامی 

4-7   
  محصوالت جانبی گندزدایی

 تولیـد   2سـازها واکـنش مـاده گنـدزدا بـا پـیش         محصوالت جانبی گندزدایی شامل موادی هستند که در نتیجـه           
  .شوند می

4-8  
 مواد رادیواکتیو

 که به طور خود به خود دچار تغییراتی شده که نتیجه آن تـشکیل               ،های ناپایدار   متشکل از هسته  است  موادی  
  .باشد ای ناپایدارتر می ترکیبات هسته

ر طبیعی وجود داشته و بعضی دیگـر بـه صـورت مـصنوعی              های ناپایدار به طو    بعضی از هسته   ، الزم به ذکر است که     -یادآوری
توان به گسیل آلفـا، گـسیل         شود، می  های رادیواکتیو طبیعی و مصنوعی ایجاد می      یندهای تالشی که در هسته    آبوده و از انواع فر    

 . اشاره نمود،بتا، گسیل پوزیترون و تابش گاما

4-9  

  3کشآفت
زا شگیری، انهدام یا کنترل هر آفتی شامل ناقلین عوامل بیماری       ای یا مخلوطی از مواد که به منظور پی        هر ماده 

ه سـبب خـسارت در طـول دوره تولیـد،     کـ های نا خواسته از گیاهـان یـا حیوانـاتی       نهوبه انسان و حیوانات، گ    
علوفـه اسـتفاده     غـذایی، محـصوالت کـشاورزی، چـوب و         فرآوری، انبارداری، حمل و نقل و بازار رسانی مـواد         

  .گردد می

                                                 
1- Disinfectant 
2- Precursors: 

  .کنند کیبات آلی و ترکیات معدنی هستند که در واکنش با مواد گندزدا، محصوالت جانبی تولید میگرهایی اعم از تر سازها واکنش پیش
3- Pesticide 
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4-10  
  1 مطلوبحد

 از تـر  بیش ،که  طوری  به،آب آشامیدنی شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیوفیزیکی،  های ویژگی ، از استعبارت
  .است آشامیدن قابل هنوز اما، باشد کیفیت آب آشامیدنی مطلوب نمی برای،) مجاز حداکثرتا مقدار (آن حد

، مالحظات فنـی،  5 آب، موارد زیباشناختی4 و بوی3ب از نظر طعم آ2 با در نظر گرفتن قابل پذیرش بودن       حد مطلوب  -یادآوری
  .  تعیین شده است،راهبری و اقتصادی آب

4-11  
  6 مجازاکثرحد

 کـه مـصرف آن در   ،رادیواکتیو آب آشامیدنی اسـت  و بیولوژیکی  شیمیایی،، فیزیکیهایی ویژگی ازحد مجاز
 . نشودنسان ا سالمتبرای ءعارضه سو ایجاد سبب ،کوتاه مدت یا دراز مدت

4-12  
  7هماند باقی کلر آزاد

  .شود  میگفته آب 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 جذب        معلّ ات وجود ذرّ  ،ست از  ا عبارت
  . از آن گرددتابیده شده  نور یا تمام بخشی عبورو مانع

4-14  
  آشامیدنیشبکه عمومی توزیع آب

مرتبط با هـم و دارای فـشار الزم بـه منظـور توزیـع آب بـرای                  تاسیسات   و   لولهای از    مجموعه ،عبارت است از  
 کـه  ،مصارف خانگی، اداری و صنعتی در یک منطقه یا داخل شهر، شهرک، روستا و یا سایر اجتماعات مـشابه                  

 .باشد اجع قانونی و ذیصالح متولی تامین و توزیع آب آشامیدنی کشور نظارت مربا  بایداین 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

  .گیردی که برداشت عموم از آن به طور عمده با ظرف انجام م است،شیر برداشت نصب شده در معابر

4-17    
  تصفیه خانه بزرگ

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

4-18    
  تصفیه خانه کوچک

  .شود می گفتهر ثانیهبهایی با ظرفیت تولید آب کمتر از یک متر مکعب به تصفیه خانه

  ها ویژگی  5

 آشامیدنی های فیزیکی آب ویژگی   5-1
  . مطابقت داشته باشد،1 باید با مشخصات داده شده در جدول آشامیدنی کی آبهای فیزی ویژگی

  
  آشامیدنی های فیزیکی آب ویژگی - 1جدول 

 گیری اندازهواحد  مقدار مجاز حد مطلوبویژگیردیف

 NTUa  5حداکثر  1 تر یا مساوی کمکدورت 1

 15 حداکثر - رنگ 2
 کبالت برای رنگ حقیقی ،پالتین

 T.C.Ubآب 

 بو 3
 3حداکثر و  درجه سلسیوس 12 واحد در 2حداکثر 

  درجه سلسیوس25واحد در 
  )TONc(رقم آستانه بو -

4 pH 5/8- 5/6 0/9- 5/6 - 
 هـا  ن آ بـرای  ، در کیفیت بهداشتی آب به طور غیرمستقیم نقش دارنـد        ،عالوه بر قابل پذیرش بودن آب      pH  و  رنگ ،که کدورت   نظر به این   -1یادآوری  

  .حداکثر مجاز تعریف شده است

  . الزامی است،1های متعارف آب خانه  یو در خروجی تصفیه- تی-تر یا مساوی یک ان  تامین کدورت کم-2یادآوری

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

  
  و بوطعم   1- 5-1

  .امطلوب باشد ن و بوی هرگونه طعمبدونآب آشامیدنی باید 

                                                 
1- Conventional Water Treatment Plants 
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  های ظاهری ویژگی   2- 5-1
  . شن و روغن: مانند، هرگونه مواد خارجی قابل رویت با چشم غیرمسلح باشدبدونآب آشامیدنی باید 

 های شیمیایی آب آشامیدنی ویژگی   5-2
  : باشدزیرشرح  های شیمیایی آب آشامیدنی باید به ویژگی

  
  معدنیمواد شیمیایی    5-2-1
 
 سمّیواد شیمیایی معدنی م   5-2-1-1

  . گردیده استتعیین ،2 در جدول سمّیمقادیر مجاز مواد شیمیایی معدنی حداکثر 
  

  سمّی حداکثر مقادیر مجاز مواد شیمیایی معدنی - 2جدول 

  ) بر لیترگرم میلیابعاد برحسب (   

  حداکثر مجاز  بر حسب نوع ترکیب  ردیف
  As 01/0  آرسنیک  1
  b -  MFLa 7 آزبست  2
  Pb 01/0  سرب  3
  Cr 05/0  *کروم  4
  Se 01/0  سلنیوم  5
  Cd 003/0  کادمیوم  6
  Sb 02/0  آنتیموان  7
  Hg 006/0  )معدنی(جیوه   8
  Mo 07/0  مولیبدن  9
  CN 07/0  سیانور  10
  B  5/0  بر  11
  Ni 07/0  نیکل  12
  Ba 7/0  باریم  13
  c  V  1/0 وانادیوم  14

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

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

  . استگردیده

   موجود در آب آشامیدنیسمّی حداکثر مجاز و مطلوب مواد شیمیایی معدنی غیر- 3جدول 

  ) بر لیترگرم میلیابعاد بر حسب (

 حداکثر مجاز  حداکثر مطلوب  نوع ترکیب  ردیف
  a  1000  1500(TDS)  کل مواد جامد محلول  1
  * CaCO3  200  500  سختی کل بر حسب 2
  * Cl 250  400 بر حسبکلرور   3
  * SO4  250  400  سولفات بر حسب  4
  -  H2S  05/0  هیدروژن سولفوره 5
  -  Fe   3/0  آهن بر حسب  6
  Mn  1/0  4/0  منگنز بر حسب  7
  Al  1/0  *2/0- 1/0  آلومینیوم بر حسب  8
  -  Zn   3  روی بر حسب 9
  Cu   1  2  مس بر حسب   10
 NO3  -  b50  نیترات بر حسب   11
  NO2  -   b3  حسب نیتریت بر  12
  -  Ca  300  کلسیم برحسب   13
  -  * Mg  30  منیزیم بر حسب   14
  -  NH3  5/1  آمونیاک بر حسب   15
  Na  200  c 200 سدیم بر حسب  16
 شـرایطی    از ایـن رو در     ،که بین یون منیزیم و سولفات از نظر تغییر طعم و امکان اختالل در جهاز هاضمه ارتباطی وجود دارد                    نظر به این   -1 یادآوری

  .  بر لیتر باشدگرم میلی 250 مقدار سولفات نباید بیش از  باشد،تر بیش بر لیتر گرم میلی 30که مقدار منیزیم از 
 ملی ارائه    در راستای منافع   بهداشتی بوده و    به علت اهداف غیر    ، حداکثر مجاز کل مواد جامد محلول، کلرور، سولفات، آلومینیوم و سدیم           -2یادآوری  
  .شده است

  .باشدمی 2/0های کوچک  و برای تصفیه خانه1/0های بزرگ برای تصفیه خانهمقدار حداکثر مجاز آلومینیوم  -3یادآوری 
  .حداکثر مجاز سختی از نقطه نظر اقتصادی ارائه شده است -4یادآوری 

a- Total Dissolved Solids 
-bباشدتر بیشادیر توصیه شده نباید از یک  مجموع نسبت غلظت هر کدام به مق- در مورد نیترات و نیتریت . 

  غلظت نیترات اندازه گیری شده  غلظت نیتریت اندازه گیری شده
1 ≤  

  غلظت نیتریت استاندارد
+  

  غلظت نیترات استاندارد
-c میلی گرم بر لیتر مجاز است250 منبع آب با کیفیت برتر در منطقه تا نبودن در شرایط .  
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 مواد شیمیایی آلی   5-2-2
 . استتعیین گردیده 4ثر 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 لیترگرم میلیابعاد بر حسب (
حداکثر مجازحداکثر مطلوب نام ماده  گروهردیف

 Carbon tetrachloride - 004/0  تتراکلراید کربن  1
 Dichloromethane - 02/0  دی کلرومتان  2
3  

  هایآلکان
 هکلرینه شد

(Chlorinated 
alkanes)  1 1,2   دی کلرواتان-2 و-Dichloroethane - 03/0 

 Dichloroethene - 05/0-1,2   دی کلرواتن-2 و1  4
 Trichloroethene - 02/0  واتنتری کلر  5
6  

  های اتن
 کلرینه شده

(Chlorinated 
ethenes)  تتراکلرواتن  Tetrachloroethene - 04/0 

 Benzene - 01/0  بنزن  7
 Toluene 024/0 7/0  تولوئن  8
 Xylenes 02/0 5/0  ها زایلن  9
 Ethylbenzene 002/0 3/0  اتیل بنزن  10
 Styrene 004/0 02/0  استیرن  11
12  

های  هیدروکربن
  آروماتیک

(Aromatic 
hydrocarbons) 

 Benzo[a]pyrene (BaP) - 0007/0   پیرن[a]شاخص بنزو
  -  Monochlorobenzene (MCB) 01/0  مونوکلروبنزن  13

 -2و1(کلروبنزن   دی-2و1  14
DCB(  

1,2-Dichlorobenzene (1,2-
DCB) 001/0 1 

-Dichlorobenzene (1,4-1,4  کلروبنزن  دی-4و1  15
DCB) 0003/0 3/0 

  -  trichlorobenzene 01/0-1,2,3  کلروبنزن  تری-3و2و1  16
  -  trichlorobenzene 005/0-1,2,4  کلروبنزن  تری-4و2و1  17
18  

  های بنزن
  کلرینه شده

(Chlorinated 
benzenes)  

  -  trichlorobenzene 05/0-1,3,5  کلروبنزن  تری-5و3و1

)  اتیل هگزیل-2(ی د  19
  )DEHP(فتاالت 

Di (2-ethylhexyl)phthalate 
(DEHP) - 008/0 

 Acrylamide - 0005/0  اکریل آمید  20
 Epichlorohydrin (ECH) - 0004/0  کلروهیدرین اپی  21
 Hexachlorobutadiene (HCBD)- 0006/0  هگزاکلرو بوتادین  22

تترا استیک  آمین دی اتیلن  23
  اسید

Ethylenediaminetetraacetic 
acid (EDTA) - 6/0 

 Nitrilotriacetic acid (NTA) - 2/0  نیتریلوتری استیک اسید  24
  Dimethoate - 006/0  دی متوات  25
  Dioxane - 05/0 -1,4   دیوکسان-4 و 1  26

متیل ترشری بوتیل اتر   27
)MTBE(  

Methyl tertiary-butyl ether 
(MTBE)  015/0  -  

  Microcystin - 001/0  میکروکیستین  28
29  

  سایر مواد آلی
(Miscellaneous 

organic 
constituents)  

  Vinyl chloride - 0003/0  وینیل کلراید
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  ها کش آفت   5-2-3
سـموم مجـازی کـه از طـرف        نـوع   باید براسـاس   ،سموم دفع آفات در آب آشامیدنی هر منطقه        نوعمانده  باقی

ن نبایـد از مقـادیر       شود و مقدار آ    جستجو ،رسدمی شده و یا در منطقه به مصرف         عیین نباتات ت   حفظ سازمان
  . باشدتر بیش به شرح زیر 5جدول تعیین شده در 

  ها در آب آشامیدنی کش  حداکثر مجاز برخی از آفت– 5 جدول

  ) بر لیترگرم میلیابعاد بر حسب (

 نام ماده ردیف
حداکثر 
  مجاز

  Alachlor 02/0 آالکلر 1
  Aldicarb 01/0 آلدیکارب 2
Aldrin and dieldrin 00003/0  آلدرین آلدرین و دی 3
  Atrazine 002/0  آترازین 4
 Carbofuran 007/0  کربوفوران 5
  Chlordane 2/0  کلردان 6
  Chlorpyrifos 03/0  کلرپیریفوس 7
  Chlorotoluron 03/0  کلروتولورن 8
 Cyanazine 0006/0  سیانازین 9

  ت.د.د 10
  کلرواتان تری فنیل کلرودی دی

DDT 
Dichloro Diphenyl Trichloro 

ethane 
001/0  

کلروپروپان- 3 دی برمو -2 و 1 11  1,2-Dibromo-3-chloropropane 001/0  

 دی کلر و فنوکسی -4 و 2 12
  استیک اسید

2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 
(2,4-D) 03/0  

  Dichloropropane 04/0-1,2  دی کلرو پروپان-2 و 1 13
  Dichloropropene 02/0-1,3   دی کلرو پروپن-3 و 1 14
 Endrin 0006/0  اندرین 15
  Isoproturon 009/0  ایزوپروتورون 16
  Lindane 002/0  نالیند 17

)کلروفنوکسی-4 - متیل-2 (-4 18
 (MCPA)استیک اسید 

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

002/0  

  Methoxychlor 02/0  متوکسی کلر 19
  Metolachlor 01/0  متوالکلر 20
  Molinate 006/0  مولینات 21
  Pendimethalin 02/0  پندی متالین 22
  Pentachlorophenol (PCP) 009/0  پنتا کلروفنل 23
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  )ادامه (ها در آب آشامیدنی کش  حداکثر مجاز برخی از آفت– 5جدول 

 نام ماده ردیف
حداکثر 

  جازم
Permethrin 3/0 پرمترین 24  
Pyriproxyfen 3/0 پیری پروکسیفن 25  
Simazine 002/0 سیمازین 26  
Trifluralin 02/0 تری فلورالین 27  
Terbuthylazine 007/0 تربوتیل آزین 28  
29 DB DB 09/0-2,4  - 4و2   

Dichlorprop 1/0دی کلروپروپ 30  

Fenoprop 009/0 فنوپروپ 31  

Mecoprop 01/0 مکوپروپ 32  

33 

  کلروفنوکسی هربیسایدها
 و D -4و2مستخرج از ( 

MCPA(   
Chlorophenoxy herbicides 

(excluding 2,4-D and 
MCPA) 

 تری 2-4-5
کلروفنوکسی 
 استیک اسید

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

acetic acid) 
009/0  

 
 گندزداها و محصوالت جانبی گندزدایی   5-2-4

تعیـین   7و   6ول  ا در جـد   ر حداکثر مجاز و مطلوب برخی از گنـدزداها و محـصوالت جـانبی گنـدزدایی               مقادی
  .گردیده است

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

  ) بر لیترگرم میلیابعاد بر حسب (

 معادل التین گندزداهاردیف
حداکثر
مطلوب

حداکثر
مجاز

 Monochloramine 3/0 3 مونوکلرآمین 1

 Chlorine - 5 کلر 2

3 sodium dichloroisocyanurate - 50 

4 

سدیم دی کلرو ایزوسیانورات
Sodium 

dichloroisocyanurate
برحسب

cyanuric acid - 40 
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   مقدار حداکثر مجاز و مطلوب برخی محصوالت جانبی گندزدایی در آب آشامیدنی- 7جدول 

  ) بر لیترگرم میلیابعاد بر حسب (

 معادل التین محصوالت جانبی گندزدایی گندزداهاردیف
حداکثر
مطلوب

حداکثر
مجاز

Bromate - 01/0 برومات 1
2 

  ازن
 Bromoform - 1/0 برموفرم

 Chlorate - 7/0  کلرات 3

4 
 دی اکسید کلر

 Chlorite - 7/0 کلریت

 -Chlorophenol (2-CP) 0001/0-2  کلروفنل-2 5

 -Dichlorophenol (2,4-DCP) 0003/0-2,4 کلروفنل  دی-4و2 6

7 

ها رو فنلکل  
Chlorophenols

 Trichlorophenol (2,4,6-TCP)002/02/0-2,4,6 کلروفنل تری-6و4و2

 Bromoform - 1/0 برموفرم 8

 Dibromochloromethane - 1/0 دی برموکلرومتان 9

Bromodichloromethane - 06/0 کلرومتان برمودی10
11

 aها تری هالومتان
Trihalomethanes

 Chloroform - 3/0 کلروفرم

Dichloroacetic acid - 05/0دی کلرو استیک اسید12
13

اسیدهاکلرو استیک
Chlorinated 
acetic acidsتری کلرو استیک اسیدTrichloroacetic acid - 2/0 

14

 اسید هیپوکلرو/ کلر

Monochloroacetate - 02/0 مونو کلرو استات
Dichloroacetonitrile - 02/0دی کلرو استو نیتریل15
Dibromoacetonitrile - 07/0دی برومو استو نیتریل16
17

 هاکلر یا کلرآمین
ها کلرو استونیتریل
Halogenated 
acetonitriles سیانوژن کلراید Cyanogen chloride - 07/0

 N-Nitrosodimethylamine (NDMA)- 1/0  نیتروسدی متیل آمین-N ها کلرآمین18

غلظت برمودی کلرومتان غلظت دی برمو کلرومتان غلظت برموفرمغلظت کلروفرم     -aغلظت برمودی کلرومتان استاندارد + غلظت دی برمو کلرومتان استاندارد +غلظت برموفرم استاندارد+ غلظت کلروفرم استاندارد  ≥ 1
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 مقدار کلرآزاد باقیمانده   5-2-5
 ، بـر حـسب      pH متناسـب بـا      ، پس از مدت زمان نـیم سـاعت تمـاس          ،مانده مقدار مجاز کلر آزاد باقی    حداقل  
  . آورده شده است8 در جدول لیتر بر گرم میلی

   در آب آشامیدنیpHمانده متناسب با  آزاد باقیکلر  حداقل مقدار مجاز -8جدول 

  ) بر لیترگرم میلیابعاد بر حسب (
  حداقل مقدار مجاز کلر آزاد pHمقدار   ردیف

  5/0  8 از تر کم  1
  6/0  9 تا 8  2

  
 5/0 -8/0نیم ساعت تماس در شرایط عادی حـداقل         مان  مدت ز مانده پس از     مقدار توصیه شده کلر آزاد باقی     
  . بر لیتر استگرم میلی بر حسب ، در محل مصرف آب2/0در هر نقطه از شبکه و حداقل 

ای و   ی روده هـا   بیمـاری گیـری     همـه  ،مانده در آب آشامیدنی در شـرایط اضـطراری         حداقل مجاز کلر آزاد باقی    
  . بر لیتر باشدگرم یلیم 5/0 -0/1 باید در محدوده ، طبیعیبالیای

 در جـدول    رسانی و محل برداشت    های مختلف آب    مانده در آب آشامیدنی در سیستم       مقدار مجاز کلر آزاد باقی    
  . آورده شده است9

  رسانی و محل برداشتهای مختلف آب مانده در آب آشامیدنی در سیستم کلر آزاد باقیمجاز  مقدار -9 جدول

  )لیتر بر گرم میلیابعاد بر حسب (

  مانده باقیقدار کلر آزاد م  رسانی و محل برداشت سیستم آب  ردیف
  5/0 – 0/1  شیر انشعاب عمومی   1
  0/1 – 0/2  تانکرهای سیار توزیع آب آشامیدنی در محل بارگیری  2
  5/0 – 0/1  تانکرهای سیار آب آشامیدنی در محل توزیع  3

  
  فلوراید   5-2-6

  .آورده شده است 10 در جدول آب آشامیدنیمجاز فلوراید در مقدار حداقل و حداکثر 
   مقدار حداقل و حداکثر مجاز فلوراید در آب آشامیدنی-10جدول 

  ) بر لیترگرم میلیابعاد بر حسب (
 حداکثرمقدار فلوراید  حداقل مقدار فلوراید  ردیف

1  5/0  5/1  
 دریافتی، اقلیم و میانگین دمای ساالنه آن و میزان دریافت فلوراید        مقدار مناسب فلوراید در آب آشامیدنی هر منطقه، بر اساس میزان آب            -یادآوری  

  . باید تعیین شود،)های دندان غذا، هوا و محافظت کننده(از سایر منابع 
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  رادیواکتیو های ویژگی   5-3
  . آورده شده است11جدول  در حداکثر مجاز عوامل متشکله رادیواکتیو در آب آشامیدنی

  مل متشکله رادیواکتیو در آب آشامیدنیحداکثر مجاز عوا -11جدول 

  ات ذرّ-الف
  )ابعاد بر حسب بکرل بر لیتر(    

   در آب آشامیدنیرادیواکتیو مواد غربالگریمعیار   ردیف
  5/0  اشعه آلفا  1
  1  ذرات بتا  2

  
  .شودگیری باید اندازه ب ، عناصر جدولرادیواکتیو غربالگریدر صورت مثبت بودن تست 

  
  مواد -ب

  واحد  حداکثر مجاز   دهما ردیف
  بکرل بر لیتر  Radium 226   1   226رادیوم   1
  بکرل بر لیتر  Radon  100  رادن  2
   بر لیترگرم میلی  Uranium  015/0  اورانیوم  3

 استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، جدول سازمانهای آشامیدنی از طرف   استاندارد پرتوزایی آبارائه در صورت  -1یادآوری
  . اعتبار خواهد بودنبدوفوق 
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  الفپیوست 
  )اطالعاتی(
های لوله کشی آب آشامیدنی، بر حسب  مانده در شبکه تعداد موارد سنجش روزانه کلر آزاد باقی

  جمعیت
 

  مانده  باقی کلر آزاد شتعداد موارد سنجَ  جمعیت   ردیف
  2 تا 1  000/10تا   1
  5 تا 3   000/50 تا 000/10  2
  10 تا 6   000/100 تا 000/50  3
  15 تا 11   000/500 تا 000/100  4
   15+ نفر یک نمونه 000/100 به ازای هر    000/500بیش از   5

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

هـای کلـر سـنجی، جمعیـت       در تعیین نمونه،شوند  منابع و مخازن متعدد، تامین آب میهایی که از  در شبکه  -2یادآوری  
  .تحت پوشش محدوده هر کدام مالک محاسبه است
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  بپیوست 
  )اطالعاتی(

  ها در آب آشامیدنی کش برخی از آفتخانواده شیمیایی و موارد مورد استفاده 

  ) بر لیترگرم میلیابعاد بر حسب (

 نام ماده ردیف
نواده خا

 مورد استفادهشیمیایی

 Alachlor CA HB آالکلر 1
 Aldicarb CB AC IN NE آلدیکارب 2
 Aldrin and dieldrin OC IN TE  آلدرین آلدرین و دی 3
 Atrazine TR HB  آترازین 4
 Carbofuran CB AC IN NE  کربوفوران 5
 Chlordane OC IN TE  کلردان 6
 - - Chlorpyrifos  کلرپیریفوس 7
 Chlorotoluron UR HB  کلروتولورن 8
 - Cyanazine TR  سیانازین 9

  ت.د.د 10
  کلرواتان تری فنیل کلرودی دی

DDT 
Dichloro Diphenyl Trichloro 

ethane 
OC IN 

کلروپروپان- 3 دی برمو -2 و 1 11  1,2-Dibromo-3-chloropropane HH FM NE 

 دی کلر و فنوکسی -4 و 2 12
  استیک اسید

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

 Dichloropropane HH FM-1,2  دی کلرو پروپان-2 و 1 13
 Dichloropropene HH FM FU IN NE-1,3   دی کلرو پروپن-3 و 1 14
 - - Endrin  اندرین 15
 Isoproturon UR HB  ایزوپروتورون 16
 Lindane OC IN  لیندن 17

)کلروفنوکسی-4 - متیل-2 (-4 18
 (MCPA)استیک اسید 

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

 Methoxychlor OC IN  متوکسی کلر 19
 Metolachlor AM HB  متوالکلر 20
 Molinate TC HB  مولینات 21
 Pendimethalin DA HB  پندی متالین 22
 Pentachlorophenol (PCP) OC FU HB IN  پنتا کلروفنل 23
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  )ادامه(ها در آب آشامیدنی  کش برخی از آفتخانواده شیمیایی و موارد مورد استفاده 

خانواده   نام ماده ردیف
 مورد استفادهشیمیایی

 Permethrin PY IN پرمترین 24
 - Pyriproxyfen IGR پیری پروکسیفن 25
یمازینس 26  Simazine TR HB 
 Trifluralin DA HB تری فلورالین 27
 - - Terbuthylazine تربوتیل آزین 28
29 DB  DB PO HB-2,4  - 4و2 
 Dichlorprop PO HB JGدی کلروپروپ 30
 Fenoprop PO HB فنوپروپ 31
 Mecoprop PO HB مکوپروپ 32

33 

  کلروفنوکسی هربیسایدها
 و D -4و2مستخرج از ( 

MCPA(   
Chlorophenoxy herbicides 

(excluding 2,4-D and 
MCPA) 

 تری 2-4-5
کلروفنوکسی 
 استیک اسید

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

acetic acid) 
PO HB 

  
  های اختصاری عالمت
  کدهای مواد شیمیایی -الف

  
 Acetamide AM استامید
 Anilide AN آنیلید
 Bromide BR بروماید

 Benzothiadiazole BT تیادیازولنزوب
 Chloroacetanilide CA یلیدنکلرواستا

 Carbamate CB کاربامات
 Dinitroaniline DA دینیتروآنیلین

 Halogenated Hydrocarbon HH های هالوژن دار شدههیدروکربن
 Organochlorine OC کلر آلی
 Pyridazine PA پیریدازین
 Phenoxy PO پنوکسین

 Pyrethroid PY یرتروئیدپ
 Thiocarbamate TC تیوکاربامات
 Triazine TR تیریازین
 Urea UR اوره
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   کدهای مواد مورد استفاده-ب

  
 Acaricide AC  کنه کش
 Fumigant FM  آفت کش
 Fungicide FU  قارچ کش
 Herbicide HB  علف کش

 Growth regulator IG  تنظیم کننده رشد
 Insecticide IN  حشره کش

 Nematicide NE   کشدنمات
 Termiticide TE  موریانه کش
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  جپیوست 

  )اطالعاتی(
 فهرست استانداردهای ملی روشهای نمونه برداری و آزمون شیمیایی و فیزیکی آب

  
 مالحظات سال چاپ عنوان استانداردشماره استانداردردیف

1 2350 
گیری یون کلراید در آب و روش اندازه

 فاضالب
1362 ----- 

 ----- 1372 روش تعیین یون فلوئور در آب 2351 2
 ----- 1372 روش تعیین یون نیترات در آب 2352 3
 ----- 1361 گیری یون سولفات در آبروش اندازه 2353 4

5 2354 
گیری یون فلزات در آب و روش اندازه

 فاضالب
1372 

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

 .باشدنیکل و روی می

 1372 روش آزمون سختی آب 2356 6
تیتراسیون با (روش حجم سنجی 
EDTA( 

 1369 روش اندازه گیری یون آمونیوم 3067 7
 یوندبراساس روش پتانسیومتری با الکترو

 ویژه آمونیوم

8 3068 
روش اندازه گیری یون آمونیوم به روش 

 نتقطیر و تیتراسیو
1369 

ل  مشکی برخوردار بوده وترقت کمداز 
 .اجرای آن بیشتر است

9 2355 
روش اندازه گیری یون کلسیم و منیزیم در

 آب
1362 ----- 

 ----- 1362 روش نمونه برداری آب 2347 10
 ----- 1370 روش روزمره نمونه برداری آب 2348 11
 ----- 1382 روش آزمون– تعیین رنگ –کیفیت آب  6722 12
 ----- 1382  اندازه گیری جیوه–کیفیت آب  7483 13

14 7381 

 اندازه گیری روغن، گریس و–کیفیت آب 
هیدروکربن های نفتی موجود در آب و 

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

1383 ----- 

15 7609 
 اندازه گیری شش عامل –کیفیت آب 

لکس کننده به روش کروماتوگرافی کمپ
  روش آزمون–گازی 

1383 
شامل اندازه گیری شش ترکیب آلی با 

 .باشد میروش کروماتوگرافی گازی 
  


