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به نام خدا
آشنايی با سازمان ملی استاندارد ايران
مؤسسۀ استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب بند یک مادۀ 3قانون اصالح قوانین و مقررات مؤسسۀ استتاندارد و تحقیقتات
صنعتی ایران ،مصوب بهمن ماه  1331تنها مرجع رسمی کشور است که وظیفه تعیین ،تدوین و نشر استتاندارداا میتی سرستمی
ایران را به عهده دارد.
نام موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب یکصد و پنجاه و دومین جیسه شورا عتایی ادار متور  1329/6/92بته
سازمان میی استاندارد ایران تغییر یافته و طی نامه شماره  996/33333مور 1329/3/92جهت اجرا ابالغ شده است .
تدوین استاندارد در حوزه اا مختیف در کمیسیون اا فنی مرکب از کارشناستان ستازمان  ،صتاحب نظتران مراکت و مؤسستات
عیمی ،پژواشی ،تویید و اقتصاد آگاه و مرتبط انجام می شود وکوششی امگام با مصایح میتی و بتا توجته بته شترایط توییتد ،
فناور و تجار است که از مشارکت آگااانه و منصفانۀ صاحبان حق و نفع ،شامل توییدکنندگان ،مصرفکنندگان ،صادرکنندگان و
وارد کنندگان ،مراک عیمی و تخصصی ،نهاداا ،سازمان اا دویتی و غیر دویتی حاصل می شود  .پیش نویس استتاندارداا میتی
ایران برا نظرخواای به مراجع ذ نفع و اعضا کمیسیون اا فنی مربوط ارسال میشود و پس از دریافت نظراا و پیشتنهاداا
در کمیتۀ میی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد میی سرسمی ایران چاپ و منتشر می شود.
پیش نویس استاندارداایی که مؤسسات و سازمان اا عالقه مند و ذ صالح نی با رعایت ضتوابط تعیتین شتده تهیته متی کننتد
درکمیتۀ میی طرح و بررسی و درصورت تصتویب  ،بته عنتوان استتاندارد میتی ایتران چتاپ و منتشتر متی شتود  .بتدین ترتیتب ،
استاندارداایی میی تیقی می شوند که بر اساس مفاد نوشته شده در استاندارد میی ایران شمارۀ  3تدوین و در کمیتۀ میی استاندارد
مربوط که سازمان میی استاندارد ایران تشکیل میداد به تصویب رسیده باشد.
9
1
سازمان میی استاندارد ایران از اعضا اصیی سازمان بین ایمییی استاندارد )، (ISOکمیسیون بین ایمییی ایکتروتکنیتک ) (IECو
سازمان بین ایمییی اندازه شناسی قانونی ) 3(OIMLاست و به عنوان تنها رابتط 2کمیستیون کتدکس غتیایی ) 3(CACدر کشتور
فعاییت می کند  .در تدوین استاندارداا میی ایران ضمن توجته بته شترایط کیتی و نیازمنتد اتا ختا کشتور  ،از آخترین
پیشرفت اا عیمی  ،فنی و صنعتی جهان و استاندارداا بینایمییی بهرهگیر میشود .
سازمان میی استاندارد ایران می تواند با رعایت موازین پیش بینی شده در قانون  ،برا حمایت از مصرف کنندگان  ،حفظ سالمت و
ایمنی فترد و عمتومی  ،حصتول اطمینتان از کیفیتت محصتوتت و مالحظتات زیستت محیطتی و اقتصتاد  ،اجترا بعضتی از
استاندارداا میی ایران را برا محصوتت تویید داخل کشور و /یا اقالم وارداتی ،با تصویب شورا عایی استاندارد ،اجبار نماید.
سازمان می تواند به منظور حفظ بازاراا بین ایمییی برا محصوتت کشور  ،اجرا استاندارد کاتاا صادراتی و درجهبند آن
را اجبار نماید  .امچنین برا اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمان اا و مؤسسات فعال در زمینۀ مشتاوره ،
آموزش  ،بازرسی  ،ممی و صدور گواای سیستت اتا متدیریت کیفیتت و متدیریت زیستتمحیطتی  ،آزمایشتگاه اتا و مراکت
کاییبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،سازمان میی استاندارد ایران این گونه سازمان اا و مؤسسات را بر استاس ضتوابط نظتام
تأیید صالحیت ایران ارزیابی می کند و در صورت احراز شرایط تزم  ،گوااینامۀ تأیید صالحیت به آن اا اعطا و بر عمیکترد آن اتا
نظارت می کند  .ترویج دستگاه بین ایمییی یکااا  ،کاییبراسیون س واسنجی وسایل سنجش  ،تعیین عیتار فیت ات گرانبهتا و انجتام
تحقیقات کاربرد برا ارتقا سطح استاندارداا میی ایران از دیگر وظایف این سازمان است .
1- International Organization for Standardization
2 - International Electrotechnical Commission
)3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale
4 - Contact point
5 - Codex Alimentarius Commission

ب

کمیسیون فنی تدوين استاندارد
"آب معدنی طبیعی – ويژگی ها و روش هاي آزمون"
(اصالحیه شماره )2

رئیس :

سمت و /يا نمايندگی

ااشمه ،من و
س ییسانس شیمی

ستتازمان میتتی استتتاندارد ایتتران -دفتتتر نظتتارت بتتر
استاندارد صنایع غیایی ،آرایشی ،بهداشتی و حالل

دبیر :
ستتازمان میتتی استتتاندارد ایتتران -دفتتتر نظتتارت بتتر
استاندارد صنایع غیایی ،آرایشی ،بهداشتی و حالل

دانشمند ایرانی ،کورش
س فوق ییسانس شیمی
اعضاء  :س اسامی به ترتیب حروف ایفباء (
تکیو ،معصومه
س فوق ییسانس صنایع غیایی

وزارت بهداشت ،درمان و آمتوزش پ شتکی-ستازمان
غیا و دارو -اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده اتا
غیایی  ،آرایشی و بهداشتی

حسنی گنجی ،سمیه
سفوق ییسانس شیمی

سازمان میی استاندارد ایران -پژواشگاه استتاندارد-
پژواشکده غیایی و کشاورز

فروار ،پیمان
سفوق ییسانس مهندسی محیط زیست-گرایش آب و فاضالب

انجمن آب اا معدنی و آشامیدنی ایران

کامران ،سمیه
س ییسانس تغییه

ستتازمان میتتی استتتاندارد ایتتران -دفتتتر نظتتارت بتتر
استاندارد صنایع غیایی ،آرایشی ،بهداشتی و حالل

نوربخش ،رویا
سفوق ییسانس س شناسی

سازمان میی استاندارد ایران -پژواشگاه استتاندارد-
پژواشکده غیایی و کشاورز

ج

پیش گفتار
این اصالحیه مربوط به استاندارد میی ایران شماره  : 9221سال  1329با عنوان "آب معدنی طبیعی – ویژگی اا
و روش اا آزمون" است که بنا به ضرورت در کمیسیون اا فنی تدوین مربوط تهیه و تدوین شده و در یک
ا ار و سیصد و شصت و نهمین جیسه کمیته میی استاندارد خوراک و فرآورده اا کشاورز مور 23/3/1
تصویب شد .اینک به استناد بند یک ماده  3قانون اصالح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران  ،مصوب بهمن ماه  ،1331به عنوان اصالحیه شماره  1استاندارد میی ایران شماره  : 9221سال 1329
منتشر می شود .
منابع و مآخذي که براي تهیه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است :
 –2استاندارد میی ایران شماره  : 9221سال  ،1329آب معدنی طبیعی – ویژگی اا و روش اا آزمون -ستجدید
نظر دوم .
 – 9استاندارد میی ایران شماره  : 6622سال  ،1332آب آشامیدنی بسته بند شده – ویژگی اا -ستجدید نظر
اول .
 – 3استاندارد میی ایران شماره  :1933سال  ،1333آب آشامیدنی – ویژگی اا فی یکی و شیمیایی.
4 – Codex Standard 108: 1981,Rev. 1: 1997 Amended: 2001, Revisions 1997,2008.
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آب معدنی طبیعی – ويژگی ها و روش هاي آزمون
(اصالحیه شماره )2
این اصالحیه مربوط به استاندارد میی ایران شماره  :9221سال  ،1329آب معدنی طبیعی – ویژگی اا و روش
اا آزمون -ستجدید نظر دوم می باشد.
اصالحات به شرح زیر می باشد:
اصالحات بند  1-5ويژگی هاي شیمیايی به شرح زير می باشد:بند  1-5ويژگی هاي شیمیايی
در بند  ،2-1-5ردیف اا  12 ،3و  16از جدول  1استاندارد ،به ترتیب مربوط به حداکثر می ان مجاز فیوئور ،نیترات ومجموع نیترات و نیتریت ،به شرح زیر اصالح می شود:
جدول -2حداکثر میزان مجاز فلزات سنگین و مواد شیمیايی موجود در آب معدنی طبیعی
نوع ترکیب

رديف

حد اکثر میزان مجاز( بر حسب میلی گرم بر لیتر)

3

فیوئور بر حسب F

1/3

12

نیترات بر حسب NO3

39

16

مجموع نیترات و نیتریت

39

یادآور اا  1و  9از جدول  1استاندارد حیف می شود.بند  1-1-5حذف می شود.اصالحات بند  21برچسب گذاري به شرح زير می باشد:بند 21

برچسب گذاري

یادآور بعد از بند  1-2-19حیف می شود.پیوست اطالعاتی الف ،به شرح زير اصالح می شود:به جدول ایف 1-در پیوست اطالعاتی ایف  ،ردیف اا  13و  16به شرح زیر اف وده می شود و عنوان جدول
ایف 1-به شرح زیر اصالح می شود :
1

جدول الف 2-فهرست استانداردهاي ملی ايران مرتبط با روش هاي نمونه برداري و روش هاي آزمون شیمیايی و
فیزيکی انواع آب( ،شامل آب آشامیدنی و آب معدنی طبیعی بسته بندي شده)
شماره
رديف

استاندارد

عنوان استاندارد ملی ايران

مالحظات

ملی ايران
13

19399

16

2233

روش آزمون آنیون اا و کاتیون اا در آب

بر اساس روش کروماتوگرافی یونی

کیفیت آب-اندازه گیر برخی حشره کش اا
آیی کیردار ،بی فنیل اا چندکیردار و کیروبن ن
اا به روش کروماتوگرافی گاز پس از استخراج
مایع-مایع

9
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