
 

 

 
 

صاست تْذاضت، دسهاى ٍآهَصش پضضكي ٍ
 غزا ٍ داسٍ ساصهاى

 
 

 ٍ اسصیاتي فشآٍسدُ ّای اداسُ كل ًظاست 
خَساكي ٍ آضاهیذًي 

 

                  ٍاحذّای تَلیذ كٌٌذُ فٌي ٍ تْذاضتي  ضَاتط حذاقل 
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 :       ٍ تا  ّوكاسی ظاست ٍ اسصیاتي فشآٍسدُ ّای خَساكي ٍ آضاهیذًي اداسُ كل ىایي ضاتطِ تَسط 
 

تثشیض، قضٍیي، خَصستاى، تْشاى، سوٌاى، هعاًٍت غزا ٍ داسٍ داًطگاُ علَم پضضكي ٍ خذهات تْذاضتي دسهاًي 
اال هٌطقِ كشدستاى، ضْیذ تْطتي، ّشهضگاى، اساک، كشج ٍ هذیشیت ًظاست تش ضَاتط تْذاضت اًساًي ٍ استاًذاسد ک

 .تذٍیي گشدیذُ است آصاد كیص
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تٌام خذا 

: پيكگفتاض 
ضًٍس ضٍ تِ ضقس تؼساز ٍاحسّاي تَليسي نٌايغ غصايي ٍ آقاهيسًي ٍ ايجاز تغييطات زض تكٌَلَغي ٍ تٌَع ٍ 

يسًي ، آضايكي ٍ تْساقتي اظ ؾال ًٍاگًَي هحهَالت تَليسي ، ؾثة گطزيس تا ازاضُ كل ًظاضت تط هَاز غصايي، آقامگ
تسٍيي ضَاتط هصكَض قاهل حسالل ضَاتط . السام تِ تسٍيي همطضات ٍ ضَاتط جسيس هتٌاؾة تا ػلن ضٍظ غصا ًوايس 1381

ؾياؾت تسٍيي  1385ازاهِ يافت ٍليكي اظ تيط هاُ ؾال  1384تاؾيؽ ٍ تْطُ تطزاضي كاضذاًجات هرتلف غصايي تا ؾال 
تؿتِ تٌسي هَاز   تاؾيؽ ٍ تْطُ تطزاضي ٍاحسّاي تَليس ٍ تطايتْساقتي فٌي ٍ گطزيس ضَاتط  ضَاتط تغييط ٍ همطض

ؾايط هَاضز اظ جولِ تجْيعات ذط تَليس، آظهايكگاُ ٍ ضَاتط تْساقتي  ٍ زگطز كلي تسٍييتهَضت ضاتطِ اي  غصايي
.  تهَية تطؾس تِ تسٍيي ٍهرتم تِ ّط هحهَل تَليس ّط هحهَل زضضَاتط جساگاًِ اي  تطاياذتهاني 

ٍالغ لعٍم انالح ذَاّس قس تسيي هٌظَض پيكٌْازات هططٍحِ متطاي ّواٌّگي تا تَؾؼِ جْاًي، ضَاتط زض 
، ضاتطِ انالح قسُ اظ ططيك ٍاحس اطالع ضؾاًي تِ اطالع  هَضز تطضؾي لطاض گطفتِ ٍ پؽ اظ تاييس ػلوي تَؾط كويتِ

  .ػوَم ذَاّس ضؾيس
 

        هَجَز ( www.fdo.behdasht.gov.ir)ضٍي ؾايت هؼاًٍت غصا ٍ زاضٍ ٍظاضت تْساقت  قاياى شكطاؾت كِ ضَاتط تط
 .هي تاقس
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فْشست هطالة 
نفحِ                     ػٌَاى

 1همسهِ            -1
 1ّسف             -2
 1زاهٌِ كاضتطز            -3
4- GMP           2 
4-1- GMP            2ػوَهي 
4-2- GMP           2اذتهاني 
 2تجْيعات ذط تَليس           -5
 2حسالل تجْيعات هَضز ًياظ تطاي تَليس         -5-1
 4آب            هٌاتغ -6
 5ٍ ًگْساضي           حول ٍ ًمل -7
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هقذهِ   -1
 اقكال هرتلف زيگط ترهَل ُ ٍاى زض هَاز ذَضاكي، ًَقاتِ ّا ٍ ّوچٌيي بايد تطَض فط

يد زض حيي تَليس، حول ٍ ًمل، ًگْساضي، جاتجائي ٍ تَظيغ . زض فهل تاتؿتاى هَضز اؾتفازُ لطاض هيگيطز
افطازي كِ زض تَليس ٍ جاتجائي آى زذالت زاضًس  ٍ هٌاتغ هرتلفي چَى ٍؾايل اًجواز، آب، ظطٍفاظ ططيك 

.  زض هؼطو آلَزگي هيكطٍتي لطاض هي گيطز
               اظ تَليس قسُ تطَض ػازي هاًغ اظ تكثيط هيكطٍتْاؾت ٍلي چَى يد زها ٍ قطايط ؾطح يد

هوكٌؿت ؾطح آى تط اثط جاتجائي ًازضؾت ٍ تواؼ تا  ،ضاُ ّاي هتفاٍتي تسؾت ههطف كٌٌسُ هي ضؾس
.  هَاز آلَزُ گطزز

، حول ٍ ًمل، ًگْساضي ٍ جاتجائي يد تحت قطايط زليك تَليس، تؿتِ تٌسيزض نَضتي كِ 
تَليس قسُ ضا ًوي تَاى تطاي ههطف اًؿاى هٌاؾة  خاًجام ًكسُ تاقس ي ضاتطِتْساقتي هٌسضج زض ايي 

آب حانل اظ شٍب قسى آى اظ ًظط ٍيػگيْاي تاكتطيائي،  ي ههطف اؾت كِيد هٌاؾة تطا ظهاًي. زاًؿت
. فيعيكي ٍ قيويائي زاضاي هكرهات آب آقاهيسًي تاقس

 اؾت   كَقكي كِ زض جْت ؾاهاًسّي تَليس يد تْساقتي نَضت گطفتِ ػٌايت تِ ؾؼي ٍزض ايي ضاؾتا تا 
ليكي ايي هْن ٌّگاهي هفيس ذَاّس تَز . هايٌسٍاحس ّاي تَليس يد هي تايؿتي پطٍاًِ ّاي تْساقتي ضا اذص ى

 كِ ػالٍُ تط تَليس يد تْساقتي زض كاضذاًِ تتَاى يد ضا تهَضت ؾالن ٍ تْساقتي زض اذتياض 
.  ههطف كٌٌسُ لطاض زاز

 
 

ّذف  -2
          ّسف اظ تسٍيي ايي ضاتطِ تؼييي حسالل ضَاتط فٌي ٍ تْساقتي ٍاحسّاي تَليس كٌٌسُ يد ذَضاكي 

. اقسهي ب
 
 

داهٌِ كاستشد  -3
ايي ضاتطِ زض هَضز ٍاحسّاي تَليس كٌٌسُ يد ذَضاكي كاضتطز زاضز ٍ جْت تاؾيؽ ٍاحس، ضَاتط فٌي ٍ 

. ػوَهي ًيع تايس هس ًظط لطاض گيطز  GMPتْساقتي شكط قسُ زض 
 
 
 
 
 
 

تعاسیف ٍ اصطالحات 
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 آذطيي تجسيس ًظط  آى تايس طثكآب تٌْا هازُ اي اؾت كِ زض تَليس يد تكاض هي ضٍز ٍيػگيْاي : آب
ٍيػگيْاي تيَلَغيكي ٍ »  1011ٍ « ٍيػگيْاي آب آقاهيسًي »  1053قواضُ  هلي ايطاى تِ اؾتاًساضزّاي

 .تاقس« حس هجاظ آلَزگي تاكتطٍيَلَغيكي آب آقاهيسًي 
 
 
 

4- GMP  
.  ػوَهي ٍ اذتهاني تايس هس ًظط لطاض گيطز  GMP ،جْت تاؾيؽ ٍاحس 
 

4-1- GMP ٍهي عن
 GMP فٌي ٍ تْساقتي ٍاحسّاي تَليس ٍ تؿتِ تٌسي هَاز غصايي  ضَاتط لقحسا ػوَهي قاهل  

 غصا ٍ زاضٍ ٍظاضت تْساقت ؾاظهاىتطضٍي ؾايت  Fdop10611v1كِ تا كس  ،هي تاقس
(www.fdo.behdasht.gov.ir)  هَجَز هي تاقس .
 

4-2- GMP   اختصاصي 

             جٌؽ پلي پطٍپيلي ٍ يا پلي اتيلي ؾٌگيي زض نَضتيكِ هرعى ههطفي جْت شذيطُ آب اظ -
Food Grade  هرعى هصكَض هي تايؿت زٍض اظ ًَض آفتاب ٍ، (هطاتك ضاتطِ آب آقاهيسًي)تاقس 
. ؾمف هؿتمط گطززمزض هحل  حتي االهكاى

هي تايؿت زهاي ظيط نفط زضجِ ؾاًتيگطاز زاقتِ ( يد)ؾطزذاًِ تِ ػٌَاى اًثاض هحهَل ًْايي  -
. تاقس

اًثاض ًوک  -
 
تجْیضات خط تَلیذ   -5

هحهَل تَليس قسُ هطاتك تا تكٌَلَغيْاي ضٍظ زًيا، تايس تتَاًس ّوَاضُ كليِ ذهَنيات هحهَل ًْايي 
. شكطقسُ زض اؾتاًساضزّاي هؼتثط ٍ يا ضَاتط اػالم قسُ اظ ؾَي ايي ازاضُ كل ضا تاهيي ًوايس

 ساكيیخ خَ حذاقل تجْیضات هَسد ًیاص تشای تَلیذ  -5-1
 (زض نَضت ًياظ)ؾيؿتن ّاي ؾرتي گيط ٍ ضس ػفًَي كٌٌسُ آب  -

( 1011ٍ  1053زض نَضت ػسم هطاتمت ٍيػگيْاي آب ههطفي تا اؾتاًساضزّاي هلي ايطاى تِ قواضُ )
 

: هخضى رخیشُ آب -
ٍ يا ؾايط  Food Gradeتايس يک يا چٌس هرعى شذيطُ آب اظ جٌؽ اؾتيل ظًگ ًعى ٍ يا پلي اتيلي ؾٌگيي  

 ٍجَز زاقتِ تاقس تسيْي اؾت ٍيػگيْاي آب ههطفي هَضز تائيس ايي ازاضُ كل،  Food Gradeهراظى 
تَزُ ٍ ّوچٌيي  1011ٍ  1053ايطاى تِ قواضُ  اؾتاًساضزّاي هليآذطيي تجسيس ًظط هي تايؿت هطاتك تا 
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ٍزگي تا هَاز آلَزُ كٌٌسُ ًگْساضي آب تِ هٌظَض جلَگيطي اظ آل تجْيعات الظم جْت آب ههطفي ٍ ؾيؿتن
. زض ًظط گطفتِ قَز

تَزُ ٍ زضپَـ آى لاتل تاظ قسى  Food Grade يا پليوطتايس اظ جٌؽ اؾتيل ظًگ ًعى : لالة ّا پطكي -
 تَليستا ظطفيت  هتٌاؾةظزايي ٍ ضس ػفًَي كطزى تاقس ضوي ايٌكِ حجن آى تايس  ضؾَبقؿتكَ ٍ 

. تاقس
:  لالة ّاي يد -

. زض تواؼ تا آب هي تاقس تايس اظ ًَع اؾتيل ظًگ ًعى تاقس لؿوت ّايي اظ لالة كِ
: حَضچِ آب ًوک -

 زاضاي پَقف ٍ  ٍحسالل ّفتاز ؾاًتي هتط اظ كف ؾالي تَليس تاالتط  تايس اضتفاع حَضچِ آب ًوک
تا ضراهت  Food Gradeپلي اتيلي ػايك تٌسي هٌاؾة تاقس زضپَـ حَضچِ تايس اظ جٌؽ 

 . هٌاؾة تاقس

ٍ آب ًوک ًثايس تطلطاض  يدهاى ذطٍج لالة اظ حَضچِ آب ًوک ّيچ گًَِ تواؾي تيي زض ظ: يازآٍضي
. گطزز
 پليوط كليِ ضاتط ّا ٍ اتهاالت تايس اظ جٌؽ Food Grade  ظًگ ًعى تاقس اؾتيلٍ يا .
  العاهي اؾت يدلالة ّاي تِ هٌظَض جلَگيطي اظ ضيرتي ضٍغي ضٍي  هٌاؾة توْيساتاًجام .

: حَضچِ زيفطاؾت -
 آب هَجَز . تاقس هٌاؾةٍضچِ زيفطاؾت تايس هتٌاؾة تا ظطفيت تَليس ٍ اظ جٌؽ حجن ح 

هي تايؿت تِ ًحَي  زيفطاؾتػول  .زض آى اظ هرعى شذيطُ آب ههطفي لالة ّا تاهيي گطزز
نَضت گيطز كِ اظ ٍضٍز آب حَضچِ زيفطاؾت تِ زاذل لالة ّا جلَگيطي قَز ٍ غَطِ ٍضي 

. پصيطزىنَضت 
 ،ًاظل ّاي آب زض تاالي حَضچِ زيفطاؾت ًهة گطزز تا ذطٍج يد اظ لالة ّا  تِ تؼساز لالة ّا

. ضا تؿْيل ًوايس
 حسالل اضتفاع حَضچِ تايس تِ ًحَي تاقس كِ ٌّگام لطاضزازى لالة ّا زض آى ؾط لالة  

 .ؾاًتيوتط اظ آب تاالتط ٍ تيطٍى لطاض گيطز 10

 
 

 
 (:ضُؼُ)يد اظ لالة ّا لؿوت ترليِ  -

 ت زض تواؼ تا هازُ غصايي هي تايؿت اظ ًَع اؾتيل ظًگ ًعى ٍ يا پلي اتيليزض لؿن ؾطُجٌؽ   -
تاقس ضوي ٍهَضز تائيس ايي ازاضُ كل،  Food Gradeٍ يا ؾايط هَاز زض تواؼ ،  Food Gradeؾٌگيي 

لاتل قؿتكَ ٍ ضس ػفًَي كطزى  ٍ ايٌكِ هؿاحت آى هتٌاؾة تا ظطفيت تَليس ٍ زاضاي قية هٌاؾة
 .ؾطُ حسالل ًين هتط اظ ؾطح ظهيي تاالتط تاقس لثِ پاييي. تاقس

. هتٌاؾة تا اٍظاى تؿتِ تٌسي ٍ اظ جٌؽ ظًگ ًعى تاقس: ـضزؾتگاُ ب -
 تؿتِ تٌسي -
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 فيلناًجام گيطز ٍ ظطٍف تؿتِ تٌسي اظ جٌؽ  هٌاؾةزهاي  ٍ قطايطهي تايؿت زض   تؿتِ تٌسي 
  .كيلَگطم تاقس 25اٍظاى حساكثط ٍ زض  تا اؾتحكام هٌاؾة Food Grade تاال زاًؿيتِتا  پلي اتيلي

تسيْي اؾت ضراهت پليوط ههطفي هي تايؿت هتٌاؾة تا اٍظاى تؿتِ تٌسي تَزُ ٍ زضذهَل اؾتفازُ 
 .اظ ؾايط پليوطّا هي تايؿت ًظط ازاضُ كل كؿة گطزز

  ُلاًَى هَاز ذَضاكي، آقاهيسًي تط ضٍي تؿتِ تٌسي العاهي  11زضج هكرهات الظم هطاتك هاز
 .اؾت

زاقتِ تاقس ٍ زاضاي زضيچِ  يدهي تايؿت زهاي ظيط نفط زضجِ ؾاًتيگطاز جْت ًگْساضي : ًِؾطزذا -
. ترليِ جْت تاضگيطي تاقس

ؾيؿات أت -
 ٍآهًَياكي، غيط فطئًَي تطاتط ضَاتط ؾاظهاى هحيط ظيؿت  تايس كوپطؾَضّا گاظ ههطفي 

ؾوت ّا هجعا تاقس تاؾيؿات تايس اظ ؾايط ق. زاضاي كاضآيي ٍ لسضت هتٌاؾة تا تاؾيؿات تاقس
. ًَض كافي ٍ ؾيؿتن ّكساض زٌّسُ ًكت گاظ تاقس هجْع تِ فيلتط،ٍ زاضاي ؾيؿتن تَْيِ 

 ايي لؿوت تايس زاضاي هاؾک جْت كاضگطاى ٍ هجْع تِ كپؿَل اكؿيػى ٌّگام تطٍظ حازثِ تاقس .
 كليِ ًكات ايوٌي ٍ حفاظتي زؾتگاّْاي هَضز اؾتفازُ تايس ضػايت گطزز .

: دستگاُ یخ ساص -
 تسيْي اؾت جٌؽ لؿوت ّاي . اظ ايي زؾتگاُ اؾتفازُ هي قَز ،زض تطذي كاضذاًجات جْت تَليس

ٍهَضز تائيس  Food Gradeٍ يا ؾايط هَاز زض تواؼ ، زض تواؼ تا آب هي تايؿت اظ ًَع اؾتيل ظًگ ًعى 
 .تَزُ ٍ ؾايط تجْيعات هطاتك هَاضز شكط قسُ فَق ذَاّس تَزايي ازاضُ كل، 

 
  آبهٌاتع  -6
 1آب ّاي ظيطظهيٌي  -

  5، آب چاُ 4، آتْاي فَضاى كٌٌس3ُاؾت هثل آب چكوِ  2ّائي ّؿتٌس كِ هٌكاء آًْا آترَاى آتْاي ظيطظهيٌي آب
1- Ground Waters 
2- AquIfer 
3- Spring Waters 
4- Artesian 
5- Well Waters 

 

  :آب چطوِ
هوكي اؾت تطَض طثيؼي هٌكاء گطفتِ ٍ  1آب چكوِ آب ظيطظهيٌي اؾت كِ اظ يک ؾاظًس ظهيي قٌاؾي 

تِ ؾطح ظهيي جطياى زاقتِ تاقس يا اظ ضاُ ايجاز حفطُ جوغ آٍضي گطزز هحل جغطافيايي چكوِ ٍ ؾاظًس 
هيلي گطم زض ليتط  500حاٍي آى تايس لاتل تكريم تاقس هَاز جاهس هحلَل آب چكوِ هؼوَال كوتط اظ 

. اؾت
: آب فَساى كٌٌذُ

ؾفطُ آتي تحت فكاض كِ زض اثط حفط تؼلت اذتالف ؾطح  آب فَضاى كٌٌسُ آب چاّي اؾت هطتَط تِ
. ايؿتايي آب تِ تيطٍى فَضاى هي كٌس



 

 PEI/Cr V /00                                          جوَْضي اؾالهي ايطاى       

 ازاضُ كل ًظاضت تط هَاز غصايي ٍ تْساقتي            هؼاًٍت غصا ٍ زاضٍ               ٍظاضت تْساقت زضهاى ٍ آهَظـ پعقكي
یخ حذاقل ضَاتط فٌي ٍ تْذاضتي ٍاحذّای تَلیذ كٌٌذُ  

 5 

: آب چاُ
اُ آتي اؾت كِ اظ حفطُ ايجاز يا ؾاذتِ قسُ زض ظهيي، كِ اظ يک آترَاى تِ ؾطح ظهيي آٍضزُ چآب 

. هيكَز

 
 

:  تَظيغ آب 2قثكِ  -
قسُ لاتل ههطف ضا ا ذهَني ّؿتٌس كِ آب تهفيِ يقثكِ ّاي آتطؾاًي ػوَهي 

  .اظ ضاُ تاؾيؿات آتطؾاًي تطاي ههطف كٌٌسُ فطاّن هي كٌٌس

 
 حول ٍ ًقل ٍ ًگْذاسی -7

 يد تايس تا ٍؾايل ًمليِ ؾطزذاًِ زاض ٍ تا قطايط تْساقتي حول گطزز ٍ تا ظهاى ػطضِ ٍ ههطف 
. زض قطايط لاتل لثَل ٍ هَضز تائيس ًگْساضي گطزز

 
 

: یادآٍسی
ايس زاضاي نالحيت تْساقتي اظ ٍظاضت تْساقت، زضهاى ٍ آهَظـ پعقكي ٍؾايل ًمليِ حول يد ب

.  تاقٌس ٍ حول كٌٌسُ ّا گَاّي تْساقت ػوَهي ضا لثل اظ فؼاليت اذص ًوايٌس

 
 
 

1- Formation 
2- Distribution system 


