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 إعداد

 اللجنة الفنية الخليجية لقطاع المنتجات الغذائية والزراعية

 
 

لوثيقذذذة معذذذروع لموااذذذفة يياةذذذية خليجيذذذة تذذذر توزيعمذذذا تبذذذداا الذذذرفي والمل و ذذذات بعذذذ نما  لذذذذل    نمذذذا هذذذذ  ا
عرضذذة للتغيذذر والتبذذديل  و  يجذذوز الرجذذوع  إليمذذا يموااذذذفة يياةذذية خليجيذذة إ  بعذذد اعتمادهذذا مذذن مجلذذذس 

 .إدارة الميئة
 

 
 
 

ICS:  67.13.06



 

 مـديــتق
 

 ذ  عضذويتما اهجمذذزة الوطنيذة ر ذالخلذيج العربيذة هيئذة إيليميذة تضذلذدول ة التقييس لدول مجلس التعذاون ذهيئ
للموااذذفات والمقذذاييس  ذذ  دول الخلذذيج العربيذذذة   ومذذن ممذذار الميئذذذة إعذذداد الموااذذفات القياةيذذذة الخليجيذذة 

 . بواةطة لجان  نية متخااذة 
 

) ضذمن برنذامج عمذل اللجنذة الفنيذة ريذذر ويذد يامت هيئة التقييس لدول مجلذس التعذاون لدول الخلذيج العربيذذة 
بت ذذذديث الموااذذفة القياةذذية " اللجنذذة الفنيذذذة الخليجيذذة لموااذذفات يطذذذاع المنتجذذات الغذائيذذة والزراعيذذة ( "  5

ب عذذداد معذذروع الممليذذة العربيذذة الةذذعودية ويامذذت " المعبذذ ة  غيذذر ميذذا  العذذر "  949/0229الخليجيذذة ريذذذر 
 . هذ  المواافة 

 

الذذي عققذذد بتذاري      (  )مذدت هذ  المواافة يالئ ذة  نية خليجية    اجتماع مجلذس إدارة الميئذة ريذذر ويذد اعت
 . ر /     /       هذ   الموا ق     /     /     

 

 . وت ل م لما ( 0229/ 949)على فن تلغ  المواافة رير 

 
 

Foreword 
 
 

Standardization Organization for GCC (GSO) is a regional Organization which 

consists of the National Standard Bodies of GCC member States.  
 

One of GSO main functions is to issue Gulf Standard/ Technical regulation 

through specialized technical committees (TCs).  
 

GSO through the technical program of committee TC No: (5) "Technical Gulf 

committee for food and agriculture product standards" has updated the GSO 

standard No. 149/2009" Unbottled drinking water   " The draft standard has been 

prepared by (State of Qatar).  
 

This standard has been approved as Gulf Technical regulation by GSO Board of 

Directors in its meeting No…../………..held on      /      /      H,         /       /       
 

The approved standard will replace and supersede the standard No .(149/2009)
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 المعبأة غير لشربمياه ا

 لتطبيقالمجال ونطاق ا     - 1

 .  المعب ة غير ميا  العر خليجية بتختص هذذذ  المواافة القياةية ال 

 التكميمية راجعالم     - 2

0/9 GSO111  " فخذ العينات  : الجزا اهول  -طذذرق اختبار ميا  العر  والميا  المعدنية. " 

0/0 GSO112    " تقذدير الخاذائص : الجذزا الثذان  –طرق اختبار ميا  العذر  والميذا  المعدنيذة
 ".الطبيعية 

0/3 GSO378    " ا ختبذذذذارات : الجذذذذزا الثالذذذذث  –طذذذذرق اختبذذذذار ميذذذذا  العذذذذر  والميذذذذا  المعدنيذذذذة
 ". المييروبيولوجية الروتينية 

0/4 GSO818  " ا ختبذذارات : الجذذزا الخذذامس ععذذر –طذذرق اختبذذار ميذذا  العذذر  والميذذا  المعدنيذذة
 " . المييروبيولجية غير الروتينية 

طذذرق ا ختبذذار الييميائيذذة لميذذا  العذذر  " الموااذذفات القياةذذية الخليجيذذة المعتمذذدة والخااذذة بذذذ  0/5
 . والميا  المعدنية 

  التعاريـف -3

 :معب ة ال غير عر الميا   3/9

عذذذبية  فوويتذذذزود بمذذذا المةذذتمل  عذذذن طريذذذق العذذذبية العامذذذة  اآلدمذذذ اذذذال ة لالةذذذتمال   ميذذا 
مذذن ماذذادر الميذذا  الةذذط ية  آخذذر ماذذدرمذذن في  فوالينذذابيا  فو اآلبذذار فوالتوزيذذا الم ذذدودة 

 .المواافةالواردة بمذ  ق عليما جميا الخاائص المةتخدمة للعر  والت  ينطب

عذذذبية لتزويذذذد المةذذتمل  بالميذذذا  الاذذذال ة لالةذذتمال  اآلدمذذذ  وتضذذذر   :  عذذبية الميذذذا  العامذذة 3/0
عالجذة وتخذزين وتوزيذا ميذا  العذذر  فيثذر مذن خمذس ععذرة تواذيلة وتعذمل عمليذذات تجميذا وم

 .من المادر  تى المةتمل  

عبية لتزويد المةتمل  بالميذا  الاذال ة لالةذتمال  اآلدمذ  وتضذر ايذل : عبية توزيا م دودة  3/3
 .من خمس ععرة توايلة 
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ميا  يتر ال اول عليما من بئر منع ة  ذ  مةذتودع مذاا فرضذ  ييذون : ميا  اآلبار ا رتوازية  3/4
يميذذذن . ى ةذذذطل المذذذاا  يذذذي فعلذذذى يلذذذياًل مذذذن مةذذذتوى ةذذذطل مةذذذتودع المذذذاا اهرضذذذ  مةذذذتو 

الضذذذغط الطبيعذذذ  ت ذذذت اةذذذتخراج ميذذذا  اآلبذذذار ا رتوازيذذذة با ةذذذتعانة بقذذذوة خارجيذذذة تذذذدعر مذذذن 
ةذطل اهر  طالمذا يانذت تلذ  اتجذرااات   تغيذر  ذ  الخذواص الفيزيائيذة فو  ترييذ  وجذذودة 

 . الميا  

  يتر ال اول عليما من  ت ذة تذر ثقبمذا فو  فرهذا فو إنعذاأها بذ ي طريقذة فخذرى ميا: ميا  بئر  3/5
 .    اهر  والت  تال إلى الماا    الطبقة ال املة لي 

ويذذذتر تجميذذذا . ميذذذا  تنذذذتج طبيعيذذذًا مذذذن تجويذذ  ت ذذذت اهر  إلذذذى ةذذذطل اهر  : ميذذا  عذذذين  3/6
يجذ  . هرضذية التذ  تغذذي النبذا الميا  عند النبا  قط فو مذن خذالل  ت ذة تاذل إلذى الطبقذة ا

وجذذود يذذوة طبيعيذذة تعمذذل علذذى تذذد ق المذذاا إلذذى الةذذطل مذذن خذذالل  ت ذذة طبيعيذذة   يمذذا يجذذ  
 . تمييز مويا النبا 

ه  ميا  اهمطار المتجمعذة  ذ  اهوديذة او خلذ  الةذدود او  ذ  الاذماريج او :  ميا  ةط ية 3/7
 .الخزانات والت  تةتعمل للعر  

 بئذذرًا م فذذورةماذدر يذذتر ال اذذول منذي علذذى الميذذا  ةذواا يذذان آبذذارًا ارتوازيذة فو : الميذذا  ماذدر         3/8
فو ن ار توزيا ميا  عموم  فو خاص فو في ماذدر آخذر ي تذوي ميذا  اذال ة ( عيناً )فو نبعًا 

 .لالةتمال  اآلدم  

العموميذذة فو الخااذذة يقاذذد بذذي فن مذذة توزيذذا الميذذا  : ن ذذار توزيذذا الميذذا  العمذذوم  فو الخذذاص         3/9
                                                                                                                       . الت  تزود المةتمل  بالماا الاالل لالةتمال  المباعر 

 :إجراءات المعالجة  -4

 لرةذذمية ذات العاليذذة وذلذذ  بعذذد عمذذل الدراةذذات فن ييذذون ماذذدر الميذذا  معتمذذدًا مذذن الجمذذات ا 4/9
 .المة ية والت ليلية للت يد من فني االل لالةتخدار 

ان تيون وةيلة المعالجة ةذواا يانذت ييميائيذة او  يزيائيذة او  راريذة منفذردة او مجتمعذة يا يذة  4/0
لخاذائص المعالجذة مطابقذة ل المعبذ ةعذر  غيذر الللقضاا علذى المييروبذات   وان تيذون ميذا  

 ( . 5/5,  5/4)ال يوية والمييروبيولوجية بند 
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يجذذذ  ان ييذذذون ترييذذذز اليلذذذور ال ذذذر المتبقذذذ   ذذذ  ميذذذا  العذذذر  غيذذذر المعبذذذ ة يا يذذذًا لقتذذذل يذذذل    4/3
جذذذزا  ذذذ   2,5المييروبذذذات بمذذذا علذذذى ان ييذذذون ترييذذذز اليلذذذور ال ذذذر المتبقذذذ   ذذذ  هذذذذ  الميذذذا  

 . 8ر هيدروجين  ايل من دييقة ي د ادنى عند ري 32المليون بعد تالمس 

يذزداد ترييذز اليلذور  ذذ   ذا ت اهوبئذة او  ذذ   ذا ت الخااذة طبقذذًا لمذا تقذرر  وزارات الاذذ ة         4/4
                                        .او الجمات المختاة بذل  

 :الخصائص  -5

 :يج  ان يتو ر    ميا  العر  غير المعب ة مايل           

 ائص ذات العالقة بالجودة الخص 5/1

يجذذذ  ف  ت تذذذوي ميذذذا  العذذذر  فيذذذة مذذذواد تذذذأثر  يمذذذا مذذذن نا يذذذة اللذذذون فو الطعذذذر فو الرائ ذذذة فو  5/0/9
الم مذذذذر   يمذذذذا يجذذذذ  فن تيذذذذون خاليذذذذة تمامذذذذًا مذذذذن المذذذذواد الغريبذذذذة فو العذذذذوائ  التذذذذ  يميذذذذذن 

رات فر غيرهذذذا مذذذن معذذذاهدتما بذذذالعين المجذذذردة ةذذذواا يانذذذت فتربذذذة فر رمذذذاً  فر خيوطذذذًا فر عذذذعي
 .العوائ  

 . 8 – 6,5فن يتراوح الرير الميدروجين لميا  العر  غير المعب ة بين  5/0/0

 . ل/مغ 9222 -922فن تتراوح نةبة المواد الالبة الذائبة    ميا  العر  غير المعب ة بين      5/0/3

لمجــداول طبقــًا  لشــربصـل ميــاه االتــل ل ـا تــأيير صــل الصــ ة الكيميائيــة  ان تكـون المكونــات 5/2
 :  5,  4,  3,  2, 1ارقام 

  (1) جدول رقم 

    الموجودة طبيعيًا صل المياه المكونات الكيميائية

 مال ظات قيمة ال د التوجي ل الكيميائل المكون
  ل/مغ ل/مكغ غير العضوية

  2‚29 92 الزرني  
  2‚7 722 الباريور 
  0‚4 0422 البورون 
 اليرور 

 
52 
 

25‚2 
 

 يرور يل  
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  9,5 9522 الفلورايد9
  2‚4 422 المنجنيز 
   2‚27 72 الموليبدنر 
  2‚24 42 الةلينيور 
  2‚23 32 اليورانيور 

  ل/مغ ل/مكغ العضوية
-ماييروةيةذذذذذذذذذتين

 ال ار
9 2,229  

 

ة المنذذاخ و قذذًا لذذدرجات  ذذرار   ذذ  ميذذا  العذذر  غيذذر المعبذذ ةالمضذذا  ي ذذد ادنذذى ترييذذز الفلورايذذد  لت ديذذد -9
 : يل   ة  يماياليومية 

    =  الفلورايد ترييز 

 : يث 

 ( [ 30+ ×        درجة  رارة المناخ اليومية المئوية )× 2,2260]+  2,238 = د 

 (2) جدول رقم 

 من المصادر الصناعية وممويات اإلنسان المنزلية  الموجوده صل المياه يائيةالكيم المكونات

 مال ظات ة ال د التوجي لقيم المكون الكيميائل
  ل/مغ ل/مكغ : المكونات غير العضوية 

  2‚223 3 اليادميور 
   2‚27 72 الةيانيد 
 للزئبق غير العضوي  2‚226 6 الزئبق 

 مال ظات ل/مغ ل/مكغ المكونات العضوية
  2,29 92 البنزين 

43.0 
 د

9  
5 
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  2,224 4 رابا يلوريد اليربون

  9 9222 ثنائ  يلورو بنزين - 0   9

  2,3 322 ثنائ  يلورو بنزين -4  9

  2,23 32 ثنائ  يلورو إيثان -0  9

  2,25 52 ثنائ  يلورو إيثين -0  9

  2,20 02 ثنائ  يلوروميثان

  2,228 8  ثاليت(فيثيل هيةيل 0)ثنائ 

  0.0. 52 دايويةين -4,9

تذذذذذ  .دي.إي) مذذذذذ  ا ديتيذذذذذ  
 (فيي.

 تةتخدر لل ام  ال ر 2,6 622

  2,3 322 ل بنزينفيثي

  2,2226 2,6 هيةا يلورو بيوتادين 

  2,0 022 نيتريلو ثالث   م  الخلي 

  2,229 9 خماة  يلورو ينول

  2,20 02 ةتيرين

  2,24 42 رباع  يلوروفيثين

  2,7 722 تولوين

  2,20 02 ثالث  يلورو فيثين

  2,5 522 زيلين 

 ( 3) جدول رقم 
 من النشاطات الزراعيةالموجوده صل المياه  كيميائيةال المكونات

 مال ظات قيمة ال د التوجي ل المكون الكيميائل
  ل/مغ ل/مكغ مكونات ليست مبيدات

  No3 - 52222 52 )) نترات 
 التعر  ياير اهجل   

 No 2  ) ) نيتريت
 التعر  ياير اهجل 3 3222 –

 مال ظات ل/مغ ل/مكغ بقايا المبيدات الزراعية
  2,20 02 هيلورا
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يطبذذذذذذذق الذذذذذذذدييار  ةيلفويةذذذذذذذيد والذذذذذذذدرييار   2,29 92 الدييار 
 ةيلفون

  2,2223 2,23 الدرين وثان  ا لدرين 
  2,9 922 فترازين 

  2,227 7 ياربو يوران
  2,2220 2,0 يلوردان

  2,23 32 يلوروتوليورون
  2,23 32 يلوربايريفوز
  2,2226 2,6 ةيانازين 

 ثنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائ  4  0
يلورو ينذذذذذذذذذويس  مذذذذذذذذذ  

 الخلي  

 تةتخدر لل ام  ال ر 2,23 32

  2,29 92 دي ب    -4  0
-ثنذذذذذذذذائ  برومذذذذذذذذو  0  9
 يلوروبروبان -3

9 2,229  

ثنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائ    – 0  9
يثان   بروموا 

2,4 2,2224  

ثنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائ   0  9
 يلوروبروبان 

42 2,24  

ثنذذذذذذذذذذذذذذذذذائ  يلذذذذذذذذذذذذذذذذذور  3  9
 بروبين 

02 2,20  

  2,9 922 ثنائ  يلوربرو 
  2,226 6   ميثوات ثنائ

  2,2226 2,6 فندرين
  2,229 9  ينو برو 

  2,0 022 هايدرويةيترازين
  2,229 9 فيزوبروتيورون

  2,220 0 لندان
  2,220 0 فر ة  ب  فيي
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  2,29 92 مييروبرو  
  2,20 02 ميثوية  يلور

  2,29 92 ميتو  يلور
  2,226 6 مولينات

  2,20 02 بينداي ميثالين
  2,220 0 ةيمازين

  2,229 9 ت   -5  4 0
  2,227 7 يالزين تتربيو 

  2,20 02 ثالث   لورالين
 

 ( 4) جدول رقم 

    االتل تالمس الشرب أو همعالجة مياالتل تستعمل صل  الكيميائية المكونات 

 مال ظات قيمة ال د التوجي ل المكون الكيميائل
  ل/مغ ل/مكغ مواد التط ير

  يلورين
 
 
 

52222 
 
 
 

ت ذذذذداث التذذذذ ثير التطميذذذذري   يجذذذذ  فن ييذذذذون  5
جذذذزا  ذذذ   2,5 ≤ترييذذذز اليلذذذور ال ذذذر المتبقذذذى 

دييقذذذذذذة تالمذذذذذذس عنذذذذذذد ريذذذذذذر  32المليذذذذذذون بعذذذذذذد 
 8> هيدروجين

  3 3222 ف ادي يلورامين
الاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوديور ثنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذائ  

 يلوروايزوةيانيورات
 يلوروايزوةيانيورات ياوديور ثنائ  52 52222
 م  ةيانيورات ي  42 42222

 مال ظات ل/مغ ل/مكغ نواتج مواد التط ير 

  2,29 92 برومات

  2,26 62  برومات ثنائ  يلوروميثان

  2,9 922 برومو ورر



 GSO 149/2012            المواافة القياةية الخليجية 

 8 

  2,7 722 يلوريت

  2,7 722 يلورات

  2,3 322 يلورو ورر

  2,27  72 ةيانوجين يلوريد

  2,27 72 ثنائ  برومو فةيتونيتريل

  2,9 922 ورو ميثانثنائ  برومو يل

  2,25 52 ثنائ  يلورو فةيتات

  2,20 02 ثنائ  يلورو اةيتونيتريل

  2,20 02 ف ادي يلورواةيتات
نيترواذذذذذذذذذذذذذوديومايثيل  -ان

 امين
2,9 2,2229  

  2,0  022 ثالث  يلورو فةيتات
) ثالثذذذذذذذذذذذذذذذذذ  يلورو ينذذذذذذذذذذذذذذذذذول

0 4 -6 
022 2,0  

ييذذز يذذل مذذن ييمتذذي وينبغذذ  فن مجمذذوع نةذذبة تر    ثالث  هالوميثان
 9التوجيم  منما   تتجاوز 

ممويـــــات مـــــن كيماويـــــات 
 المعالجة

 مال ظات ل/مغ ل/مكغ

  2,2225 2,5 فيريالميد

  2,2224 2,4 فيبييلوروهيدرين

 ممويــــــات مــــــن ا نابيــــــب
  وا ج زة

 مال ظات ل/مغ ل/مكغ

  2,20 02 اهنتيمون

  2,2227 2,7 بنزو الفا بيرين
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               0 0222 الن اس

  2,29 92 الرااص

  2,27 72 النييل

  2,2223 2,3  ينيل يلوريد

 
 (5)جدول رقم 

 ت التل تستخدم  غراض الص ة العامةبقايا المبيدا 

 

   :الخصائص اإلشعاعية         5/3

منفردًا ( الطبيعية فو الاناعية)الن ائر  يتجاوز ترييز النعاط اتععاع  هي من يج  فن       5/3/9
 (. 7)   ميا  العر  القير الواردة    الجدول رير 

 المشعة النظائر(  : 7)الجدول رقم    

 

 1النظير المشع التصنيف

معامل الجرعة صل  ال 
/ ممل سيفرت )االبتالع 

 (ممل بيكريل
811 

ال د ا قصى  ي 
/ بيكريل ) 4نظير 

 (ليتر

 
نظائر سمسمة اليورانيوم 

 2الطبيعية
      

  
 3 4,522 038-اليورانيور

 0,8 4,922 034-اليورانيور 

 مال ظات قيمة ال د التوجي ل المكون الكيميائل
بقايـــا مبيـــدات تســـتخدم  غـــراض الصـــ ة 

 العامة
  ل/مغ ل/مكغ

    
  2,229 9 دي دي ت  والمواد الناتجة عن تمثيلما
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 2,7 09,222 032-الثوريور
 2,5 08,222 006-الراديور 

 
-الرااص

092 69,222 2,0 

 
-البولونيور

092 902,222 2,9 

 
نظائر سمسمة اليوريوم 

 2الطبيعية
    

  
  

 2,6 03,222 030-الثوريور
 2,0 69,222 008-الراديور 
 9,9 7,022 008-الثوريور 
 3نواتج االنشطار النووي 

    

  
  
  

 7,0 9,922 934-الةيزيور
 92,5 9,322 937-الةيزيور 

 
-الةترونعيور

92 0,822 4,9 
 6,0 0,022 939-اليود 
 النظائر ا خرى 

   

 

  
  
  
  

التريتيور 
-الميدروجين)
3) 2,220 7692 

 036 2,258 94-اليربون 

 
-البلوتونيور

039 05,222 2,5 

 
-اهمريةيور

049 02,222 2,7 
 00 2,602 42-البوتاةيور 
 ذات اههمية    ميا  العر هذ  الن ائر   9
 ن ائر الةالةل المععة الطبيعية ه  اهيثر تواجدًا    الميا  الجو ية و ةيما ن ائر الراديور 0
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تةر  م طات نووية فو تفجيرات )نواتج ا نعطار النووي الناتجة من اهنعطة البعرية  3
 (نووية

  فن ييون مجموع ييمة النعاط هذا ال د اهياى الذي يطبق لو وجد منفردا فو ينبغ 4
  (     العمود اهخير من الجدول فعال )اتععاع  هي ن ير مقةومًا على  د  اهياى 
 :يتجاوز الوا د يما هو موضل    المعادلة فدنا 

     
         ييمة النعاط اتععاع     ميا  العر  هي ن ير   

 القيمة القاوى للنعاط اتععاع  لمذا ن ير
مللذذذ  ةذذذيفرت  ذذذ  الةذذذنة   تيذذذون ميذذذا  العذذذر   2,9≥ذا يذذذان مجمذذذوع الجرعذذذة اتعذذذعاعية    ذذذ 

ذا يذذان مجمذذوع الجرعذذة اتعذذعاعية    مللذذ  ةذذيفرت  ذذ  الةذذنة   2,9< اذذال ة لالةذذتمال    وا 
 . ين ر    اهمر وتتخذ إجرااات تا ي ية لل د من الجرعة

 
ي اتععاعية لذا   ن عنار اليورانيور الذائ    ينبغ  مرة من ةميت 95ةمية اليورانيور الييميائية فيثر 

 . جزا    البليون فو مييروغرار    الليتر من ميا  العر   32فن يتجاوز 
 
 .لتر    ميا  العر /بييريل  952يج  فن   يزيد ترييز النعاط اتععاع  للرادون على      5/3/0

 : (البيولوجية ) الخصائص ال يوية  5/4

مذن الط الذ  والفطريذات وال عذرات ومذن  اً المعب   خاليذة تمامذ غيرتيون ميا  العر  يج  فن  
 . يرياتما فو  وياالتما فو فجزائما ومن ال يوانات اهولية ومن ضمنما اهميبا 

 :الخصائص الميكروبيولوجية  5/5

ومذن  لإلمذرا  خالية تمامذاً  مذن المييروبذات المةذببة المعب ةتيون ميا  العر  غير  فنيج   5/5/9
 .المييروبات الغائطية والفيروةات الت  يد تةب  ضررًا للا ة العامة 

 عبية الميا  العامة إلىالميا  المعالجة الداخلة   5/5/0

عذبية الميذا  العامذة خاليذة مذن مجموعذة بيتريذا ايعذير  إلذىالداخلذة  العذر تيذون ميذا   فنيج               
  .مل من العينة المختبرة 922م بة لل رارة    في يعيايو ي وبيتريا القولون ال

  ≤1 
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 الميا  المعالجة    عبية الميا  العامة 5/5/3

تيذذذون خاليذذة مذذذن بيتريذذا ايعذذذير يعذذذيايو ي وبيتريذذا القولذذذون الم بذذة لل ذذذرارة  ذذذ  في  فنيجذذ    5/5/3/9
 .  مل من العينة المختبرة 922

مل من العينذة المختبذرة   و ذ  922قولون    في تيون خالية من مجموعة بيتريا ال فنيج    5/5/3/0
: مذذن 95ييذذون  فنالعينذذات يجذذ   نيبيذذرة مذذ فعذذداداليبيذذرة  يذذث يذذتر   ذذص  اتمذذدادات الذذة 

 .  العينات المف واة خالل العار خالية من بيتريا مجموعة القولون

 : أخذ العينات  -6

 .  (0/9)واردة    بند قياةية الخليجية اليج  فن تأخذ العينات طبقًا للمواافة ال 

 :ق الف ص واالختبار طر   -7

جميذذا ا ختبذذارات الالزمذذة لت ديذذد مذذدى ( 6)تجذذرى علذذى العينذذة الممثلذذة المذذ خوذة طبقذذًا للبنذذد  
 . مطابقتما لمذ  المواافة 

الروتينيذذذذة وغيذذذذر الروتينيذذذذة طبقذذذذاي للموااذذذذفتين القياةذذذذيتين تجذذذذرى ا ختبذذذذارات المييروبيولوجيذذذذة  7/9
 ( . 0/4   0/3) تين الواردتين    البندين الخليجي

 ( .0/0)تجرى ا ختبارات الطبيعية طبقًا للمواافة القياةية الخليجية الواردة    بند  7/0

 (.0/5)  بند ذجية الواردة  ذية الخليذالقياة تبارات الييمذيائية طبقًا للموااذفاتتجرى ا خ 7/3
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 المصطم ات الفنية

 Disinfectants مواد تطمير

 Unbottled drinking water معب ة غير ميا  عر 
 Treated water ميا  معالجة
 Water source مادر الميا 

 Artesian water ميا  اآلبار ا رتوازية
 Well water ميا  البئر
 Spring waterٍ   ( العين) ميا  النبا 

 Agricultural activities نعاطات زراعية

 Disinfection by products التطمير نواتج مواد

 Radionuclides نييوليدات مععة
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