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  مقدمه

 سلول زنـده  ي براير آليب غ ين ترک يتر آب مهم 

 يات زنـده بـه آن بـستگ      تمـام موجـود    ياست و زنـدگ   

ــالص    يآب در طب). ۱(دارد ــورت خ ــه ص ــت ب افــت يع

مـواد معلـق و       امـالح،  يري بلکه همواره مقاد   ،گردد ينم

ن موجــب يــ محلــول را همــراه خــود دارد و ايگازهــا

 مختلـف   يهـا  يژگيشود که آب در مناطق مختلف و       يم

 ي سالمتي امالح در آب برايوجود برخ. رديبه خود بگ

 اسـت کـه مقـدار       ين در حال  يت و ا   اس يانسان ضرور 

 انسان را به خطر خواهد يش از حد مجاز آن  سالمتيب

ت، کــاهش يــش جمعيامــروزه بــا افــزا). ۲و۳(انــداخت 

، يکيزي ف يها يش آلودگ ي وافزا يره منابع آب  يسرانه ذخ 

 از يکـ ي آب، بحران آب به عنـوان   يکروبي و م  ييايميش

که  يبه طور .  مطرح شده است   يمعضالت بزرگ جهان  

 در سـال  الهـه هلنـد  در  آب ين اجـالس جهـان  يدر دوم 

ت يري ضـرورت مـد    ؛يين گردهمـا  ي ا يام اصل ي پ ،۲۰۰۰

 آن، مشارکت   ياديتر آب، اصالح و تحول بن      خردمندانه

ت آب و يرينفــع جامعــه در مــدي ذيهــا هماهنـگ بخــش 

 در جهت حـل بحـران       ين الملل ي ب يها يگسترش همکار 

  ). ۱(آب بود 

ل مختلـف از  يـ دم بـه دال ر، مـر ي اخيها در سال 

ا يــع يـ ستم توزيـ  سييايميت شـ يــفي بـد بـودن ک  ؛جملـه 

ها و   پاتوژن،ييايميمشکالت مربوط به حضور مواد ش   

 بــه مــصرف ياديــل زيــر آب تماد موجــود يهــا انگــل

در سال . اند دا کردهيشده پبندي  بسته و   ي معدن يها آب

ارد يـ لي م ۳۵زان  يـ  شـده بـه م     بندي  بسته يها  آب ۱۹۹۹

االت يــدر اتنهـا  ا فروختــه شـد و  يـ  سراسـر دن دالر در

در . ارد دالر بـود   يـ لي م ۵زان فـروش    ي، م  آمريكا متحده

 ۱۹۷۵در ســال آب معــدني زان مــصرف يــانگلــستان م

 ۲۰۰۰زان در سال ين ميتر بود که ايون ليلي م۵ش از يب

ــلي ب۳۸/۱بــه حــدود  در . )۴(ديتــر در ســال رســيون لي

ــ اخيهــا در ســالايــران کــشور   يهــا ر مــصرف آبي

 بـه  يژه آب معـدن يـ  شـده و بـه و     يبند  بسته يدنيآشام

ل ي و مسا  يدنيآب آشام  ميير قد ي ذخا يل عدم تکافو  يدل

.  داشته است يريش چشمگ يمربوط به بهداشت آن افزا    

د کننده از چهار واحد ي تولي که تعداد واحدهايبه طور 

ش ي افــزا۱۳۸۳ واحــد در ســال ۴۴ بــه ۱۳۷۵در ســال 

 شـده  بندي بسته يها د آبيتول ۱۹۸۹در سال  ).۵(تفاي

ون گالن در سال يليم۴/۱۳۸۴کا به يمرآالت متحده يدر ا

د يـ  شـده با بنـدي  بـسته  هاي آب .ن زده شده استيتخم

ط ي آژانــس حفاظــت محــيفــي کيمطــابق اســتانداردها

 يسازمان بهداشت جهـان   و يدني آب آشام  يبراست  يز

در  .دن باشـ  ي صـنعت  قـات يسسه اسـتاندارد و تحق    ؤم و

ت آب به صورت يفي ک ي از جوامع استانداردها   ياريبس

    .)۶(ن شده استيجداگانه تدو

 ي مختلف جهـان دارا    ي در کشورها  يآب معدن 

 يف دارا ين تعار ي ا  غالباً يول باشد، مي يف مختلف يتعار

ران بـر طبـق     يـ در کـشور ا    . هـستند  ييها وجه اشتراک 

ــتعر ــســسه اســتاندارد و تحقؤف مي  ي صــنعتهــاي قي

شود  مي گفته   ي به آب  يعي طب ي معدن آب ع،يوزارت صنا 

گــر يا ديــ و ييــعناصــر جز ،ي امــالح معــدنيکــه دارا

ا نقاط حفر شده از ي از چشمه ماًيمستق باشد،ها  بيترک

ــيرزميطبقــات ز  خــواص يدســت آمــده و داراه  بــين

 و  ي باشد و سرانجام مورد بررسـ      ي و درمان  يبهداشت



  هاي معدني کيفيت  ميکروبي و شيميايي آب
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بـا  . )۷(صالح قـرار گرفتـه باشـد    يـ د متخصـصان ذ   ييأت

 ييفـه اداره نظـارت بـر مـواد غـذا       ين که وظ  ي به ا  وجهت

نظـارت  ،  يبهداشت و درمان و آموزش پزشـک      وزارت  

 و  )۸(د شـده در کارخانـه اسـت       ي تول ي معدن هاي  آببر  

هـا در سـطح عرضـه صـورت          ن آب ي بر ا  ينظارت کاف 

 به گـسترش مـصرف روز افـزون         رد و با توجه   يگ مين

 و عـــدم انجـــام ياســـوج در شـــهر ي معـــدنيهـــا آب

 ييايمي و شـ يکروبيت ميفينه ک ي در زم  ي کاف هاي  قيتحق

ــفي کي بررســن مطالعــهيــاهــدف لــذا  هــا، ن  آبيــا ت ي

  عرضـه شـده در    ي معـدن  يها  آب ييايمي و ش  يکروبيم

  . بود اسوجيشهر سطح 

  

 ها مواد و روش

ت ي درباره وضـع يمقطعـ  يفيمطالعه توص اين  

 در  شـده   عرضـه  ي معـدن  يها  آب ييايمي و ش  يکروبيم

مـارک    ۱۶ابتدا   .شد انجام   ۱۳۸۷اسوج در سال    يشهر  

ــدن ــهر    يآب مع ــطح ش ــده در س ــه ش ــوج عرض  ياس

 نيـ ع ا يسپس با مراجعه به مراکز توز     شدند،   ييشناسا

 نمونه، ۶۴ مجموعاً  نمونه۴به تعداد نشان از هر   ،  ها آب

در  مختلـف    يهـا   متفـاوت در زمـان     يدهايخ تول يبا تار 

 و  دند شـ  يداريـ شـهر خر   سـطح عرضـه      نقاط مختلف 

شگاه آب و فاضــالب يــش بــه آزماي انجــام آزمــايبــرا

 .ندارسال شـد  يدانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشک 

 جهت برآورد   )۷،  ۹و  ۱۶(نيشي پ هاي  هبا توجه به مطالع   

 ي مربوطه حجم نمونـه بـرا      ين غلظت پارامترها  يانگيم

الزم به ذکر اسـت      . عدد در نظر گرفته شد     ۴هر مارک   

د در بازار يخ تول يک تار يها فقط    از مارک    يکه در برخ  

  . .وجود داشت

 فـرم و    ي کـل کلـ    ؛ شـامل  يکروبي م يارامترهاپ

 بـا  يي غـشا  يروش صـاف   بر اسـاس     ي فرم مدفوع  يکل

سسه اسـتاندارد   ؤم ۵۸۶۹استاندارد شماره استفاده از   

 يکيولـوژ يکروبي آزمون م  يروش ها (يقات صنعت يتحق

ه سه اسـتاندارد شـمار    يـ  و مقا  )۱۰()يعـ ي طب يآب معدن 

 و )۱۱()يعي طب يآب معدن  يياي باکتر يها يژگيو (۴۴۰۳

، يت، سـخت  يـ اي سـنجش قل   ؛ شامل ييايمي ش يپارامترها

د، فـسفات و    ي، فلورا )ون  يتراسيت( ميزيم، من ي کلس ديکلر

ــولفات، ن ــراتيس ــپکتروفتومترمدل (، ت ، )DR-5000اس

 ،)JENWAY PFP7م فتومتر مـدل  يفل(م يم، پتاسيسد

ــ،کــدورت ــاتي ب ــر اســاس ، pH  و کربن ــد ب ــب مت کت

 قبل از استفاده از تمام ابزارهـا        . شد استاندارد سنجش 

هـا   ون آن يبراسـ ي مـورد اسـتفاده از کال      يهـا  و دستگاه 

 صـحت   ين جهـت بررسـ    يچنـ  هـم . نان حاصل شد  ياطم

 هـر نمونـه   ي بـرا يونيـ  انجـام شـده تعـادل      يزهايآنال

هـا و    وني مجمـوع کـات    يعنـ ي  يونيتعادل  .  شد يبررس

 ياکـ  يلـ ي کـه بـر حـسب م   يل آب زمان   معمو يها ونيآن

 .دند در حال تعادل باشي با،شوند يان ميتر بيواالن در ل

 محاسـبه  مربوطـه   با استفاده از فرمول  درصد اختالف 

  .)۱۲(شد 
آوري شــده بــا اســتفاده از     هــاي جمــع   داده

 درصـد،  (يفيتوصـ هـاي    و آزمـون  )SPSS)۱افـزار     نرم
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در  . شـدند  تجزيـه و تحليـل    ) اريـ  انحراف مع  ون  يانگيم

 يدست آمـده بـا مـوارد ذکـر شـده رو     ه ج بينتات  ينها

ــر ــتاندارد  يبرچــسب بط ــا و اس ــدن ( ۲۴۴۱ه  يآب مع

قـات  يسـسه اسـتاندارد و تحق  ؤم) هـا  يژگـ يو  ويعـ يطب

ــنعت ــا و يص ــ  يرهنموده ــازمان مح ــط زيس  ، )۱(ستي

، )٣( اروپـا  يجامعه اقتـصاد  ،  )٢(يسازمان بهداشت جهان  

سازمان دارو و  )٤( شده ي بطر يها  آب ين الملل يانجمن ب 

   ).۱۳(ندشدسه يمقا )٥(و غذا

  

 ها  افتهي

ــايش ــايج آزم ــاي   نت ــي پارامتره ــاي بررس ه

 ۱۰۰فـرم مـدفوعي در    فرم و كلـي  ميكروبي شامل؛ كلي 

مـشاهده   يکروبـ ي ميو آلـودگ درصد موارد منفي بود     

 نـشان  ۱ها در جـدول    نمونهييايميز شيج آنال ينتا .نشد

 ۳/۶د  يحداقل غلظت کلر   ساس،بر اين ا   .داده شده است  

گرم بر ليتر     ميلي ۳/۱۰۴و حداکثر آن    گرم بر ليتر      ميلي

د يــ شــده، غلظــت کلري مــارک بررســ۱۶ن ياز بــ. بــود

بود و فقط گرم بر ليتر  ميلي ۶ـ۳۰محدودهمارک  در  ۱۳

 .بودگرم بر ليتر   ميلي ۸۰ش از   ي مارک غلظت آن ها ب     ۳

 شده در ي بررسين غلظت سولفات در مارک ها  يانگيم

 ين المللـ  ي و ب  ي مل ي موارد از استانداردها    درصد ۱۰۰

گــرم بــر                     ميلــي۱/۰د يــحــداقل غلظــت فلورا. کمتــر بــود

ــر ــداکثر آن ليت ــي ۳۶/۰ و ح ــر   ميل ــر ليت ــرم ب ــود گ                                ب

ــداقل ارا  ــتاندارد ح ــه از اس ــک ــس ي ــده ب ــر يه ش                   ار کمت

ــت ــد۱۰۰در . اسـ ــوارد م درصـ ــ مـ ــت يانگيـ                  ن غلظـ

 شـده از  يريـ گ م انـدازه  يسـد  م،يپتاسـ  م،يزيـ من م،يکلس

حـداقل غلظـت کـل      .  موجـود کمتـر بـود      ياستانداردها

و حـداکثر آن    گرم بر ليتـر       ميلي ۴/۱۰۵جامدات محلول 

 PH ،۵۵/۷حداقل غلظـت     .بودگرم بر ليتر    ميلي ۶۷/۴۱۷

   .بودگرم بر ليتر  ميلي ۹۳/۷و حداکثر آن 

نتــايج مربــوط بــه ميــزان و درصــد تفــاوت    

غلظت پارامترهاي شيميايي درج شده روي بـر چـسب       

شـده در   گيـري     هاي آب معدني با مقادير انـدازه        بطري

  دربـر اسـاس ايـن نتـايج    .  آورده شده اسـت  ۲جدول  

ن غلظـت   ي بـ  ي موارد درصد اختالف قابل تـوجه      يبرخ

ــا ــده رويپارامتره ــر ي درج ش ــسب ب ــاد  چ ــا مق ر يب

  . .شت شده وجود دايريگ اندازه

  

  گيري بحث و نتيجه

ل مختلـف از    ير، مردم به دال   ي اخ يها در سال   

ا يــع يــستم توزيــ سييايميت شــيــفيجملــه بــد بــودن ک

 و پاتوژن ها ييايميمشکالت مربوط به حضور مواد ش  

 بـه مـصرف   ياديـ ل زيـ ر آب تماد موجود   يو انگل ها  

 لـذا ،  )۴(دا کـرده انـد    يـ ه پ  شـد  ي و بطر  ي معدن يآب ها 

ــابي   ــي ارزي ــن بررس ــدف از اي ــي و  ه ــت ميکروب کيفي

                     شـهر    سـطح   در  عرضه شـده   هاي معدني   شيميايي آب 

  .ياسوج بود

                                                
1-US Environmental Protection Agency 
2-World Health Organization  
3-European Economic Community 
4-International Bottled Water Association 
5-Food  and Drug Administration 
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  ميانگين  حداكثر  حداقل  رپارامت
 ۳۷/۱۷ ۳۳/۵۲ ۷۵/۱  )تري گرم بر ليليم(سولفات

 ۸۴/۲۷ ۳/۱۰۴ ۳/۶  )تري گرم بر ليليم(کلرور
 ۸۹/۱۸۹ ۲/۲۸۸ ۹۵/۱۴۳  تري گرم بر ليليم( کربناتيب
 ۹۱/۶ ۳۳/۱۶ ۵/۱  )تري گرم بر ليليم(تراتين

 ۳۲/۵۰ ۹۳/۷۸ ۴/۳۰  )تري گرم بر ليليم(ميکلس
 ۰۴/۱۳ ۵/۲۳ ۷/۳  )ترير ل گرم بيليم(ميزيمن

 ۳۶/۱۷ ۲۵/۷۱ ۱  )تري گرم بر ليليم(ميسد
 ۸۲/۰ ۸/۴ ۱/۰  )تري گرم بر ليليم(ميپتاس
 ۳/۱۱۷ ۶۷/۲۸۸ ۱۱۱  )ميترکربنات کلسي گرم بر ليليم(  کليسخت

 ۸۸/۱۵۵ ۳۳/۲۳۱ ۱۱۸  )ميترکربنات کلسي گرم بر ليليم( تيايقل
 ۶۸/۳۵۹ ۶۵۱ ۵/۱۹۶  ) متريمنس بر سانتيکروزيم(يکيت الکتريهدا

 ۴۲/۲۳۰ ۶۷/۴۱۷ ۴/۱۰۵  )تري گرم بر ليليم( کل مواد جامد محلول
PH)۷۳/۷ ۹۳/۷ ۵۵/۷  )ميلي گرم بر ليتر 

 ۰ ۰ ۰ (NTU)کدورت
  

  
  

سب معيارهاي آب معدني عرضه شده در شهر ياسوج با مقادير چمقايسه ميزان و درصد غلظت پارامترهاي درج شده روي بر : ۲جدول
  ) مارك مختلف ۱۶=تعداد (ي شده گير اندازه

  پارمتر
  كد مارك

 ميسد
  )تري گرم بر ليليم(

 ميزيمن
  )تري گرم بر ليليم(

 تراتين
  )تري گرم بر ليليم(

 ديفلورا
  )تري گرم بر ليليم(

  سولفات
  )تري گرم بر ليليم(

  ديکلرا
  )تري گرم بر ليليم(

۱  ۰۰/۰  ۷۱/۴۴  ۹۱/۱۱-  ۸۸/۵  ۵۰/۳۳-  ۰۰/۹۰-  
۲  ۰۰/۲۵  ۷۵/۵۳  ۰۰/۸-  ۱۷/۴  ۰۰/۰  ۱۳/۳  
۳  *-  ۸۶/۶۷-  ۰۰/۱۵  ۰۰/۲۵-  - - 
۴  ۰۰/۷۵  ۶۴/۱۱۳-  ۴۳/۵-  ۶۷/۶  ۱۷/۱۱-  ۰۰/۵۵-  
۵  ۶۷/۶۶  ۸۰/۲  ۴۷/۲-  ۵۲/۵۶  ۰۰/۲۵-  ۸۸/۵  
۶  - ۶/۱۸۶-  ۲۶/۵-  ۰۰/۶۰  ۰۰/۵۵  ۱۱۰-  
۷  ۶۷/۶۶  ۵/۲۷-  ۹۲/۱۱-  ۴۰۰-  ۳۳/۲۲۳-  ۸۲/۱۱  
۸  - - - ۵/۶۲  ۲۵/۵۶  ۳۳/۱۵۸-  
۹  - ۹۹/۷۰-  ۰۰/۶-  ۰۰/۱۴۰-  - - 
۱۰  ۰۰/۵-  ۰۳/۸-  ۷۵/۲۶-  ۵۲/۵۶-  ۱۲/۳۰-  ۱۷/۷۳  
۱۱  ۶۷/۱۶  ۸/۲۵-  ۳۲/۰  ۰۰/۰  ۵/۱۲-  ۱۳/۵۳-  
۱۲  ۵۰/۱۶  ۲۵/۲۸-  ۰۴/۳  ۰۰/۶۸  ۸۳/۳۸  ۶۳/۱۴  
۱۳  - ۴۲/۸-  ۶۳/۶-  ۹۲/۲۶-  - - 
۱۴  - ۰۷/۳۱-  ۴۱/۱۷  ۰۰/۱۵  - - 
۱۵  ۳۱/۹۲  ۳۸/۹-  ۰۰/۵  ۰۰/۴۰  ۰۰/۵۶  ۴۰۰ 
۱۶  ۰۸/۲۸۲۳-  ۵۱/۹-  ۸۶/۲-  ۶۷/۶۶-  ۳۳/۳۳-  ۰۰/۱۰  

 

  .ذكر نشده  است  *
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نتــايج ايــن مطالعــه نــشان داد در تمــامي مــوارد  

ــت   ــانگين غلظـ ــرور ميـ ــدازهكلـ ــگ انـ ــده از يريـ  شـ

ن بـودن   ييرغم پا  يعل.  موجود کمتر بود   ياستانداردها

 يد را رو  يـ  غلظت کلر  ،از حداکثر استاندارد، سه مارک    

بـه   کـه  يا در مطالعـه  .برچسب گـزارش نکـرده بودنـد     

 مقـدار   ، گرفـت  صـورت )۲۰۰۷(همکاران و   ياريله  وسي

از حـداکثر مجـاز     هاي معدني بررسي شـده        آبکلرور  

 يهـا  ن غلظت سـولفات در مـارک      يانگيم). ۱۴(کمتر بود 

 و ي ملـ يموارد از استانداردهاتمامي  شده در    يبررس

ميزان غلظت فلورايـد موجـود در       .  کمتر بود  ين الملل يب

ه يـ ندارد حداقل ارا از استا هاي معدني بررسي شده       آب

ــس ــر يشــده ب ــودار کمت ــه در  يشــا. ب ان ذکــر اســت ک

سه اسـتاندارد و    به وسـيله مؤسـ    ه شده   ياستاندارد ارا 

د در آب   يـ زان فلورا يـ  م ي کـشور بـرا    يقات صنعت يتحق

با توجـه بـه   . ه شده استي فقط حداکثر مجاز ارا    يمعدن

 ي مـصرف يدني مناطق کشور آب آشام ين که در برخ   يا

 يله جـا ئن مـس يـ  ا،  اسـت ي معـدن به صورت عمده آب   

 بــه وســيله    کــه  يا در مطالعــه. مــل اســت  أ تيبــس

 مــوارد  درصــد۳/۷۳ شــد در انجــام )۲۰۰۷(يخــداداد

ــغلظــت فلورا ــوده  ي ــارج ب ــدوده اســتاندارد خ د از مح

   .)۱۵(است

ســـسه اســـتاندارد و ؤاســـتاندارد منظـــر طبــق  

ش از يتـرات بـ  يزان نيچنانچه م،  راني ا يقات صنعت يتحق

 برچـسب عبـارت     يد رو يتر باشد با  يم در ل  گر يلي م ۱۰

ن يـ در ا. نوشته شود » باشد مي نوزادان مناسب ن   يبرا« 

 شـده غلظـت     ي مارک بررسـ   ۱۶ مارک از    ۲مطالعه در   

ن عبـارت  يبود که اگرم در ليتر     ميلي ۱۰ش از يترات ب ين

تـرات  ين غلظت نيانگيموارد متمامي در  .ذکر نشده بود 

 . موجود کمتـر بـود     ي شده از استانداردها   يريگ اندازه

دات شـش  ي نمونه از تول  ۱۸ترات  يزان ن ي م يا در مطالعه 

ن يـ در ا . ش قـرار گرفـت    يمـورد آزمـا   کارخانه مختلف   

تـرات در حـد   يزان نيـ هـا از نظـر م      نمونه  ميتمامطالعه  

ن غلظـت   يانگي موارد م  تمامي  در  . )۱۶( بودند استاندارد

 شـده از   يريـ گ م انـدازه  يسـد  و   ميپتاس ،ميزيمن م،يکلس

بـه   کـه    يا در مطالعـه  .  موجود کمتر بود   ياستانداردها

ــارانياريــوســيله   در ، گرفــتصــورت)۲۰۰۷( و همك

شتر از حـداکثر مقـدار      يـ م ب يزي مقدار من  ها  نمونه يبرخ

ــاز و ــامي درمج ــوارد م تم ــ م ــدي ــيزان س م يم و پتاس

  .)۱۴(از محدوده استاندارد بودشتريب

 کـل جامـدات   ، سـازمان غـذا و دارو   فيـ طبق تعر 

 گـرم بـر     يلـ يم ۵۰۰د حـداقل  ي با ي معدن يها محلول آب 

بر اسـاس نتـايج    است که  ين در حال  يا). ۱۷.(باشد تريل

 ۴/۱۰۵ حداقل غلظـت کـل جامـدات محلـول       اين مطالعه   

گـرم بـر      ميلـي  ۶۷/۴۱۷ و حـداکثر آن   گرم بر ليتر      ميلي

در محدوده  ي معدنيها آب PHن مطالعه يدر ا.بودليتر 

ــا و بــه وســيله کــه يا در مطالعــه .اســتاندارد بــود  باب

 PHج نـشان داد کـه       ي نتـا  ،انجام شد )۲۰۰۹()۱(همكاران

 يدني آب آشـام ي از اسـتانداردها ي معـدن  يهـا  اکثر آب 

  . .)۱۸(کند ميه تجاوز يترک

 ي در برخـ ،دهـد  مـي ج نـشان  يگونـه کـه نتـا      همان

ــوجه    ــل ت ــتالف قاب ــد اخ ــوارد درص ــيم ــت  ني ب غلظ

ــاپا ــده رويرامتره ــسب   ي درج ش ــر چ ــاد ب ــا مق ر يب
                                                

1-Baba et al 
2-Kokkinakis et al 
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 اسـت کـه    ين در حـال   يـ ا. وجود دارد  شده   يريگ اندازه

 يقـات صـنعت   يسـسه اسـتاندارد و تحق     ؤف م يطبق تعر 

شـود کـه     مـي  اطـالق    ي به آب  يعي طب ي آب معدن  ،کشور

 ي آن در فصول مختلف سال از ثبـات نـسب          هاي  بيترک

  يدن معهاي  آبيگذار ط برچسبيشرا .برخوردار باشد

 سـسه اسـتاندارد و    ؤمفاد استاندارد م    مورد مطالعه با  

در اکثر مـوارد    . سه شد ي کشور مقا  ي صنعت هاي  قيتحق

قابل ذکـر  نكته  .ت شده بودي رعا يگذار اصول برچسب 

ت يفي مربوط به ک   ي تعداد پارامترها  ،ر گزارش اين كه د  

 يهـا   مختلف تفـاوت يها آب گزارش شده  در برچسب    

تـوان واضـح    مـي ه علـت آن را  کـ .  وجود داشت ياديز

  .نه دانستين زميه شده در اينبودن استاندارد ارا

ش ي آزمـا  جيمـوارد نتـا   در اين مطالعه در تمـامي       

 .نـشد مشاهده   يکروبي م ي آلودگ  و  بود ي منف يکروبيم

ــه ــه  يا در مطالع ــشابه ک ــاكيس   م ــيله كوكين ــه وس و ب

 بـا   يز آلـودگ  يـ  ن ،ونان انجام شـد   يدر  ) ۲۰۰۷(همکاران

   .)۱۹( مشاهده نشديکروبي ميشاخص ها

شود که مواد معلق  مي اطالق ياصطالح کدر به آب 

جـاد  يموجود در آن با عبور نور از داخـل آب تـداخل ا    

مــوارد کــدورت  در ايــن مطالعــه در تمــامي ).۱۹(کننــد

  . بود شده صفر و در محدوده استاندارد يريگ اندازه

ن يشتريـ بن مطالعـه نـشان داد کـه         يـ در مجموع ا  

 فـرآورده اسـت کـه    يگـذار  رت در برچسب ي مغا زانيم

 از ينـ يرزميتواند نشانگر نامناسب بودن منبع آب ز      مي

 و عـدم    يشناخت ني و زم  يکيدرولوژي ه يها يژگينظر و 

.  باشـد ي بـا آب معـدن  يدني آب آشـام   يهـا  درک تفاوت 

ژه يوه  و ب  يعي طب يت استاندارد آب معدن   ين رعا يبنابرا

 از  يت بهـره بـردار    د جهـ  ي تول ي بهداشت ياستانداردها

ن يـ ج ايبـا توجـه بـه نتـا     ا  لذ ، است ي ضرور يآب معدن 

 اين مـوارد ربط ين ذي مسئول كه شود ميه  يمطالعه توص 

بـا توجـه بـه     . خود قرار دهنديها ت برنامه ي در اولو  را

ــصرف ا  ــد م ــه رش ــد رو ب ــرون ــتفاده   ن آبي ــا و اس ه

 آب ي منــاطق کـشور بـه جــا  ي آن در برخـ يانحـصار 

د ينه فلورا ي در زم  داردها خصوصاً  استان ينيشرب بازب 

 و  يکروبيت م يفي بر ک  يشترينظارت ب صورت پذيرد و    

 . به عمل آيد در سطح عرضهي معدنهاي آب ييايميش

 

  ر و تشکريتقد

 ي مصوب شورايقاتيجه طرح تحقين مقاله نت  يا

HSR ــک ــوم پزش ــشگاه عل ــت ي دان ــدمات بهداش  ي و خ

  معاونــتيت مـال يـ ماحاز . باشــد مـي اسـوج  ي يدرمـان 

 و همكـاري   دانشگاه علـوم پزشـكي ياسـوج         يپژوهش

 کـه در  يه افـراد يـ   کل  و ي اکبرتبـار طـور    يمهـد دکتر  

 ي تشکر و قدران   ، نمودند يارين پژوهش ما را     يانجام ا 

   .ميينما مي
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ABSTRACT: 
 
Introduction & Objective: Today's consumption of bottled 
water has increasingly developed in the society, thus 
awareness of the quality of the bottled waters is essential to 
maintain public health. The aim of this study was the 
evaluation of the chemical and microbial quality of Yasouj 
bottled water, 2008.  
 
Materials & Methods: The present descriptive and cross- 
sectional study was conducted in Yasouj city in 2008. Sixty 
four samples of 16 various brands of mineral water were 
evaluated for both chemical and microbial parameters. The 
collected data was analyzed using the SPSS software. 
 
Results: Although the results showed that in all cases, the 
mean of measured parameters were at the standard level, 
however a significant number of bottled waters had different 
parameters reported on their manufacture’s labeling. 
 
Conclusion: The chemical and microbial contradiction was 
more especially seen in the labeling. The incorrect selection 
of the source of natural mineral water from sight of 
hydrological and geological properties, and also confusing 
natural mineral water with drinking water, which are 
completely different, may cause these problems. 
Consequently, application of codes and standard for hygienic 
practices is necessary for the packaging of natural mineral 
water. 
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  هاي معدني کيفيت  ميکروبي و شيميايي آب

٢٩٩ )٦٣پي در پي شماره (١٣٩٠ ـ مرداد و شهريور٣ ـ شماره ١٦مجله ارمغان دانش ـ دوره 
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