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چکیده
زمینه و هدف با توجه به تقاضـای مردم برای آب سـالم ،گوارا و بهداشـتی ،مصـر آبهای بطریشـده در نقاط
مختلف دنیا ر شد فراوانی دا شته ا ست .هد این پژوهش ،برر سی کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی آبهای
بطریشده در شهر همدان طی سال  1395بود.
مواد و روشها این پژوهش از نوع توصیفی ـ مقطعی بود که بر روی پنج نشان تجاری پرمصر و  40نمونه به
صورت تصادفی انجام شد که در آن  20نوع مشخصة فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی مورد بررسی قرار گرفت .دادههای
بهدستآمده با نرمافزار آماری ( SPSSنسخة  )20و آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها نتایج تحقیق نشان داد هیچکدام از نمونه ها دارای آلودگی میکروبی نبوده و با استاندارد مطابقت دارد .میزان
کل جامدات محلول ( )TDSآنها کمتر از حداقل میزان مورد نیاز تعیینشده توسط سازمان غذا و دارو (500
میلیگرم بر لیتر) است .اختال بین مقادیر اندازهگیریشده و مقادیر ذکرشده در برچسب با استفاده از آزمون تی
زوجی مورد بررسی قرار گرفت که براساس نتایج ،برای همة پارامترها بین این دو اختال وجود داشت که برای
پارامترهای نیتریت ،جامدات محلول و کلراید این اختال معنادار بود؛ درحالی که برای بقیة پارامترها این اختال
معنادار نبود .میانگین پارامترهای بررسیشده با مقادیر استاندارد نیز با استفاده از آزمون تی تکنمونهای مقایسه شد
که نتایج نشان داد میانگین مقادیر اندازهگیریشدة تمام پارامترها کمتر از حدود استاندارد است.
نتیجهگیری اگرچه در بیشتر موارد پارامترهای مورد بررسی در نمونهها با استاندارد مطابقت داشت ،همان تعداد
معدود عدم مطابقتها ،بهدلیل تأثیر در سالمتی ،حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

 .1مقدمه
آب نعمتی الهی است که موضوع مهمی در توسعة پایدار ،کاهش
فقر و گرسنگی ،محیط زیست سالم ،توسعة صنعتی و اقتصادی و

نیز ضرورتی برای سالمت و بهداشت انسانها محسوب میشود]1[ .
 70درصد بدن انسان از آب تشکیل شده و لذا نقشهای
فیزیولوژیکی بیشماری در بدن ایفا میکند ]2[ .بااینکه منشأ حدود
 80درصد از بیماریهای انسان عدم دسترسی به آب سالم است
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خدیجه یاری و همکاران

اضطراری یا موقعیتهای کمبود آب که توسط حوادث طبیعی
(زلزله ،سیل و طوفان) یا حوادث انسانی (محاصره ،تروریسم و
جنگ) ایجاد میشود ،افزایش پیدا میکند .افزایش تجارت آبهای
بستهبندی در بسیاری از کشورها چه بسا ناشی از کمبود منابع آب
آشامیدنی سالم باشد؛ بهعالوه بهنظر میرسد در بسیاری از موارد
ذخایر قدیمی آب آشامیدنی ،مانند شبکههای خصوصی و دولتی،
نتواند تمام شرایط ایمنی و میکروبی آب را تضمین کند ]1[ .البته
گاه نیز مزة آب ،راحتی و آسودگی و پیروی از مُد از دالیل دیگر
افزایش میزان استفادة مردم از آبهای بطریشده است .براساس
گزارش سازمان جهانی بهداشت ( ،)WHOدر برخی از نقاط دنیا
آبهای بطریشدهای که در شرایط نامناسبی تولید میشود ،ممکن
است ناسالم باشد .آبهای بستهبندی به این دلیل که در مقایسه با
آب شبکههای توزیع به مدت طوالنیتر و در دمای باالتری نگهداری
میشود و یا ظرو و بطریهای آن ممکن است بدون شستوشو
و ضدعفونی کافی مجدد ًا مورد استفاده قرار بگیرد ،به کنترل
بیشتری نیاز دارد ]1[ .یکـی از پارامترهـای بــسیار مهـم در تولیـد
و مــصر آبهای بستهبندی ،همچــون ســایر آبهای
آشــامیدنی ،کنتــرل کیفیــت شـــیمیایی و میکروبــی آن
هاست ]8[ .آبهای آشامیدنی بستهبندی باید در شرایط بهداشتی
طبق استاندارد ملی ایران شمارة  6305سال ( 1381آیین کار
بهداشتی آبهای آشامیدنی بستهبندی) تولید و بستهبندی شود.
همچنین ویژگیهای میکروبیولوژیکی آب آشامیدنی بستهبندی
باید مطابق استاندارد ملی ایران شمارة  6694باشد ]9[ .بنابراین
بهدلیل افزایش روزافزون مصر آبهای بطریشده و با توجه به
بررسیهای همهجانبة محققان مختلف از سراسر جهان [10ـ،]13
هد این مطالعه بررسی کیفیت فیزیکی ،شیمیایی و میکروبی پنج
نشان تجاری (برند) مختلف از آبهای معدنی عرضهشده در شهر
همدان است.

[ ،]3امروزه  450.000.000نفر در  29کشور جهان از کمبود آب
رنج میبرند ]4[ .افزایش دانش بشری درخصوص نقش آب در
سالمت و پیشگیری از ابتال به انواع بیماریهای عفونی موجب
گردید تا همواره از آب با بهترین کیفیت برای آشامیدن استفاده
کند .در طی سالیان اخیر ،مشکالت موجود در شبکههای آب توزیع
شهری ازقبیل آلودگیهای احتمالی به ترکیبات شیمیایی خطرناک
(مانند نیترات و سرب) ،عوامل میکروبی بیماریزای مقاوم به گندزدا
(مانند ژیاردیا و کریتوسپوریدیوم) ،ترکیبات خطرناک جانبی ناشی
از ترکیب مواد گندزدا (کلر) با مواد آلی طبیعی آب (مانند
تریهالومتانها) و همچنین فاکتورهای زیباییشناختی (طعم ،بو و
مزه) موجب شده تا استفاده از آبهای بطریشده افزایش یابد]5[ .
درواقع مصر آبهای بستهبندی از سه دهة گذشته در جهان
افزایش یافته است .طبق آمارها ،در سال  2007میزان استفاده از
آبهای بطریشده در اروپا  30/9درصد ،امریکای شمالی 30/7
درصد ،آسیا  24/3درصد و سایر نقاط  14/1درصد بوده است]4[ .
براساس آمار مذکور در بازة زمانی 2002ـ ،2007میزان مصر این
دسته از آبهای معدنی بهطور میانگین در هر سال  7/6درصد
ی این افزایش سریع گرایش به
افزایش داشته است .از دالیل اصل ِ
مصر آبهای بطریشده میتوان به فقدان دسترسی آسان به آب
آشامیدنی سالم و ایمن و همچنین داشتن طعم مواد شیمیایی
بهخصوص طعم کلر اشاره کرد ]4[ .بااینکه از مصر آبهای
بستهبندی در ایران آمار دقیقی موجود نیست ،بررسی مستندات
حاکی از افزایش مصر آن است ]6[ .در کشور ایران ،مصر
آبهای آشامیدنی بستهبندی و بهویژه آب معدنی بهدلیل عدم
تکافوی ذخایر قدیمی آب آشامیدنی و مسائل مربوط به بهداشت
آن افزایش چشمگیری داشته؛ بهطوری که تعداد واحدهای
تولیدکننده از  4واحد در سال  1375به  44واحد در سال 1383
و سپس به حدود  140واحد در سال  1393افزایش یافته است.
[ ]7همچنین براساس آمار وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،تولید
آب معدنی بطریشده تا پایان سال  1380مربوط به  15کارخانه با
ظرفیت تقریبی  15.000.000در سال بوده که تا پایان سال 1382
به  22کارخانه با ظرفیت  313.000.000لیتر رسیده است]1[ .
آبهای بطریشده در سه دستهبندی کلی آبهای معدنی طبیعی،
آب چشمه و آب آشامیدنی تصفیهشده عرضه میشود .طبق
استانداردهای ایران ،آب معدنی طبیعی آبی است که با مقدار امالح
معدنی خاص و عناصر کمیاب و دیگر ترکیبات آن مشخص
میگردد .آبهای معدنی بطریشده بهدلیل دارا بودن یکسری
عناصر شیمیایی در سالمت انسان تأثیر میگذارند .از میان این
عناصر میتوان به یونهایی نظیر پتاسیم ،نیترات ،فلوراید و منیزیم
اشاره کرد ]6[ .مصر آبهای بطریشده اغلب در شرایط

 .2مواد و روشها
این مطالعة توصیفی ـ مقطعی دربارة وضعیت میکروبی ،شیمیایی
و فیزیکی آبهای معدنی عرضهشده در شهر همدان در سال 1395
بود .ابتدا  40نمونة یکونیملیتری از پنج نشان تجاری آب معدنی
که بیشترین تقاضا و مصر (براساس آمارهای بررسیشده از فروش
در سطح مراکز عرضه) را در این شهر داشتند ،از فروشگاههای
محلی تهیه و سپس آزمایشهای الزم جهت تعیین کیفیت آنها
در آزمایشگاه محیط دانشکدة بهداشت همدان انجام شد .با توجه
به مطالعات پیشین جهت برآورد میانگین غلظت پارامترهای
مربوطه ،حجم نمونه برای هر نشان تجاری  8عدد درنظر گرفته
شد ]7[ .پارامترهای میکروبی شامل کل کلیفـرم و کلیفرم مدفوعی
94
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ریجنت فلوراید ،بافر آمونیاکی ،EDTA ،EBT ،سود یک نرمال،
موروکساید ،اسید سولفوریک ،متیل اورانژ و فنل فتالیین (ساخت
شرکتهای مرک آلمان و هَک امریکا) تهیه گردید .اندازهگیری
سختی کل برمبنای روش تیتراسیون و با استفاده از افزودن بافر
آمونیاکی و معر اریکروم بالک تی ( )EBTبه نمونة مورد نظر و
تیتر با  0/01 EDTAنرمال و تشخیص براساس تغییر رنگ؛ سختی
دائم بر مبنای روش تیتراسیون ،جوشاندن نمونه تا زمانی که کاهش
حجم دهد و سپس افزودن آب مقطر به آن و سپس تیتراسیون با
همان روش سختی کل؛ سختی کلسیم برپایة روش تیتراسیون و با
استفاده از افزودن سود  1نرمال و معر موروکساید به نمونههای
مورد نظر و تیتر با اسید سولفوریک و تشخیص برمبنای تغییر رنگ؛
قلیاییت براساس روش تیتراسیون و با افزودن متیل اورانژ و چند
قطره فنول فتالیین به نمونههای مورد نظر و تیتر با  EDTAو
تشخیص برپایة تغییر رنگ؛ و کلراید برمبنای روش تیتراسیون و با
افزودن دی کرومات پتاسیم به نمونه و تیتر با نیترات نقره و
تشخیص براساس تغییر رنگ انجام شد .پارامترهای سولفات،
فسفات ،آهن ،نیتریت ،نیترات ،منگنز ،فلوراید با استفاده از
ریجنتهای ذکرشده و قرائت با دستگاه اسپکتوفتومتر (هَک 1مدل
 )DR5000اندازهگیری شد .کدورت بهوسیلة دستگاه توربی دایرکت
(2مدل الویباند)3؛ سدیم و پتاسیم با استفاده از دستگاه فلیم فتومتر
(جِنوِی 4مدل  ،)Pfp7هدایت الکتریکی و جامدات محلول بهوسیلة
 ECمتر (هَک مدل سِنشِن )51و  pHبهوسیلة دستگاه  pHمتر
(هَک مدل سِنشِن  )1قرائت شد []16 ،4؛ و باالخره کلیفرمهای
کل و مدفوعی با کشت باکتریایی و شمارش  MPNدر  100سی
سی تعیین مقدار شد .جهت تعیین تعادل یونی از فرمول و جدول
زیر استفاده شد]17[ :

براساس روش تخمیر چندلولهای (تست  ]14[ )MPNبا استفاده از
استاندارد شمارة  5869مؤسسة استاندارد تحقیقات صنعتی (روش
های آزمون میکروبیولوژیکی آب معدنی طبیعـی) و مقایسه با
اسـتاندارد شـمارة ( 4403ویژگیهای باکتریایی آب معدنی
طبیعی) و پارامترهای شیمیایی شامل سنجش قلیاییت ،سختی،
کلرید کلسیم ،منیزیم (به روش تیتراسیون) ،فلوراید ،فسفات و
سولفات ،نیترات (اسـپکتروفتومتر مدل  ،)DR-5000سدیم ،پتاسیم
(فلیم فتومتر مـدل  ،)JENWAY PFP7،کدورت ،بیکربنات و pH
براساس روش استاندارد متد سنجش شد ]15[ .قبل از استفاده از
تمام ابزارها و دستگاههای مـورد اسـتفاده ،از کالیبره بودن آنها
اطمینان حاصل شد .همچنین جهت بررسی صحت آنالیزهای
انجـامشـده ،تعادل یـونی بـرای هـر نمونـه واکاوی شد .تعادل یونی
یعنی مجموع کاتیونهـا و آنیونهای معمول آب زمانی که
بـرحسب میلیاکـیواالن در لیتر بیان میشود ،باید درحال تعادل
باشد .دادهها با استفاده از نرمافـزار ( SPSSنسخة SPSS ( )20
 )Inc., Chicago, ILو آمارهای توصیفی (درصـد ،میانگین و انحرا
معیـار) و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد .درنهایت نتایج با مقادیر
ذکرشده روی برچسب بطریها و استاندارد ( 2441آب معدنی
طبیعی و ویژگیها) مؤسـسة استاندارد و تحقیقات صنعتی و
رهنمودهای سازمان محیط زیست و سازمان بهداشت جهانی،
استانداردهای جامعة اقتصادی اروپا ،انجمن بینالمللی آبهای
بطریشده و سازمان دارو و غذا مقایسه شد ]7[ .برای بررسی نرمال
بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ـ ویلک و برای مقایسة مقادیر
اندازهگیریشدة پارامترها با مقادیر استاندارد از آزمون تی
تکنمونهای و مقایسه با مقادیر ذکرشده در برچسب نمونهها از
آزمون تی زوجی استفاده شد p .کوچکتر از  0/05سطح معنادار
بودن آزمونها درنظر گرفته شد ]14[ .مواد مورد نیاز با توجه به
آزمایشهای مورد نظر شامل نیترات نقره ،دی کرومات پتاسیم،
ریجنت سدیم ،ریجنت پتاسیم ،ریجنت منگنز ،ریجنت نیتریت،
ریجنت نیترات ،ریجنت سولفات ،ریجنت فسفات ،ریجنت آهن،

فرمول 1
([ × 100مجموع آنیونها  +مجموع کاتیونها) ( /مجموع
آنیونها  -مجموع کاتیونها)] = درصد تفاوت

جدول  .1جدول  .1درصد تفاوت قابل قبول با توجه به مجموع آنیونها
درصد تفاوت قابل قبول
مجموع آنیونها ()meq/L
0-3

±0/2

3-10

±2

10-800

±5

استفاده از معادلة زیر محاسبه شد] 18 [ :

همچنین اختال میان برچسب و مقدار اندازه گیری شده با

4. Jenway
5. Sension1

1. HACK
2. Turbidirect
3. Lovibond
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کل کلیفرم ها و کلیفرم های مدفوعی در تمام نمونه ها کمتر
از  3بود .نتیجة سایر آنالیزها در جداول  2و  3ارائه شده
است .باید به این نکته اشاره شو د که در استانداردهای
موجود برای برخی از پارامترها حداکثر مجاز ذکر نشده،
بلکه حد مطلوب ذکر شده؛ مانند پارامتر آهن که جزو
عناصر مورد نیاز بدن نیز محسوب می شود و همان گونه که
در جدول  2نشان داده شده ،مقدار میانگین اندازه گیری
شده کمتر از حد مطلوب (  0 / 1میلی گ رم بر لیتر) است.

فرمول 2
= ( )%اختال میان برچسب و مقدار اندازه گیری شده
[ × 100مقدار درج شده در برچسب ( /مقدار
اندازه گیری شده  -مقدار درج شده در برچسب)]

 . 3یافته های پژوهش
نتایج بررسی آلودگی میکروبی نمونه ها برمبنای آزمون
محتمل ترین تعداد یا  MPNدر  100سی سی مربوط به

جدول  . 2نتایج آنالیز پارامترهای اندازه گیری شده در آب های بطری شدة شهر همدان در سال 1395
استاندارد
500

*

**

پارامتر
سختی دائم
سختی کلسیم
سختی کل

کمینه
21
7
28

بیشینه
105
90
125

میانگین
54 / 4
40 / 4
79 / 2

قلیاییت

28

198

86 / 4

-

نیترات

2 / 58

18 / 99

6 / 55

50

نیتریت

0 / 001

0 / 017

0 / 007

0 /1

سولفات

0 /5

24

6 /8

400

فسفات

0 / 225

1 / 06

0 / 489

0 /0

آهن

0 / 005

0 /1

0 / 035

0 /3

منگنز

0 / 001

0 / 006

0 / 002

0 /4

سدیم

0 / 09

26

9 / 05

200

پتاسیم

0 /3

6 /1

2 /2

-

هدایت الکتریکی

49

348

147 / 08

-

کل جامدات محلول

17

139

65 / 97

1500

pH

6 /3

7 / 99

7 / 19

6 /5 -9

کدورت

0 /1

0 / 85

0 /3

1

کلراید

10

50

29 / 72

400

فلوراید

0 / 01

0 / 86

0 / 336

1 /5

* مقادیر اندازه گیری شدة تمام پارامترها در نشان های تجاری مختلف از لحاظ آماری با هم اختالف دارند ( .) p > 0 / 05
** براساس استانداردهای مؤسسة تحقیقات صنعتی ،سازمان جهانی بهداشت و ...است .در بیشتر موارد مقدار حداکثر مجاز ذکر شده
و برای مواردی که حداکثر مجاز بیان نشده ،مقدار حد مطلوب قید شده است.

می دهند:

در جدول  ، 3درص د تفاوت مقادیر اندازه گیری شده و
برچسب نمونه ها ارائه شده است .همان گونه که مالحظه
می شود ،در بین پارامترهای بررسی شده ،از لحاظ میانگین
درصد اختال وضعیت به شکل زیر است که به ترتیب
کلراید و  pHبیشترین و کمترین میزان اختال را نشان

کلراید (  > ) 732 / 2نیترات (  > ) 330 / 7فلوراید ( ) 241 / 8
> سختی کل (  > ) 62 / 7 ( TDS > ) 202 / 4نیتریت
(  > ) 49 / 1سختی کلسیم (  > ) 34 / 5سدیم ( pH > ) 18 / 4
( ) 0 / 34

جدول  . 3مقایسة میانگین مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده با مقادیر ذکرشده در برچسب آب های بطری شده (برحسب
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میلی گرم بر لیتر)
شمارة نشان
تجاری

()1
Ma

Lb

()2
%

Ma

Lb

16
32
2/64
0/0099
5
0/81
0/02
1
2
46/3
7/49
22/4
0/62

24
50/2
2/5
>0/005
*
*
*
4/6
*
71/2
7/1
>1
0/11

پارامتر
32/8 125
84
سختی کلسیم
92
150
120
سختی کل
46/7
2/7
3/96
نیترات
65
0/004 0/0066
نیتریت
*
1
سولفات
*
0/27
فسفات
*
0/02
آهن
0
2
2
سدیم
*
1
پتاسیم
TDS
39
150
91/5
pH
2/5
7/5
7/31
166/7
6
16
کلراید
104/3 0/23 0/47
فلوراید
مقدار اندازه گیری شده : a
مقدار برچسب : b
 : %اختالف میان برچسب و مقدار اندازه گیری شده
* مقدار روی برچسب ذکر نشده

()3

()5

()4

%

Ma

Lb

%

Ma

Lb

%

Ma

Lb

%

33/3
36/2
5/6
98
78/2
34/5
5/5
2140
463/6

40
68
18/92
0/0033
6
1/03
0/01
21
1
27/6
6/81
38/6
0/03

62/5
83
2/5
*
40
*
*
25
1/25
150
7
25
0/2

36
18/1
656/5
85
16
20
81/6
2/7
54/4
85

10
72
3/08
0/0132
20
0/11
0/09
3/75
5/5
32
7/24
28/2
0/27

2/5
6/6
2/4
*
88/3
12
>0/1
1/3
0/1
110
7/2
4/2
>0/1

300
990/9
28/3
77/3
99/1
10
188/5
5400
70/9
0/5
571/4
170

52
104
4/18
0/00495
2
0/225
0/035
17/5
1/5
132/45
7/1
43/4
0/29

130
160
0/61
0/003
*
0/01
*
22
0/34
175
7/06
45
0/07

60
35
585/2
33/3
2150
20/4
341/1
24/3
0/57
3/5
314/3

تجاری  5بیشتر از سایر موا رد است .میزان جامدات محلول
و کلراید نشان تجاری  5نیز در مقایسه با سایر نشان های
تجاری بیشتر بوده است .وضعیت سایر پارامترها در نمودار
زیر مشاهده می شود.

برای مقایسة بهتر ،مقادیر پارامترهای اندازه گیری شده
در شکل  1نشان داده شده است .همان گونه که در این
نمودار مشاهده می شود ،سختی کلسیم در نشان تجاری 1
بیشتر از بقیه بیشتر است؛ درحالی که سختی کل در نشان

شکل  .1میانگین مقادیر پارامترهای اندازهگیریشده در نشانهای تجاری  1تا 5

همان طور که نتایج نشان داد ،پارامترهای میکروبی بررسی

 .4بحث و نتیجه گیری
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در مابقی نمونه ها باالتر از حد استاندارد بود و بیشترین
مقدار فسفات در نشان های تجاری  3و  2به ترتیب معادل
 0 /89و  1 /06میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شد .میزان
نیتریت در نشان های تجاری  4 ،1و  5باالتر از حد مجاز آن
اندازه گیری شد .بیشترین مقدار نیتریت نیز در نشان تجاری
 4معادل  0 /017میلی گرم بر لیتر اندازه گیری شد .میزان
 pHاندازه گیری شده در تمام نمونه ها و نشان های تجاری
بررسی شده با مقدار استاندارد مطابقت داشت .میزان فلوئور
در  90درصد نمونه ها کمتر از میزان استاندارد بود که این
مسئله از لحاظ بهداشتی و اثرگذاری بر پوسیدگی دندان ها
و استحکام استخوان ها حائز اهمیت است .در مطالعة
فوالدی فرد و همکاران [  ] 20نیز چنین نتایجی مشاهده شد.
طبق جدول  ، 3در برخی پارامترها درصد اختال زیادی
بین مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر درج شده بر روی
برچسب وجود داشت .بیشترین مقدار اختال میان برچسب
و مقدار اندازه گیری شده برای کلراید و نیترات و کمترین
مقدار نیز برای  pHبه دست آمد .از طر دیگر در نشان های
تجاری  4و  5بیشترین درصد تفاوت بین مقادیر اندازه گیری
شده و برچسب وجود داشت .مقدار اندازه گیری شدة سختی
کلسیم و سختی دائم به جز نشان تجاری  4در سایر
نشان های تجاری کمتر از مقادیر برچسب بود .مقدار
اندازه گیری شدة نیتریت و نیترات به جز نشان تجاری  3در
سایر نشان های تجاری بیشتر از مقادیر برچسب بود .گفتنی
است که وقتی مقدار نیترات بیشتر از  10میلی گرم بر لیتر
باشد ،باید عبارت « برای شیرخواران مناسب نیست » روی
برچسب درج شود ]6[ .محاسبات مربوط به تعادل یونی
بـر حـسب میلـی اکـی واالن در لیتر نشان داد که تعادل یونی
در هیچ کدام از نمونه ها وجود نداشت .این مسئله از لحاظ
اینکه الکترولیت ها از عوامل مؤثر در تنظیم تعادل آب بدن
هستند ،اهمیت دارد]9[ .
در پژوهش صمدی و همکاران [  ] 4که در سال 1385
در همدان بر روی  17نوع آب بطری شده انجام شد ،مقدار
امالح نیترات ،سولفات ،کلرور ،منیزیم و سایر امالح این آب
ها با مقدار درج شده روی برچسب آن ها مغایرت داشت و
همچنین میزان کلسیم و  pHآن ها باالتر از حد استاندارد
ایران و جهان بود ]4 [ .طبق مطالعة عبداهلل علی هالیج [ ]21
که دربارة  10نشان تجاری آب های بطری شده در اوگاندا در
سال  2015انجام شد ،پارامترهای  pHو کدورت در محدودة
استاندارد قرار داشت و از لحاظ کیفیت میکروبی نیز مشکل
خاصی مشاهده نشد .صالحی و همکاران [ ] 16که در سال

شده ،شامل کل کلیفرم و کلیفرم مدفوعی ،در تمام نمونه ها
منفی بوده (  ) MPN< 3و با استاندارد مطابقت دارد .نتایج
آزمون بررسی توزیع نرمالیتة داده ها با آزمون شاپیرو ـ
ویلک (به علت کم بودن تعداد نمونه ها) نشان داد که داده ها
دارای توزیع نرمال است ( .) p =0 / 681در ادامه اختال بین
مقادیر اندازه گیری شده و مقادیر ذکرشده در برچسب با
استف اده از آزمون تی زوجی بررسی شد که براساس نتایج،
اختال بین مقادیر اندازه گیری شده برای پارامترهای
نیتریت TDS ،و کلراید اختال معنا دار بوده؛ درحالی که
برای بقیة پارامترها این اختال معنا دار نبود .مقادیر سطح
معناداری مربوطه برای سختی کلسیم برابر  ، 0 /127سختی
کل برابر  ، 0/ 625نیترات برابر  ، 0 /222نیتریت برابر ،0 /072
سولفات برابر  ،0 /206فسفات برابر  ، 0 /512سدیم برابر
 ، 0 / 227پتاسیم برابر  ،0 /336جامدات محلول برابر ،0 /018
 pHبرابر  ، 0 /898کلراید برابر  0 /041و فلوراید برابر 0/148
به دست آمد .میانگین پارامترهای بررسی شد ه نیز با استفاده
از آزمون تی تک نمونه ای با مقادیر استاندارد مقایسه شد که
نتایج نشان داد میانگین مقادیر اندازه گیری شدة تمام
پارامترها کمتر از حدود استاندارد است.
طبق تعریف سازمان غذا و دارو ،میزان کل جامدات
محلول آب های معدنی ( ) TDSحداقل باید  500میلی گرم
بر لیتر باشد؛ اما براساس نتایج این مطالعه ،میانگین غلظت
کل جامدات محلول برابر  65/97میلی گرم بر لیتر و حداقل
و حداکثر آن نیز برابر  17و  139میلی گرم بر لیتر به دست
آمد که کمتر از حدود پیشنهادی است .در پژوهش رضایی
و همکاران [ ] 7که با هد ارزیابی کیفیت میکروبی و
شیمیایی آبهای معدنی عرضه شده در شهر یاسوج در سال
 1387صورت گرفت ،نیز این روند مشاهده شد]7 [ .
محدودة کل جامدات محلول به دست آمده با نتایج تحقیق
اوداجدارا و همکاران [  ] 19که کیفیت بطری های آب معدنی
در کشور سریالنکا در سال  2015را بررسی کردند ،نیز
مطابقت دارد .سختی کل در تمام نمونه ها درحد مطلوب
قرار داشت و حداقل مقدار در نشان تجاری شمارة  2برابر
 28میلی گرم بر لیتر و حداکثر مقدار در نشان تجاری شمارة
 1برابر  125میلی گرم در لیتر برحسب کربنات کلسیم
اندازه گیری شد .سختی کلسیم در نشان تجاری شمارة 1
باالترین مقدار بود (  90میلی گرم بر لیتر)؛ ولی در همة
نمونه ها با استاندارد مطابقت داش ت .میزان آهن ،منگنز،
سولفات ،کلراید و نیترات در همة نمونه ها درحد استاندارد
قرار داشت .میزان فسفات ،به غیر از نشان تجاری شمارة ،4
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... شیمیایی و میکروبی آبهای،بررسی کیفیت فیزیکی

، که در این مطالعه اندازه گیری نشده است...خطرناک آلی و
پیشنهاد می شود پژوهش جامع و در سطح ملی طراحی شود
تا از مصر آن ها بدون ا یجاد مشکال ت بهداشتی اطمینان
.الزم حاصل شود

 به بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب های بطری2014
 به این اذعان کردند که،شده در استان همدان پرداختند
تمام نمونه ها با استانداردهای مربوطه مطابقت دارد و
.آلودگی میکروبی نیز مشاهده نشد
،نتایج بررسی نشان داد که هرچند در اکثر موارد
پارامترهای بررسی شده در نمونه ها و نشان های تجاری مورد
 مواردی که با،نظر با استانداردهای ملی مطابقت داشت
 بر سالمت مردم اثرات،استانداردها مطابقت نداشت
نامطلوب می گذ ارد و بنابراین باید مورد توجه مسئوالن قرار
 همچنین الزم است کنترل مناسب در بخش تولید و.گیرد
برچسب گذاری لحاظ گردد تا مقادیر روی برچسب ها
.نشان دهندة کیفیت واقعی آب داخل بطری ها باشد
به دلیل رشد روزافزون استفاده از آب های معدنی و
بطری شده انجام چنین مطالعاتی ضروری به نظر می رسد؛
 با توجه.چون نتایج آن ها بیانگر وضعیت کلی این آب هاست
به اهمیت سایر ترکیبات مانند فلزات سنگین و ترکیبات

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند از حمایت های
مادی و معنوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ
درمانی همدان و نیز از همکاری مسئول محترم آزمایشگاه
 سرکار خانم مهندس،میکروبیولوژی دانشکدة بهداشت
 این طرح با عنوان بررسی. تشکر و قدردانی نمایند،شانه ساز
 شیمیایی و میکروبی آب های بطری شده در،کیفیت فیزیکی
پ توسط/ 16/ 35/ 10/ 120  براساس شمارة نامة،شهر همدان
کمیتة اخالق دانشگاه علوم پزشکی همدان مورد تأیید قرار
.گرفت
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Abstract
Introduction: Regarding people's demand for safe and sanitary water,
the consumption of bottled water in various parts of the world have
significantly been increased. The aim of this study was to evaluate the
physical, chemical and microbial quality of bottled waters in Hamadan
in 2016.
Materials and Methods: This research is a descriptive cross-sectional
study, that was carried out on 5 popular brands and 40 randomly selected
samples, in which 20 types of physical, chemical and microbial
characteristics were investigated. All data were analyzed using the
statistical software package, SPSS 20.0 (SPSS Inc., Chicago, IL) and
descriptive statistics.
Results: The results showed that none of the samples had microbial
contamination and passed the required standards. Total dissolved solids
(TDS) content are lower than the minimum values required by the Food
and Drug Administration (500 mg/L). The differences between the
measured and labeled values was investigated using paired t-test. Based
on the results, there were differences between the measured and labeled
values for all parameters, where for the parameters of nitrite, TDS and
chloride it was significant, while for the rest of the parameters it was not
significant. The mean values of the parameters were also compared with
the standard values using one sample t-test. It was showed that the mean
values of all measured parameters were well below the standard values.
Conclusion: For the most samples, the assessed parameters were
consistent with the standards; however, for the few number of samples
which violates from the standard values, it was also important in terms
of the possible health impacts, thus should be taken into consideration.
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