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دهیچک
یبررسضرورتشده،يبطرهاي  آبازاستفادهبهازینونیریشآببهیدسترستیمحدودوتیجمعرشد:زمینه وهدف

هـاي   آبیکروبـ یو م ییایمیشـ تیـ فیکیبررسـ  ،مطالعه نیاز ا هدف .کندمی دیتشدراها  آبنیایکروبیو م ییایمیشتیفیک
بود. کشور سطح در یچند برند مصرفشده موجود در  يبطر

يبطرهاي  آبازبرند6که در مراحل انجام آن ابتدا  باشدی میمقطع–یفیک مطالعه توصیحاضر پژوهش:هامواد و روش
و ییایمیشـ  یفـ یک يسـپس پارامترهـا  انجـام گرفـت.    یبه صورت تصادف يریشده و سپس نمونه گ ییموجود شناسا شده
فرم کل ی، کلدیفلورا ،pH ،TDS ،ECت،یتریم، نیسد کل،یسختم،یکلسم،یزیمنترات،یند،یشامل کلراک آب شرب یولوژیباکتر
 ير درج شـده بـر رو  ی، با اسـتاندارد و بـا مقـاد   ر هر مشخصهین مقادیانگیمشد.  یبررسها  ن نمونهیدر ایفرم مدفوعیو کل

انس یز واریو آزمون آنال یفی، آمار توصSPSSبا استفاده از نرم افزار ها  ل دادهیو تحله یتجزد. یسه گردیمقاها  برچسب نمونه
صورت گرفت.  )p<0.05(کطرفهی

وجود نداشته ها  ک از نمونهیچ یدر ه یفرم مدفوعیفرم کل و کلیگروه کلهاي  يق نشان داد که تعداد باکتریج تحقینتا:هایافته
 يآبهـا  یدر تمـام تـرات  یت و نیـ تری، نمی، کلسـ pH ،TDSر ینظ ییایمیش يغلظت پارامترهان یانگیبوده است. مMPN/cc0و 

ن شده جهت شـرب کمتـر   ییشده و از حداکثر مجاز تع يبطر یدنیدر محدوده استاندارد آب آشام یشده مورد بررس يبطر
 ير درج شـده بـر رو  یشـده بـا مقـاد    يگیر اندازهر ین مقادیب يدار معنیاختالف ، از نمونه ها ين در تعدادیهمچن بوده است.

شده وجود داشت.  يبطر يبرچسب آبها
 ياز نظر استانداردهایشده مورد بررس يطرب يآبها یکروبیو م ییایمیشت یفیک ،ج استخراج شدهیمطابق نتا :نتیجه گیري

.باشدمی آب شرب قابل قبول

ک آب شربیولوژیباکترت یفیک، آب شرب ییایمیت شیفیشده، ک يبطر شرب آب :يدیکلکلمات 
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مقدمه
ه آب  یـ ش از هـر چ یانسانها ب یات موجودات و سالمتیح ز ـب

آب مــورد اســتفاده جهــت  .2و1دارد یبســتگ یســالم و بهداشــت
موجود باشـد کـه    يمطابق با استانداردها یستی، بامصارف شرب

.5-3شـود  مـی  هیـ ارا یا جهـان یـ یمعتبر ملـ هاي  از طرف سازمان
 حـاد خشـک مـه ینوخشـک مناطقدرآببهمربوطهاي  ینگران
بـر  روبـرو هسـتند   آببحرانباکهکشورهاازياریبسوباشدمی
يایـ درآبایـ شـده هیتصففاضالب(رمتعارفیغآبمنابعيرو

آبازاسـتفاده کشـورها نیـ در ا.6کنندمی هیتک )شدهینمکزدائ
ابع نـامطلوب مـزه وطعـم جملهازیلیدالبهشدهيبطر آبمـن
ودن ترسالم ويشهر ه نسـبت ـب ع یـ شـبکه توز  یدنیآشـام آبـب
اسـت یآبشدهيبطریدنیآشامآب.9-6است رشدبهرويشهر

شدهيبندبستهیمعدنامالحشیافزابدونمناسب،ظروفدرکه
دگان مصـرف اریـ اختدرو ازیکـ ی.10شـود مـی  دادهقـرار کنـن

شـده يبطـر هـاي   آبمصـرف ودیتولدرمهماریبسيپارامترها
وییایمیشـ تیـ فیککنتـرل ،یدنیآشـام هـاي   آبریسـا همچـون 

ونیـ لیم1.8ازشیبWHOگزاشطبق. 11باشدمیها  آنیکروبیم
ازمنتقلـه  هـاي   يمـار یباثربرایدندرسالهرکودکانژه یبه ونفر
ر مهـم ازیکیبهلیتبدن مسئلهیاکهرندیممی آب عیشـا ونیـت
يسـاز ادهیـ پبرعالوهنیبنابرا.استشدهریو ممرگعللنیتر

آبيبندبستهواستحصالطولدریبهداشتمختلف هاي  روش
بـات یترکحیصـح انبـارش وزاتیـ تجهنظافتمانندشده،يبطر
یائنهولمحصالانتقوينگهداررددیباياژهیوتدق، دبنتهبس

هـاي   آبتیـ فیکيوربـر یمختلفـ مطالعات.16-12ردیگتصور
در .تاسـ دهشـ انجـام از جهـان   یدر منـاطق مختلفـ   شدهيبطر

شـد، انجـام وهمکـاران لوایداسـ توسـط لیبرزدرکهییامطالعه
ه يشـهر آبیکروبـ یمسطحکهشدمشخص ازبهتـر مراتـب ـب

یکرمانشاهتوسطکهيامطالعهدر. 13استشدهيبطرهاي  آب
ا یداخلـ شدهيبطرهاي  آب، شدانجامهمکارانو ه توجـه ـب ـب

.17شـد یبررسآنییایمیشتیفیکويبندطبقهکارخانهبرچسب
شـده   يبطـر  یمعدن يها کیفیت آب یبررسبه  یذوالعلو  یلؤلؤئ

% 54نتایج تحقیـق نشـان داد کـه     پرداختند.در سطح شهر کرمان 
ا خیلـ    يهـا  جـزو آب  یمورد بررسـ  يها آب سـخت   یسـخت ـی

ر شفابخشـ    شوند. هـیچ  یم يبند دسته  ينداشـته و دارا  یکـدام اـث
ه    یگـودین .18باشند ینم یمیکروب یآلودگ  یبررسـ و همکـاران ـب

شده موجود در شـهر   يبطرهاي  آب یو شیمیای یکیفیت میکروب
 یاز نظـر آلـودگ   یمـورد بررسـ  هـاي   نمونـه  همهپرداختند.  ایالم

، pH ،ECصفر بوده و هم چنین دیگـر پارامترهـا نظیـر     یمیکروب
رات در حـد مجـاز قـرار داشـتند         یسخت . 19کـل، نیتریـت و نیـت
 يترات در آبهـا یت و نیتریر نیمقادیبررس و همکاران به ییعمو
ل   يبطر ج مطالعـه  ینتـا  پرداختنـد. شده موجود در سطح شهر باـب

ه  یت تمـام یـ تریترات و نینشان داد که که ن در محـدوده  هـا   نموـن
تـر  یگـرم در ل  یلـ یم 2/0و  50ر یـ ن شـده و ز ییتع ياستانداردها

ه  مو ه يخداداد.20است و  یکروبـ یت میوضـع  یبررسـ کاران ـب
شده عرضه شده در سطح شهر يو بطر یمعدنهاي  آب ییایمیش
براساس آنالیز آزمایشات مشـخص گردیـد کـه     پرداختند. رجندیب

ــزا33.3 ــت% می ــیدیته 99.3، ن قلیائی ــزان اس ــدار 53.5، % می % مق
% میـزان سـدیم و پتاسـیم    100% میزان فلورایـد،  73.3و  تنیتری

 یاحسـان  .21نمونه هاي مورد نظر خارج از محدوده استاندارد بود
ودگ  یر نیمقاد یبررسو همکاران به  فر رات و آـل در  یکروبـ یم یـت

نشان داد که  یج بررسینتا پرداختند. رانیشده در ا يبطرهاي  آب
در حد اسـتاندارد  ها  شده در همه نمونه يگیر اندازهترات یمقدار ن

ر) و ن یگـرم در ل  یلیم 45ران (یا یمل ی جهـان  يز اسـتانداردها یـ ـت
در  یفـرم مـدفوع  یو کلهـا   فـرم یکل کل ین آلودگیباشد. همچنمی
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نغمه عروجی و همکاران

1395اییزپ، 1، شماره هارمچسال ،مجله مهندسی بهداشت محیط♦72

و زاده میران. 22شده، گزارش نشد یبررسي ها چکدام از نمونهیه
 15و غلظت فلزات سنگین در  یکیفیت میکروب یبررسهمکاران 

نتـایج تحقیـق   پرداختنـد.   در ایـران  يشده تولیدمارك آب بطري
و غلظت فلـزات سـنگین در تمـام     ینشان داد که کیفیت میکروب

ایران و سـازمان   یمورد آزمایش، مطابق با استاندارد مل يهانمونه
وده و از ایـن    یبهداشت جهان و سازمان حفاظت محیط زیست ـب

 یکیجاهد خـان  .23کند یرا تهدید نم یسالمت عموم ينظر خطر
 يبطـر  ياز آبهـا  يترات درتعـداد یر نیمقاد یبررسو همکاران به 

ن کـل  یانگیج مطالعه نشان داد که مینتا پرداختند. شده شهر تهران
از نظـر  ها  نمونه یباشد و تماممی تریگرم در ل یلیم 02/9ترات ین
باشـند و در حـد   مـی  تریگرم در ل یلیم 50ترات کمتر از یزان نیم

ر سـالمت  یفیبه علت نقش مهم ک.24استاندارد قرار دارد  ت آب ـب
و شـده  يبطـر  يگسـترش روز افـزون آبهـا   با توجه به و  انسان

ن یشـهر اهـواز و همچنـ    یدنیت آب آشـام یفیک ین بودن نسبییپا
 یکروبـ یو م ییایمیت شـ یفینه کیدر زم یقات کافیعدم انجام تحق

و  ییایمیشـ ت یـ فیک یبـا هـدف بررسـ    حاضـر  مطالعـه ن آبها، یا
و در سـطح کشـور  شـده  يبطرهاي  از آب يدر تعدادیکروبیم

هـا و  یبطر يموجـود بـر رو  هـاي   ر برچسـب یمقـاد ن با آسه یمقا
گرفت.انجام استاندارد ر یمقاد

ها مواد و روش
 یلـ یتحل-یفیو توصـ  یمقطعـ یبررسـ نـوع  ازمطالعـه نیـ ا
 ينمونه آب بطـر  24يش بر روی، با آزما94در سال کهباشدمی

هاي  برنداز  يبردار نمونهمختلف انجام گرفت. برندشده از شش 
انجام شده است  یشده به صورت تصادف يبطرهاي  مختلف آب

جمع ک بار یییهفته ا یو از هر برند چهار نمونه با فواصل زمان
نـام ذکـر درتیمحـدود لیدلبه. ز قرار گرفتیو مورد آنال يآور

ق در ت اخـال یـ منظـور رعا  و بـه  شـده  يبطـر هاي  آبيبرندها

ام آبهـا   ، پژوهش  يخـوددار قیـ شـده در تحق  يبطـر  ياز ذکـر ـن
انجـام   Fو A،B،C ،D ،Eبا حروف ها  نمونه ينامگذارد و یگرد

ج بدست امده مد نظر بـوده  ین نتایانگیمها  ل دادهیدر تحل گرفت.
و  ییایمیشـ  يانجام آزمونهـا  يشده برابرداشت هاي  است. نمونه

 4يآب اهـواز منتقـل و در دمـا    يشـگاه مرکـز  یبه ازما یکروبیم
دو شـات در  یآزما یشد. به طـور کلـ   يگراد نگهدار یدرجه سانت
بـر اسـاس مرجـع     ونیاسـ تریو ت یدسـتگاه هـاي   شیدسته آزمـا 

ـرا   ـد ـب ــتاندارد مـت ــورت   یآزما ياس ــالب ص شــات آب و فاض
متـر   ECبا استفاده از دسـتگاه   pHو  ECيگیر اندازه.25رفتیپذ

ــدل ( ــدل WTW( ،pH  )مـ ــر پرتابـــل مـ ) WTW330/SETمتـ
ه روش  یزی، منمی، کلسید، سختیشد. سنجش کلرا يگیر اندازه م ـب

ت بـا  یـ ترین وتـرات  یند،یـ فلورا يونهـا یونهـا و کات ی، آنونیاستریت
، HACHمارك  DR5000استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 

 يگیـر  انـدازه م فتـومتر و جهـت   یم با استفاده از دسـتگاه فلـ  یسد
اب روش یغلظت د هـاي   گر عوامل از دستورالعمل مندرج در کـت

کـل کلیفـرم باکتریهايسنجش استاندارد متد استفاده شده است.
نتـایج وشدانجاملوله اییچندتخمیرروشطبقنیزمدفوعیو
ج یز نتـا یـ ت نیـ در نهاشـدند. گزارش MPN/100mLصورتبه

نرم افـزار   و با استفاده از EXCELLبدست امده توسط نرم افزار 
SPSS،کطرفـه  یانس یـ ز واریو آزمون آنـال  یفیآمار توص)One –

Way ANOVA ن یانگیـ ل قـرار گرفـت و م  یه و تحلیتجز) مورد
آب  6267و  6694یبدسـت امـده بـا اسـتاندارد ملـ     هاي  غلظت

.27و26دیسه گردیمقايبسته بند یدنیآشام

ج  ینتا
، آبهاي  نمونه يش بر روینجام آزماو ا يبردار نمونهپس از 

سـه صـورت گرفتـه بـا     یمختلف و مقا ير پارامترهاین مقادیانگیم
ر یسه بهتر بـا مقـاد  یمقا يز براینها  ونهمبرچسب ن ياطالعات رو
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و 1شده در جـداول   يبطر يش شده آبهایآزماهاي  نمونه یواقع
نشان داده شده است. 2

هـاي   با نمونه يبرچسب بطر ير رویتفاوت مقادو درصد ها  برچسب نمونه ير رویشده و مقاد يبطریدنیآشامهاي  شده آب يگیر اندازهير پارامترهایدامق:1جدول
ش شدهیآزما

cدیکلرا cتراتین cمیزیمن cمیکلس dکل یسخت ــد  يهابرن
%مختلف Lb Ma % Lb Ma % Lb Ma % Lb Ma % Lb Ma

100- > 6 49/15 - 20< 54/16 22/66- 9 96/14 100- > 4/22 65/47 7/77- 96 6/170 A

53/23- 45 59/55 100- > 61/0 65/6 48/12- 3/13 96/14 58/2 52 66/50 9/10- 160 4/177 B

100- > 14 32/93 100- > 3 47/17 100- > 5/0 15 9/6- 5/46 71/49 - - 6/197 C

100- > 13 49/42 08/10- 25/6 88/6 46/0- 95/10 11 36/40 4/38 9/22 - - 26/67 D

5/68- 6 11/10 76 5/7 8/1 77/56 5/15 7/6 35/0- 5/56 7/56 40- 200 280 E

16- 75 87 25 4 3 59.1 22 9 33/18 60 49 - - 264 F

ه   يبرچسب بطر ير رویو درصد تفاوت مقادها  برچسب نمونه ير رویشده و مقاد يبطریدنیآشامهاي  شده آب يگیر اندازهير پارامترهایدامق:2جدول ـا نموـن هـاي   ب
ش شدهیآزما

cم یسد cتیترین pH cTDS eEC cدیفلورا  يهابرند
%مختلف Lb Ma % Lb Ma % Lb Ma % Lb Ma % Lb Ma % Lb Ma

7/66- 6 10 - - 0 38/3- 4/7 65/7 95/37- 120 54/165 - - 267 5/88- 26/0 49/0 A

82/31- 22 29 100- 003/0 0 24/5- 06/7 43/7 58/22- 175 52/214 - - 346 1/4- 07/0 36/0 B

100-> 15 50 - - 0 8/1- 76/7 79/7 3/113- 113 241 - - 389 98/81 11/1 2/0 C

100-> 25/7 20 - - 0 69/5- 2/7 61/7 - - 181 - - 292 40 45/0 27/0 D

06/53- 9/4 5/7 0 0 0 73/4 82/7 45/7 - - 199 - - 310 8- 25/0 27/0 E

20- 30 36 0 0 0 09/2- 64/7 8/7 - - 225 - - 327 33/8 24/0 22/0 F

a  شده يگیر اندازه=مقدارb مقدار برچسب=c تریگرم بر ل یلی=مd تر یگرم در ل یلی=م(caco3) شده   يگیر اندازهان برچسب و مقدار ی%= درصد تفاوت م

دازه يزان پارامترهـا یـ سه میمقا 8یال 1ينمودارها ر  اـن  يگـی
ا 6694یشده را با استاندارد مل يطربیدنیآشامهاي  شده در آب

.18دهد می نشان
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استاندارد شده با يبطر یدنیآشامهاي  د در آبیزان کلرایسه میمقا :2نمودار استاندارد شده با يبطر یدنیآشامهاي  کل در آب یزان سختیسه میمقا :1 نمودار

           
استاندارد شده با يبطر یدنیآشامهاي  م در آبیزان کلسیسه میمقا :4نمودار  استاندارد شده با يبطر یدنیآشامهاي  در آب TDSزان یسه میمقا :3 نمودار

          
استاندارد شده با يبطر یدنیآشامهاي  م در آبیزان سدیسه میمقا :6نمودار  استاندارد شده با يبطر یدنیآشامهاي  م در آبیزیزان منیسه میمقا :5نمودار

          
استاندارد شده با يبطر یدنیآشامهاي  ترات در آبیزان نیسه میمقا :8نمودار   استاندارد شده با يبطر یدنیآشامهاي  د در آبیزان فلورایسه میمقا :7نمودار
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بحث

هـا   کل در تمام نمونـه  یمقدار سخت ،آمدهدستبهجینتاطبق
در محــدوده حــد  Fو  Eر از دو برنــد یــبــه غ یمــورد بررســ ي

ن یـ . اقـرار دارد شده  يبطر یدنیآب آشام یمطلوب استاندارد مل
تـر  یگرم در ل یلیم 200کل حد مطلوب را  یسخت ياستاندارد برا
گـرم در   یلـ یم 500م و مقدار حـداکثر مجـاز آن را   یکربنات کلس

ات کلسـ  یل کـل در   یزان سـخت یـ ن کـرده اسـت. م  یـی م تعیتر کربـن
ود  يداریاخـتالف معنـ   يمختلـف دارا هاي  نمونه  > Pvalue(ـب

نشـان  ها  يبرچسب بطر ير رویز و مقادیج آنالیسه نتای). مقا0/05
ن آنهـا وجـود دارد   یبـ  يدار معنیاختالف  يداد که از لحاظ آمار

)Pvalue < 0/05شـتر از مقـدار   یار بینمونـه بسـ   ی) و مقدار واقع
 یزان سختیج مربوط به میبدست آمد. نتاها  يبرچسب بطر يرو

د یـ شده بـه غ  یبررس يآبها ینشان داد که تمام کـه در  Dر از برـن
سخت  یلیخ يمتوسط قرار دارد، جز آبها یبا سخت يف آبهایرد

ق بـا مطالعـه   یـ ج به دست آمـده در تحق یشوند. نتاي میدسته بند
هـا   م در تمام نمونهیزان کلسیمطابقت دارد. م 17یکرمانشاه یکدلی

 یلـ یم 300شـده (  يبطر یدنیدر حد مطلوب استاندارد آب آشام
ا  یتر) قـرار داشـت. مقا  یگرم در ل  ير رویز و مقـاد یج آنـال یسـه نـت

ــا  يبرچســب بطــر ــار ه اخــتالف  ينشــان داد کــه از لحــاظ آم
 یاصـل  یژگی). وPvalue < 0/05ن آنها وجود دارد (یب يدار معنی

 ير شـکل سـاختار  ییـ استخوان و تغ یدر کودکان، نرم Caکمبود 
کـه در بزرگسـاالن در   یباشد در حالمی در حال رشد ياستخوانها

در حـد  ها  ر تمام نمونهم دیزیزان منیاستخوان نقش دارد. م یپوک
گـرم در   یلـ یم 30شـده (  يبطر یدنیمطلوب استاندارد آب آشام

از مقـدار   Fو  Eر از دو برند یشده به غ يگیر اندازهتر) و مقدار یل
اخـتالف   يشتر بود کـه از لحـاظ آمـار   یبها  يبرچسب بطر يرو

). عــدم Pvalue < 0/05ن آنهــا وجــود داشــت (یبــ يدار معنــی
از  يشـده در تعـداد   يگیـر  انـدازه عناصر  یمقدار واقع یهمخوان

ن مطالعـه  یـ که در اها  يبرچسب بطر ير رویو مقادها  ن نمونهیا
اسـت ده ید رسـ یو همکاران به تائ يده شد، در مطالعات صمدید

رات در محـدوده اسـتانداردها   یر نیمقادها  نمونه یدر تمام .28  يـت
را یباشد، ای میو جهان یمل ر از   ین ين استاندارد ـب رات کمـت  50ـت
رات در  ین نیانگیـ باشد. ممی تراتیتر بر حسب نیگرم در ل یلیم ـت

 Pvalue(بـود  يدار معنیاختالف  يدارا یمورد بررسهاي  نمونه

هـا   يبرچسـب بطـر   ير رویز و مقـاد یج آنالیسه نتای). مقا0/05 >
شـتر از مقـدار   یتـرات ب ین یمورد، مقـدار واقعـ   4نشان داد که در 

 یباشـد ولـ  ها مـی  برچسب هر کدام از نمونه يبر رو نوشته شده
زان یکمتر از م یشده مقدار واقع يآب بطرهاي  تا از مار ك 2در 
ی اختالف  يبرچسب بوده است که از لحاظ آمار يرو  يدار معـن

ترات نوشـته  ین درصد تفاوت نی). همچنPvalue < 0/05داشتند (
فــاوت ز شــده تیبــا مقــدار آنــالهــا  يبرچســب بطــر يشــده رو

انگر چـاپ  یـ ن مطلـب نما یـ ). اPvalue< 0/05داشت( يدار معنی
گذشـته بـوده   هـاي   ا فصلیمربوط به سال  يبطر ياطالعات رو

ن امـاکن  یـ از ا يش و نظارت مسـتمر یاست، لذا الزم است که پا
وط بـه   یشده به عمل آ يد آب بطریه و تولیته د و اطالعات مرـب
هم منطبق باشـند.  بر ها  يبطر يآب و برچسب رو یت واقعیفیک

ن آبها و برچسب که یشده در ا يگیر اندازهر یمقاد یعدم همخوان
و همکـاران   یکیده شد، در مطالعات جاهد خانین مطالعه دیدر ا

ده شـده بـود.  یـ ز دیـ ن18در کرمـان  یو ذوالعل یی، لولو24در تهران 
در محــدوده  یمــورد بررســهـاي   د در تمــام نمونــهیــزان کلرایـ م

ن تر از حد مطلـوب اسـتاندارد   ییار پایشده و بسن ییاستاندارد تع
 یلـ یم 250د حد مطلوب را یکلرا ين استاندارد برایقرار داشت. ا

تـر  یگـرم در ل  یلیم 400تر و مقدار حداکثر مجاز آن را یگرم در ل
 يبطـر  يآبهـا  يد در تمـام برنـدها  یزان کلراین کرده است. مییتع

 > Pvalueداشت ( دار معنیگر اختالف یکدیبا  یشده مورد بررس

ر  اندازهج نشان داد که مقدار ین، نتای). عالوه بر ا0/05 شـده   يگـی
قابـل   يتفاوتهـا هـا   برچسـب نمونـه   يزان درج شده بـر رو یبا م
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از مقدار نوشـته شـده   ها  نمونه یداشت و مقدار واقع يمالحظه ا
-Pزان یـ م يشـتر بـود و از لحـاظ آمـار    یهـا ب یبرچسب بطر يرو

Value  بدست امـد(  05/0کمتر ازPvalue < 0/05ن مسـئله  یـ ). ا
و  یقلبـ هـاي   يمـار یب يکه دارا يرد که افرادید مد نظر قرار گیبا
 يبـاال هـاي   غلظـت  يد از مصـرف آب حـاو  یـ هسـتند با  يویکل

د ذکر شـود کـه مقـدار    یز باین نکته نیند، اما اید اجتناب نمایکلرا
% مقـدار کـل   2کمتـر از   یدنیق آب آشـام یـ از طر یافتید دریکلرا
ــه را شــامل یافتیــدر ــمشــود.مــی روزان د در تمــام یــفلورا زانی

ار یدر محدوده استاندارد آب شرب و بس یمورد بررسهاي  نمونه
ر ل   یلـ یم 1.5ن تر از حد مجاز اسـتاندارد ( ییپا ود.   یگـرم ـب ر) ـب ـت

ا مقـدار رو   یمـورد بررسـ  هـاي   ر فلوئور در تمام نمونهیمقاد  يـب
ادار ها  يبرچسب بطر ). در Pvalue< 0/05داشـت (  يتفاوت معـن

ه از م  یشده مقدار واقع يآب بطر ياز مارکها يتعداد زان یـ نموـن
ــود.  يشــتر و در تعــدادیبرچســب ب ينوشــته شــده رو ــر ب کمت

ن مطلب است کـه غلظـت   یگواه بر ا یشناس يگیر همهمطالعات 
دان ین ماده احتمـال مسـموم  یا mg/L1.5باالتر ر اثـر    یت دـن را ـب

در  می باال یفلوئور به طور خطرناک ج مقـدار  یبرد و هر چه بـه ـت
ت اسـتخوان  یش خطـر مسـموم  یابد باعث افـزا یش ین ماده افزایا

ران مشکل کمبـود  یشتر مناطق ایدر ب .29گردد می در انسان يبند
دندان افـراد مراجعـه    یدگیق پوسیفلوئور گزارش شده که از طر

ق یـ ج تحقی. نتـا 30مشـخص شـده اسـت     یکننده به مراکـز درمـان  
هـاي   نمونـه .31مطالعه امانلو و همکـاران مطابقـت دارد   حاضر با

در محـدوده اسـتاندارد    TDSو  ECزان یـ از نظـر م  یمورد بررس
ن تر از حد مطلوب استاندارد آب شـرب  ییار پاین شده و بسییتع

 یلیم 1000حد مطلوب را  TDSين استاندارد برایقرار داشتند. ا
تـر  یگرم در ل یلیم 1500تر و مقدار حداکثر مجاز آن را یگرم در ل

ــیتع ــرده اســت. می ــن ک ــدها TDSزان ی ــف دارا يدر برن  يمختل
ال یسه نتـا ی). مقاPvalue < 0/05بودند ( يدار معنیاختالف  ز یج آـن

مـورد مقـدار    3نشان داد کـه در  ها  يبرچسب بطر ير رویو مقاد

ر  شتر از مقدار نوشته یب TDSیواقع برچسـب هـر    يروشـده ـب
ی اخـالف   يباشد که از لحاظ آمـار ها می کدام از نمونه  يدار معـن

مـارك از  3برچسب  ين بر روی). همچنPvalue < 0/05داشتند (
زان یـ بـاال بـودن م  اصال گزارش نشده بـود.   TDSمقدار ها  يبطر

TDSجاد طعم در آب را بـه همـراه دارد و   یهمچون ا ی، مشکالت
را  یاز لحـاظ بهداشـت   يآب خطـر  باال بـودن آن در  مصـرف   يـب

و  ینیبـا مطالعـه گـود    ین بررسـ یـ ج حاصل از اینتا کننده ندارد.
ا طبقمطابقت داشت. 18یو ذوالعل ییلولوو 19همکاران ه جینـت ـب

شده  يبطریدنیآب آشام 6694استانداردس اسابروآمدهدست
) و مقـدار حـداکثر   7-8.5را در محـدوده (  pHکه حد مطلـوب  

ی ) تع6.5-9مجاز آن را در محدوده ( تمـام   pHزان یـ من کـرده،  ـی
. قـرار داشـت  آب شرب یفیدر حد مطلوب استاندارد کها  نمونه
عـالوه  کند. یجاد نمیاز نظر مصارف شرب ا یتین محدودیبنابرا
ا م  يگیر اندازهکه مقدار  نشان داديآمارج ین نتایبر ا زان یـ شده ـب

ی تفاوتاز برندها  يتعدادبرچسب يدرج شده بر رو يدار معـن
)Pvalue< 0/05( .بـا مطالعـه    ین بررسـ یج حاصل از اینتاداشت

ا .19الم مطابقت داشـت یو همکاران در شهر ا ینیگود ج نشـان  یـت
دها ت در تمام یتریزان نیداد که م  یلـ یم 0شـده  يبطـر آب  يبرـن
ی و جهـان  یملـ  يمحـدوده اسـتانداردها  در تر بوده کـه  یگرم در ل

گـرم در   یلـ یم 1/0ت کمتـر از  یترین ين استاندارد برایباشد، امی
هـاي   ت در نمونـه یـ ترین نیانگیـ مباشد. می تیتریتر بر حسب نیل

).Pvalue > 0/05نداشـت (  يدار معنـی اخـتالف  یمـورد بررسـ  
مقـدار  Bر از برنـد یـ بـه غ هـا   يبرچسـب بطـر   ين بر رویهمچن

ت و یـ ترین مجمـوع ن یهمچنـ  بـود. ت اصال گـزارش نشـده   یترین
ه مجمـوع اسـتاندارد در کل     يگیر اندازهترات ین ه یـ شده نسـبت ـب

از نظـر   یتیمحـدود  نیبنابرا ک بود.یياز مقدار عدد رموارد کمت
ا کند. یجاد نمیمصرف کنندگان ا يبرا یبهداشت ج حاصـل از  ینـت

ــتحقن یــا ــا مطالعــ قی و  Gulerو  Cicchella32، 20ییعمــو اتب
مـورد  هـاي   م در تمام نمونهیزان سدیم.مطابقت داشت 6همکاران
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ن تر از حـد  ییپاار ین شده و بسییدر محدوده استاندارد تعیبررس
م حـداکثر  یسد ين استاندارد برایا. قرار داشتاستاندارد مطلوب

م در یزان سدیمن کرده است. ییتر تعیگرم در ل یلیم 200مجاز را 
ا  یشده مورد بررسـ  يبطرهاي  آب يبرندهادر تمام  گر یکـد یـب
ا یـ . عالوه بر ا)Pvalue < 0/05(داشت دار معنیاختالف  ج ین، نـت
 يزان درج شـده بـر رو  یـ شده با م يگیر اندازهکه مقدار  نشان داد
داشـت و مقـدار    يقابـل مالحظـه ا   يتفاوتهـا هـا   نمونهبرچسب 

هـا   يبطـر برچسـب   ياز مقـدار نوشـته شـده رو   ها  نمونه یواقع
 05/0کمتــر از  P-Valueزان یــم يشــتر بــود و از لحــاظ آمــار یب

بـاال در آب  هـاي   م در غلظـت یسد). Pvalue < 0/05بدست امد(
و  يویـ ، کلیقلبـ هـاي   يمـار یکـه دچـار ب   يافراد يبرا یدنیآشام

ک مطالعـه  یـ دستگاه گردش خـون هسـتند خطرنـاك اسـت. در     
جامعــه مختلــف در  ان از دوآمــوز دانــشيرو یشناســگیر همــه

م ین گزارش شد که جامعه با مصرف مقدار سـد یماساچوست چن
اال، دارا  شـات یآزماجینتـا .5هســتند يفشـار خـون بـاالتر    يـب
بـه کـه یمـدفوع فـرم یکلوفـرم یکلگروههاي  يباکترشمارش
وان  آبیکروبـ یمتیـ فیکشـاخص هـاي   سـم یکروارگانیمعـن

یمنفـ یبررسموردهاي  نمونهتمامدرباشند،می مطرحیدنیآشام
یمـدفوع فرمیکلوفرمیکليباکترگونهچیهوجودیعنیبود.

ا جینتـا نیاکهبودMPN/100cc0ها  آنتعدادودینرساثباتبه ـب
USEPAو  WHOيرهنمودهـا زینو33رانیایملهاي  استاندارد

یمـدفوع فرمیکلوفرمیکلهاي  شاخصوجود.34,35داردمطابقت
حضـور لیپتانسـ ویآلـودگ دهندهنشانشدهيبطرهاي  آبدر
درقیـ تحقنیاازحاصلجینتا.استپاتوژنهاي  سمیکروارگانیم

قاتیتحقریساجینتاباشده،يبطرهاي  آبیکروبیمتیفیکمورد
وفـروزان قـم، شـهر درهمکـاران وياریـ توسـط شـده انجـام 

دوک وهیـ ارومشـهر درهمکـاران  ریسـا درهمکـاران ویلیزـن
وجـود عـدم . علـت  38-36اسـت  داشـته مطابقـت رانیايشهرها
مراحلدرکهاستنیاشدهيبطرهاي  آبدریکروبیمیآلودگ

بسـته ازقبـل شـده انجامهیتصفندیفرآحداقلها،آبنیادیتول
نفش مـاوراء اشـعه ایوکلرباآنیضدعفونآب،کردنيبند وـب
عـدم آنجـه ینتکهاست،متداولکنندهیضدعفونباتیترکریسا

مطالعـه در. 37اسـت یینهـا محصولدریکروبیمیوجود آلودگ
یکروبیمتیفیکيروبرو همکاران Oyedejiتوسط گرفتهانجام
بطـر آبمارك16ازیکیدره،یجرینکشورشدهيبطرهاي  آب
ه یآلـودگ وجـود ش،یآزمـا موردشدهي فـرم یکلوفـرم یکلـ ـب

ستمیسدرنقصتواندمی آنعلتکهاستشدهمشاهدهیمدفوع
باشـد  مناسبيبندبستهعدمایکارخانهدرآبیینهایضدعفون

15.  

يریجه گینت
و  یکروبـ یت میـ فیکيگیـر  انـدازه ازحاصلجینتابهتوجهبا

وان مـی  ق،یـ تحقنیـ ادر شده يبطریدنیآشام يآبها ییایمیش ـت
دازه عناصـر یتمـام غلظتکهنموديریگجهینت ر  اـن شـده  يگـی

آب  یملـ استانداردبایبررسموردشدهيبطرهاي  آبدرموجود 
 ياریمطابقت داشت و در بسـ )6694شده ( يبسته بند یدنیآشام

واستن تر از حد مطلوب و مجاز استانداردییار پایاز موارد بس
نگونه آبها وجود ندارد یسالمت مصرف کننده ا يبرا یچ نگرانیه
وع آبهـا و   یـ با توجه به گسـترش روز افـزون مصـرف ا    یول ن ـن

ر یدر مقـاد  انسـان  یسـالمت  يبـر رو از عناصر  یاثرات سوء بعض
 يق تـر یش از حد استاندارد، الزم است که نظارت مستمر و دقیب

 يچ گونه خطـر یصالح انجام شود تا هیتوسط ارگانها و مراجع ذ
ت مناسب یفیبا ک ید و آبید ننمایسالمت مصرف کنندگان را تهد

دگان قـرار بگ  یدر اخت ا  یاز طرفـ  رد.یـ ار مصرف کنـن  ج نشـان ینـت
و مقـدار  هـا   نمونه یواقع ریادان مقیموارد م یدهد که در بعضمی

لذا  وجود دارد. يادیتفاوت زها  يبطر برچسب ينوشته شده رو
د یه و تولین اماکن تهیاز ا يش و نظارت مستمریالزم است که پا
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ABSTRACT

Background and Objectives: Population growth and limited access to fresh water and need to use 
bottled water for drinking, chemical and biological quality of the water exacerbates the need for review. 
The aim of this study was to evaluate chemical and microbial quality in multi-brand bottled water was 
consumed in the country.

Materials and Methods: A descriptive cross-sectional study carried out in stages, the first brand of bottled 
water available 6 recognized and sampling was conducted.  The chemical and bacteriological quality of 
water parameters include cL-, nitrate,Mg+2, Ca+2, hardness, Na+,No2-, pH , TDS, EC, F-, total 
coliforms and fecal coliforms in the samples were tested. The average value of each property, with 
standard and were compared with the amounts listed on the label. Data analysis using the software SPSS, 
descriptive statistics and analysis of variance (p <0.05) were performed.

Results:The results showed that the number of total coliform and fecal coliform bacteria group does not 
exist in any of the samples and MPN /100cc, respectively. The average concentration of chemical 
parameters such as pH, TDS, calcium, nitrate and nitrite in all bottled waters, were on the standard 
ranges. As well as in a number of instances, significant differences between the measured values with the 
values printed on the label of bottled water there.

Conclusion: According to the results obtained, chemical and biological quality of bottled water is examined 
in terms of acceptable drinking water standards.

Keywords: Bottled drinking water, Chemical quality of drinking water , Bacteriological quality of drinking 
water
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