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دهیچک
ینگرانــباعــثهــا آبنیــایآلــودگنیهمچنــوافتــهیش یجهــان افــزادریمعــدنيهــااســتفاده از آب:هــدفونــهیزم

توسـط  هـا آبنیـ ایآلودگازمانعتواندیمHACCPمانندرانهیشگیپستمیسکیيریبکارگاست. شدهکنندگانمصرف
.باشدیمران یایآب معدناستاندارد در کارخانجات HACCP-Planکینیتدو،قیتحقنیاهدفعوامل مختلف شود. 

ــواد ــاروشوم ــادر: ه ــخطــوط تول،مطالعــهنی ــدنی ــید آب مع ــیو ظــروف پل ــرلنیات ــاالتيت ــا و ،(PET)فت انباره
در جهت HACCPستمیسگانههفتاصولشدند. یتولید و کنترل کیفیت بررسيهاات از جنبهکارخانجيهاشگاهیآزما

يسـاز بصورت فراگیر و قابل پیـاده یعمليراهکارها،شد. در ادامهیبررسمخاطراتنیايسازمحدودوکنترلش،یپا
و ارائه گردیدند.يگذارصحهیالمللنیبو یمليهمه کارخانجات ارائه شدند. اطالعات الزم با مطالعه استانداردهايبرا

ه،یتصـف نـاقص نـد یفرآکارخانـه، طیو محـ یمنابع آب معـدن ياز عدم بهسازیناشخطراتکهدادنشانجینتا: هاافتهی
یو عـدم بازرسـ  یینهـا محصـول وهیـ اولمـواد نادرسـت يسـاز رهیذخاستاندارد،ریبصورت غPETيهايبطردیتول

.  گرددیمکنندهمصرفسالمتانداختنخطربهومحصولدرمخاطراتشیافزااعثبکارخانجاتزاتیتجه
نیهمچنـ .شـوند يبهسـاز کارخانجـات طیو محـ یآب معـدن نیمنابع تأمدیبا،سالمیمعدنآبدیتولجهت: يریگجهینت
کـه ییآنجـا از. ردیـ انجام گیالمللنیو بیمليطبق استانداردها،PETيهايبطردیتولوآبهیتصفندیفرآکهستیبایم

،مطالعـه نیـ ادرشـده نیتـدو ستمیسيریبکارگ،متفاوت استیدر کارخانجات آب معدنHACCPستمیسياجرانحوه
. باشدیمموثرکارخانجاتدرستمیسنیاياجرايسازجهت استاندارد

.فتاالتيترلنیاتیپلظروفمخاطرات،کنترل،HACCPبرنامه،یمعدنآب: يدیکلکلمات

همقدم
ــأم ــوان یآب ســالم و بهداشــتنیت ــه عن از یکــیامــروزه ب

در يژه در کشورهایوهانسان در جوامع و بيهاچالشنیترمهم
روز افزون استفاده شیافزالیبه دل.باشدیمطرح م،حال توسعه
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عوامـل بـه هـا  آبنیـ ایآلـودگ در جهـان، یمعـدن يهاآباز 
يجدینگرانکیباعثمختلف یکیزیو فییایمیش،یکیولوژیب

،شـده يبطریمعدنيهاآب.1مصرف کنندگان شده استيبرا
یمـ ينگهدارفتاالتيترلنیاتیاز جنس پلیعمدتاً در ظروف

و خطرناك بـه صـورت   یسمباتیترکيکسریيکه داراشوند
و خطرنـاك  یسمباتیترکنیا،مواردیبرخدر. باشندیبالقوه م

شده و منجر به خطر افتـادن سـالمت انسـان    واردبه داخل آب 
.2گردندیم

Hazardو جـامع ماننـد   رانهیشـگ یپسـتم یسکیاز استفاده

Analysis Critical Control Points (HACCP)مـانع توانـد یم
ک یHACCPتوسط عوامل مختلف شود. هاآبنیایآلودگاز
است که به کسـب  ییکننده در کنترل مواد غذايریشگیستم پیس

نیتـأم ،ریـ اخيهاسالدر. کندینان از سالمت غذا کمک میاطم
ـ با کاربرد ایدنیانواع آب آشامیمنیا توجـه مـورد سـتم، یسنی

آب در نیتـأم نـاظر بـر   ایـ کننده و نیتأميهااز سازمانیبرخ
.3مختلف قرار گرفته استيکشورها

HellierســـتمیسییکـــاراHACCPآبنیتـــأميرا بـــرا
بفاضـال وآبانجمـن .4کـرد یشهر ملبورن بررسـ یدنیآشام
نیـ ایدنیآشـام آبعیتوزشبکهدرراستمیسنیاییکاراکانادا
کـاربرد و همکارانش Damikouk.5دادقرارکاوشموردکشور

مورنـوز  اچـه یدریدنیآشـام آبهیرا در تصـف HACCPاصول 
یطراحـ ییکـارا فر و همکـارانش یتوسلاصغر.6کردندمطالعه
یدنیآشـام آبعیـ توزونیتـأم سـتم یرا در سHACCPسامانه 

.7کردندیبررسمصرفنقطهتامنبعازرانیشهر اصفهان ا
نقـاط وخطـر لیـ تحلوهیتجزستمیاستفاده از سيراهنما

دروشـد نیتـدو مربوطـه ونیسـ یکملهیوسـ بهیبحرانکنترل
بـه وشـد دیـ تائيژولـو یکروبیماستاندارد یملتهیکمنیهشتم
وهیتجزستمیسيراهنماعنوانبارانیایرسماستانداردعنوان

.3دیـ منتشر گرد»(HACCP)یبحرانکنترلنقاطوخطرلیتحل
است که به صورت روزمره مـورد  ییهایدنیاز نوشیآب معدن

یموجـود در آن بـه راحتـ   يهایآلودگوردیگیاستفاده قرار م

یسـع طـرح نیادرلذا؛8شودمنتقلکنندهمصرفبهتواندیم
نیتـر مهماستاندارد،HACCP-Planکینیتدوا باستنیبر ا

دیـ تولنـد یدر فرآییمخاطرات مطرح در بهداشـت مـواد غـذا   
یاقدامات کنترل،هاآنیشناخته شود و با بررسیمعدنيهاآب

کـه  يتا حـدود مخاطراتنیاکاهش ایمناسب در جهت رفع 
.  ردیصورت گ،مضر نباشدیسالمتيبرا

هاروشو مواد
بــر اســاس بازدیــد از کارخانجــات آب ،کــارانجــامروش

با خطوط تولید ایـن محصـول و مقایسـه    یجهت آشناییمعدن
و بر پایه مطالعـه  یآب معدنياستاندارد تولیديهاآن با روش

فـرآورده فیانجام گردید. پـس از توصـ  يو کتابخانه ایمیدان
نمـودار دیـ تائودیتولندیفرآیکلنمودارمیترس)، یمعدن(آب 

اصـول ،ياکتابخانـه مطالعاتودهایبازدقیطرازدیتولانیجر
:دیدگراجراریزبیبه ترتHACCPستمیسگانههفت

نیتـر مهـم :10و9مخاطراتیابیو ارزییاول) شناسااصل
در مقـاطع  یمعـدن آبتیـ فیکبـر رگذاریتأثعواملوخطرات

قرار گرفت. عمـده اطالعـات   یابیو مورد ارزییمختلف شناسا
حاصل شد: ریزطرقازقسمتنیادرازیمورد ن
مختلـف کارخانجـات   يهـا از قسمتیدانیميدهایبازد-

آبورودلحظـه ازدیـ تولخطـوط ژهیـ وهبـ یمعدنبآدیتول
عرضـه آمادهودیکه محصول توليابه کارخانه تا لحظهیمعدن

.بودبازاربه
يهايبطروفرميپردیاز خطوط تولیدانیميدهایبازد-

Polyethylene Terephthalate (PET)در کارخانجات مربوطه
کارخانجات    نیموجود در ایشگاهیآزماجینتایبررس-
مربوطهیالمللنیو بیملياستانداردهایبررس-

ـ نقطه:ین نقاط کنترل بحرانییتع)دوماصل نقطـه  یبحران
حذفایيریشگیالزم به منظور پيهااست که در آن کنترليا

کـاهش آن يو در مـوارد ییمواد غـذا یمنیابهمربوطخطرات
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ـ ادر. 10و9ردیـ گیسطح قابل قبول انجام مبه جهـت وراسـتا نی
شـده  ییشناسـا مخاطرات،یبحرانکنترلنقاطنمودنمشخص

لیـ تحلوهیو تجزیبررسمورد،HACCPستمیدر اصل اول س
.ندگرفتقرار

،یمنظور از حدود بحران:ین حدود بحرانییتع)سوماصل
ـ  ییاستانداردهاوارهایمع وسـالم آبنیهستند که اخـتالف ب

نیتعـ جهـت مطالعه،نیادر. 10و9ندینمایممشخصراناسالم
ياسـتانداردها یعنـ یشد از همـه مراجـع   یسع،یبحرانحدود

و ییایمیشـ ،یکـ یزیفيهـا یژگـ یمرتبط بـا و یالمللنیو بیمل
مقـاالت وکتـب درموجـود اطالعات،یآب معدنیکیولوژیب

مربوطه استفاده گردد. یو خارجیداخليهاتیساومرتبط
نقـاط کنتـرل   يش بـرا یستم پایسيراربرق)چهارماصل

ایـ مشـاهدات  يکسـر یانجـام  ،مرحلـه نیـ هـدف از ا :یبحران
در محدوده یکنترلاقداماتایآدندهیکه نشان ماستیاقدامات

.10و9ریخایدنکنیعمل میحدود بحران
نیـ ادر:یاقدامات اصالحين و برقرارییتع)پنجماصل

در زمـان خـروج از   تاسـ کـه الزم  یاقداماتمجموعه،قسمت
انجـام  یفیتوسط اپراتورها و مسئوالن کنترل کیمحدوده بحران

شـتر یبتیحساسوتوجهازمندیکه نیاقداماتنیهمچنوردیپذ
را در کارخانجـات  یمختلفـ يهابخشردو احتمال داباشدیم

د،نـ ینماریـ درگگـر یديهـا سازمانیحتایو یمعدنآبدیتول
.10و9گرددیمنییتع

روش يبرقـرار يبرا:قیروش تصديبرقرار)ششمصلا
ازیــمــورد نيهــاو آزمــونیــیاجرايهــاروشدیــبا،قیتصــد
وبـودن حیصـح ازتـا رنـد یگقـرار دییمورد تاHACCPطرح
حاصـل نـان یاطممخـاطرات تمـام ثبـت نیو همچنطرحاعتبار
ــود ــادر. ش ــمتنی ــان   ،قس ــاوران و متخصص ــک مش ــه کم ب
صـورت  يانمونهقیدقيهایها و بازرسنآزمو،یسازمانبرون

گردنــدیمــیبررســزیــمربوطــه نیاقــدامات اصــالحوگرفتــه
. نمـود نیمحصوالت را تضـم یمنیا،يشتریبنانیاطمبابتوانتا

صـورت  یینهـا دییـ و کنتـرل و تا یینهـا يهایدر آخر، بازرس

.10و9ردیگیم
از،یـ مـورد ن سـوابق و مسـتندات  :يمستندساز)هفتماصل

یاساسيامریهر شرکتيها براآنیگانیبایچگونگوهاروش
ندهیآيبرایاساسيهاافتهیسوابق و ينگهدار. باشدیو مهم م
کارخانـه دردیـ از سوابق بايانسخه. باشدیميضرورسازمان

و یکه چه کسـ دهدیسوابق نشان منیشود. اطالعات ایگانیبا
اطالعـات را  یچه کسـ .اطالعات را ثبت کرده استیچه زمان

مـورد رااطالعاتنیایچه کس.قرار داده استيمورد بازنگر
طـرح  یتـوال ورونـد سـوابق نیـ انیهمچن.دهدیقرار مدییتا

HACCPیمـ انیـ بقیـ و نوع اطالعات ثبت شده را به طور دق
.10و9کند

هاافتهی
و یانجام شده در محدوده مکانیدانیميدهایبازدبر اساس

نیتـر مهـم منابع مربوطـه، از  ریسایمورد مطالعه و بررسیزمان
بـه تـوان یمـ یمعـدن يهـا آبتیـ فیککننـده دیمخاطرات تهد

عـدم ،یآب معـدن نیتـأم منـابع  يماننـد: عـدم بهسـاز   يموارد
بـه صـورت   آبهیتصـف نـد یفرآانجامکارخانه،طیمحيبهساز

ار، در انبـ یینهامحصولوهینادرست مواد اوليناقص، نگهدار
در محدوده مخصوصاً(کارخانجاتدرهواتیفیکنترل نکردن ک

محصـول در  ينگهـدار اسـتاندارد زمـان نکردنتیپرکن)، رعا
در ناکارآمـد و فیضـع ییگنـدزدا وشووشستستمیانبار، س

طیدر شـرا PETيهـا يبطـر دیتولندیفرآانجامد،یکل خط تول
کارخانجـات درموجودزاتیتجهیو عدم بازرساستانداردریغ

اشاره نمود. 
صورت گرفتـه يهادیبازدحاصل از جینتاگرفتننظردربا

رگـذار یتأثمخـاطرات  نیترمهمینیبشیو پییشناسانیهمچنو
یاسـتاندارد طراحـ  HACCP-Planکیـ ،یمعدنآبتیفیبر ک
یمعـدن آبدیکارخانجات تولیتمامدراستفادهقابلکهدیگرد
نیـ اصـول ا یاز برخـ ياخالصه. باشدیمرانیشده در ايبطر
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.ارائه شده است1جدولقالبدرسامانه

PETشده دريبطریمعدنآبدیدر تولHACCPاز کاربرد اصول ياخالصه:1جدول 

CCPیاصالحاقداماصالحشیپایبحرانحدیکنترلاقدامکارانجاممرحلهخطر
ایکردنزیتمآبنمودنلتریفکدورتیشنونیلتراسیف

یصافییشوپس
مدتتیرعا

کارکردزمان
یبررس،یصاف
یصاففشارافت

یبررسوروزانهيدهایبازد
،یصاففشارافت

یخروجآبتیفیکیبررس
يبردارنمونهقیطراز

ازیصافخروج
شستستم،یس

،یصافيشو
آبازيبردارنمونه
آبوییشوپس
ویصافازيعبور
فشارافتیبررس

واپراتورآموزش
یبنایزیراصالح
درسیستمکارکرد
مواردتکرارصورت

انحراف

ونیلتراسیف
فعالکربن

وطعمبو،
مزه

ازآبعبور
فعالکربنغشاء

بخشضیتعو
ضیتعووییرو

غشاءکل

مدتتیرعا
کارکردزمان

یبررسلتر،یف
فشارافت

زانیمیبررسروزانه،دیبازد
یصاففشارافت

بخشضیتعو
،یصافکلایییرو

مجدددادنعبور
یصافغشاءازآب

اپراتورآموزش

میکرو
ونیلتراسیف

مخاطرات
یکربیم

وآبنمودنلتریف
فیلترازعبور
1-2/0
یکرونیم

،یصافاءیاح
کاملضیتعو

مدتتیرعا
کارکردزمان

یبررس،یصاف
فشارافت
ستمیس

افتیبررسروزانه،دیبازد
تیفیکیبررسفشار،

قیطرازیصافآبیکربیم
روزانهيبردارنمونه

یصافکردنخارج
ستمیساز

اپراتور،آموزش
شاتیآزماجینتایبررس

یکربیم

يشووشست
هايبطر

وگرد
غبار

PETيشوشستییشو
PET

ونقلوحمل
حیصحينگهدار

- شستها،يبطر

مناسبيشو
هايبطر

انبارازروزانهدیبازد
کنترلظروف،ينگهدار

ينگهدارودمانیچنحوه
کارکردیبررسظروف،

PETشو

دمان،یچاصالح
مشکالترفع
شو،PETبهمربوط
حیصحنقلوحمل

اپراتورآموزش

ذراتیبانآیینه
یفیزیک

تايبنددرباز
يگذاربرچسب

یچشمکنترل
پريهايبطر

شده

وجودعدم
یفیزیکاجسام

پريهايبطردر
شده

پريهايبطرذفحیچشمپایش
ذراتيحاوشده

یفیزیک

مراحلکنترل
کنترلآب،فیلتراسیون
PETییشو

انبارش
پريهايبطر

شده

مخاطرات
یشیمیای

وکردنانبارانبارش
چیدمان

واتاقيدما
تاریخرعایت
نحوهومصرف

انبارش

کنترلوروزانهيهابازدید
وچیدماننظرازهاپالت

First (FiFo)وانباريدما

in First out

محصول،فراخوان
انبار،يدماتنظیم

چیدماناصالح

اپراتورآموزش

گرانول،دیتول
وفرميپر

يبطر

- آالینده

يها
یشیمیای

وحیصحکنترليبطردیتول
ندیفرآبرنظارت

دیتول

زمانودمامیتنظ
د،یتولندیفرآدر

کردنسرد
محصولحیصح

بارابطهدرییهافرمهیته
ندیفرآدرزمانودماکنترل

هافرمنیاکردنپرودیتول
روزانهصورتبه

میتنظدما،میتنظ
ندیفرآزمانمدت

اپراتورآموزش

اپراتورآموزشدمان،یچاصالحانبار،ازروزانهدیبازدح،یصحانبارشوکردنانبارانبارشوگردانبارش
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طیمحيبهسازچیدمانغبار
انبار

دمانیچنحوهیبررس
ينگهدارطیشراوظروف

.يبهساز

بحث
مردم نسبت به حساس شدنمانندیلیدالر یاخيهادر سال

ت آب، هشدار کارشناسان راجع بـه وجـود مـواد مخـاطره     یفیک
مـردم بـه اسـتفاده از    عالقهشهرها و یز در آب شبکه عمومیآم

ده اسـتفا عمـوم را بـه  ،ید معـدن یمواد مفيحاویعیطبيهاآب
ها بـه آبنیایآلودگت.سوق داده اسیمعدنيهااز آبشتریب

بـه  يجـد یباعث نگران،ییایمیشيهایو آلودگیکربیمعوامل
شـده  کننـدگان مصـرف يبرایمنینقص اخصوص در رابطه با

چیاز هیمعدنيهاآبيسازسالمدرنکهیابهتوجهبا.11تاس
کیـ اسـت ازیـ ننیبنـابرا ،شودیاستفاده نمییایمیشمادهگونه
هـا  آبعنونیادرمهممخاطراتخطر که همهلیتحلوهیتجز

دسـت هبآبدنیورود آب به کارخانه تا لحظه رسرا از لحظه
یدر بـر مـ  یو کلـ یرا بر اساس یک چهارچوب اصوليمشتر

کـه استدهیگردیسعمطالعهنیادر. 12گردديریزپایهرد،یگ
که در يو مشکالت متعددHACCPستمیسالزاماتبهتوجهبا
کیوجود دارد، ییغذاعیآن در صناییمختلف اجرايهانهیزم

و سنجش اثر يسازادهیپيبرايو کاربردیمنطقمنظم،راهکار
در یآب معـدن یپرکنـ ودیـ تولصـنعت درستمیسنیایبخش
.گرددجادیايبطر

سـتم یسيسـاز ادهیـ انجام شده نشـان داد کـه پ  يهایبررس
HACCPآب يفـرآور ودیـ تولصورتبهآبدیتولعیدر صنا

يآن در بطـر يو بسته بنـد یمعدنآباستخراجایو یدنیآشام
PETمثال عنوانبه. باشدیکاربرد ميداراSerraو همکارانش،

مـورد  یمعـدن آبيبنـد بسـته ندیفرآدرراستمیسنیاکاربرد
بـه ایتانیبریالکلریغيهایدنینوشهیاتحاد.13قرار دادندیبررس
.14شـده پرداخـت  يبطـر يهـا در آبHACCPستمیسیبررس

Kokkinakisیاثـر بخشـ  یبه بررسـ یقیتحقیو همکارانش ط

يهـا آبیکیولـوژ یکروبیمتیـ فیکارتقـاء درشـده ادیستمیس
.15شده پرداختنديبطر

اســتنباطنیچنــ،مطالعــات ذکــر شــده در بــاالیبررســدر
مخـاطرات موجـود   ییشناساحاضر،مطالعههمانندکهگرددیم

از HACCPسـتم یسيدر برقـرار يبنـد بسـته وهیـ د اولدر موا
ـ ابرخـوردار اسـت. در  یخاصـ تیاهم مخـاطرات ،مطالعـه نی

ــیم ــو نیموجــود در آب معــدنیکــیزیو فییایمیشــ،یکرب زی
بـه صـورت کامـل مـورد     PETموجـود در  ییایمیشمخاطرات

ســتمیقـرار گرفتــه کـه از نظـر الزامـات س    ییو شناسـا یبررسـ 
HACCPکه تعـداد و  يطوربه. دینمایمجادیرا اپوشش کامل

از مطالعـات  ،نوع مخاطرات پوشش داده شده در مطالعه حاضر
دارد. در مطالعهینسبمطابقتایبوده و ترذکر شده در باال کامل

مخاطرات ذکر شـده در قسـمت مراحـل    ییشناسايبراحاضر،
ه از و اسـتفاد ياکتابخانـه قـات یعالوه بر انجام تحق،انجام کار
مکـرر از  يدهایبازدجینتااز،PETمربوط به آب و یمنابع علم
.دیگرداستفادهزینیمعدنآبدیتولکارخانجاتدیخط تول
یابیـ و ارزییشناسـا مخاطرات،HACCPستمیساساسبر
انیـ جردرایـ و ابدیکاهش یکنترلاقداماتلهیبه وسدیباشده
در مراحـل  یکنترلاماتاقدنییتع،رونیااز. گرددحذفدیتول

ـ کنترلنقاطنیتعيبراندیفرآياجرا اریبسـ تیـ از اهمیبحران
در مطالعـه حاضـر   ،اسـاس نیهمـ بر. باشدیبرخوردار ميادیز

ــال، ونیلتراســیف،یشــنونیلتراســیمراحــل ف ــربن فع کــرویمک
انبــارش،یبــاننــهییآهــا،يبطــريشــووشســت،ونیلتراســیف

رهیـ ذخ،يفـرم و بطـر  يپرونولگرادیپر شده، توليهايبطر
ـ انتخـاب گرد یبحرانکنترلنقاطعنوانبههیاولمواديساز دهی

ییتمرکز بر شناسا،یبحرانکنترلنقاطنیااست. علت انتخاب 
یقابل سنجش بـا سـرعت  يمخاطرات بر اساس کنترل پارامترها

موثر بوده است.یصورتهقابل قبول و ب
بـر اسـاس   سـتم یسنیايرااجقیتصديهاروش،ادامهدر
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محصـول  يروبـر شـات یآزماانجـام ،یداخلـ يهـا يزیمم
و مصـرف  انیمشـتر نظراتنقطهواتیبه شکایدگیرس،یینها

دررییـ اسـت در صـورت تغ  یهیبـد . دیـ گردمشخصکنندگان 
رییشده از جمله تغيبطریمعدنآبدیتولستمیسیفعلطیشرا
رییمواد، تغيبندبستهدررییتغ، هیمواد اولیاصلکنندهنیتأمدر
ـ بادوبـاره مراحـل ره،یـ غودیتولخطدر و يبـازنگر مـورد دی

.ردیاصالح قرار گ

يریگجهینت
کـه اسـت ازیـ نیسـالم و بهداشـت  یمعـدن آبدیتولجهت

طیآب و محـ نیتـأم مناسـب منـابع   ياز جمله، بهسـاز يموارد
ـ مطـابق وحیصـح بصـورت هیتصـف نـد یفرآانجـام کارخانه، اب

یینهامحصولوهیاولمواديسازرهیذخمربوطه، ياستانداردها
PETيهـا يبطـر دیـ مناسـب، تول ییو دمایزمانطیتحت شرا

کارخانـه درموجـود زاتیتجهیبازرساستاندارد،طیتحت شرا
کارخانـه طیدر محییگندزداندیو انجام فرآيادورهصورتهب

.گردندتیرعامستمربصورت
بـر  یمعـدن آبکارخانجـات عملکرددراوتتفبهتوجهبا

شیو پـا یبازرسـ درتفـاوت نیهمچنـ ونیاساس نظر مشاور
سـتم یسياجـرا نحـوه ،يزیـ مميهاشرکتتوسطکارخانجات

HACCPمتفاوت اسـت. از  یدر کارخانجات مختلف آب معدن
جهـت مطالعهنیادرشدهنیتدوستمیسيریکارگبهجهت نیا

کارخانجـات درستمیسنیاياجرايازو استانداردسیهماهنگ
.بودخواهدموثر یمعدنآبدیتول

يسپاسگزار
ـ «بـا عنـوان   نامهانیپاحاصلمقالهنیا -HACCPکیـ نیدوت

Plan د آب یـ در کارخانجـات تول يریارگکـ استاندارد جهـت ب
مخـاطرات مطـرح در   نیتـر ران به منظور کنترل مهـم یایمعدن

ــواد غــذا ــموجــود در اییبهداشــت م در مقطــع »ن صــنعتی
علـوم دانشگاهتیاست که با حما92ارشد در سال یکارشناس

تهـران اجـرا شـده اسـت.    یدرمان-یو خدمات بهداشتیپزشک
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ABSTRACT

Background: consumption of mineral waters in the world has increased in recent years, and
also concerns of consumers about its contamination are growing. Thereby, implementation of
such a protective system as HACCP can prevent contamination of waters by different agents.
This research aimed to develop an HACCP-Plan standard for mineral waters manufacturing

factories in Iran.
Methods: In current study, like production lines, polyethylene terephthalate (PET)
containers packaging, warehouses and laboratories sections of factories were observed from

view of production and quality control.
To monitor, control and restrict the hazards, seven principles of HACCP were considered.
In continue applicable solutions were presented inclusive and practically for all factories.
Required information were verified and presented through investigation of national and

international standards.
Results: The results shown that lack of sanitizing mineral water supplies and factories
environment, incomplete water treatment, non-standard production of PET bottles, improper
storage of raw materials and final product, and lack of inspection of equipment led to the

increasing health hazards of the product and endanger the consumers health.
Conclusion: In order to produce safe mineral water, it is necessary to sanitize the water
supplies and factory environment. In addition, the process of water treatment and the
production of PET bottles must be according to national and international standards. As the
implementation of the HACCP system in various mineral water producing factories is not
same, application of developed system in this research will be effective to standardize the

implementation of this system in plants.

Keywords: Mineral water, HACCP-plan, Hazards Control, Polyethylene terephthalate

 [
 D

O
I:

 1
0.

18
86

9/
ac

ad
pu

b.
je

he
.2

.1
.1

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 je

he
.a

bz
um

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jehe.2.1.19
https://jehe.abzums.ac.ir/article-1-118-fa.html
http://www.tcpdf.org

