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چکیده
با توجه به افزایش روزافزون مصرف آبهای بستهبندی شامل آشامیدنی و معدنی غلظت
ترکیبات موجود در آنها حائز اهمیت میباشد .در این پژوهش از میان ترکیبات ،غلظت سولفات

در شکل ( )2توزیع مکانی نمونههای انتخاب شده و غلظت سولفات آنها نمایش داده شده است .مشاهده میشود

مواد و روش کار

که غلظت سولفات در آبهای آشامیدنی تولید شده در استانهای شمال غربی ایران کمتر از  20میلی گرم بر لیتر
است؛ اما در محصوالت آب معدنی ،غلظت یون مذکور بیش از  40میلی گرم بر لیتر گزارش شده است .این درحالی

آب طبیعی همواره دارای مقادیری امالح محلول از جمله سولفات (با فرمول شیمیایی  )SO42-است که بطور طبیعی سمی تلقی

است که غلظت سولفات در آبهای معدنی تولید شده در البرز مرکزی عمدتا کمتر از محصوالت آب آشامیدنی

نمیشود .سولفات از منابع مختلفی از جمله انحالل ژیپس یا سنگ گچ گرفته تا پساب کارخانههای صنعتی و یا آب باران ،وارد

است.

به دلیل بروز تغییر در طعم آب و تاثیرات آن بر سالمتی موجودات مورد توجه و بررسی قرار

منابع تامین آب میشود (پاسره و همکاران .)1388 ،در صورت عدم تصفیه آب حاوی سولفات زیاد این ترکیب میتواند موجب

گرفته است .در این راستا پس از بررسی منشاء احتمالی سولفات محصوالت ،غلظت سولفات

آسیب در لولهها و مخازن ذخیرهسازی شود؛ برای تصفیه مقدار کمی آب (به منظور نوشیدن و پخت و پز) روشهای معمولی از

براساس استاندارد 1053مورد ارزیابی قرار گرفت .سپس 36نمونه برند آب آشامیدنی و  36نمونه

جمله تقطیر یا اسمز وجود دارند؛ گرچه متداولترین روش تصفیه مقادیر زیاد آب ،تبادل یونی است (.)Kozisek, 2005

برند آب معدنی (مجموعا  72برند) از دیدگاه غلظت سولفات بررسی شدند؛ همچنین توزیع

ترکیب معدنی آب به جنس الیههای زمینشناسی بستگی دارد ( )Ferrier, 2001که با حرکت آب در سازندهای خاکی و سنگی
که حاوی مواد معدنی سولفات هستند ،برخی از سولفاتها درون آبهای زیرزمینی حل میشوند .مواد معدنی حاوی سولفات شامل

مکانی محصوالت در کشور براساس غلظت مطالعه شد .نتایج نشان میدهد که غلظت سولفات

سولفات منیزیم ،سولفات سدیم و سولفات کلسیم است ( .)Costantino et al, 2020میانگین دریافت روزانه سولفات از آب

در آبهای آشامیدنی بستهبندی بیشتر از غلظت آن در آبهای معدنی بستهبندی است .به

آشامیدنی ،هوا و غذا حداکثر  500میلیگرم بوده و غذا ،منبع اصلی میباشد .در مناطقی با منابع آب آشامیدنی که میزان سولفات

عالوه ،اگرچه غلظت سولفات در آبهای آشامیدنی تولیدشده در استانهای شمال غربی ایران

آن باالست ،ممکن است آب آشامیدنی منبع اصلی ورود سولفات را تشکیل دهد .وجود سولفات در آب آشامیدنی ممکن است طعم
خاصی را ایجاد نماید و همچنین ممکن است باعث فرسایش سیستم توزیع گردد.

الف-توزیع غلظت سولفات در نمونههای آب آشامیدنی

کمتر از  20میلی گرم بر لیتر است؛ اما در محصوالت آب معدنی ،غلظت یون مذکور بیش از 40

استانداردهای بینالمللی  WHOبرای آب آشامیدنی در سال  ،1958عنوان نمودند که غلظت بیش از  400میلیگرم در لیتر برای

میلی گرم بر لیتر گزارش شده است .این در حالی است که غلظت سولفات در آبهای معدنی

سولفات ،بهطور قابل مالحظهای قابلیت شرب آب را مختل مینماید .استاندارهای بینالمللی سالهای  1963و  ،1971این مقدار را

تولید شده در البرز مرکزی عمدتا کمتر از محصوالت آب آشامیدنی است.

به عنوان حداکثر مجاز غلظت حفظ نمودند (بیدهندی .)1390،غلظت سولفات طبق استاندارد ملی ایران ( )1053بهصورت حداکثر

کلیدواژه :سولفات ،آب معدنی ،آب آشامیدنی ،آب بستهبندی

مقدمه
با توجه به رشد روزافزون جمعیت نیاز به آب آشامیدنی سالم افزایش یافته
است .در این میان آبهای بستهبندی که پویاترین بازار را در بین صنایع
غذایی و آشامیدنی دارند ،بیش از پیش مورد اهمیت واقع شدهاند ( Ferrier,
 .)2001در کشورهایی مانند امارات متحده عربی ،تقریبا  %90مردم از آب
معدنی بستهبندی استفاده میکنند ( Nsanze, Babarinde, & Al
 .)Kohaly, 1999بهطور کلی آبهای بستهبندی به دو دسته آشامیدنی و

مطلوب  250میلیگرم بر لیتر و حداکثر مجاز  400میلیگرم بر لیتر گزارش شده است .غلظت بیش از حد سولفات در آب سبب
ایجاد مزهی تلخ در آن میشود .جهت بررسی غلظت سولفات در آبهای آشامیدنی و معدنی بستهبندی ،در مجموع  72نمونه آب
بستهبندی ،شامل  36نمونه آب آشامیدنی و  36نمونه آب معدنی موجود در بازار ایران انتخاب شده است (جدول.)1

ب-توزیع غلظت سولفات در نمونههای آب معدنی

شکل  -2توزیع غلظت سولفات در نمونههای انتخابی آب آشامیدنی و معدنی بستهبندی در ایران

نتیجه گیری
با توجه به اثرات ناشی از باالبودن غلظت سولفات موجود در آب بر سالمت انسان و همچنین تاثیر آن
بر طعم آب ،ضروری دانستیم غلظت آن را در برخی نمونه آبهای بستهبندی موجود در بازار مورد

بحث

بررسی و میان غلظت سولفات در آب آشامیدنی و آب معدنی بستهبندی ،مقایسه صورت گیرد.

با توجه به جدول( ،)1در نمونههای آب آشامیدنی غلظت سولفات از  0/29تا  88/3میلی گرم بر لیتر متغیر می باشد ولی غلظت

طی مقایسه نمودارها اینطور استنباط میشود که بطور کلی غلظت سولفات در آبهای آشامیدنی

سولفات در آبهای معدنی مورد بررسی از  3تا  85میلیگرم بر لیتر متغیر است .در شکل ( )1نمودار تغییرات غلظت یون سولفات

بستهبندی بیشتر از آبهای معدنی بستهبندی است؛ اما بازه تغییرات غلظت سولفات در آبهای

در نمونههای مورد بررسی نمایش داده شده است .مشاهده میشود که کمترین غلظت سولفات در میان برندهای آب آشامیدنی

آشامیدنی بزرگتر از بازه تغییرات غلظت آن در آبهای معدنی میباشد.

مربوط به برند  D18با غلظت سولفات  0/29میلیگرم بر لیتر و در میان برندهای آب معدنی M6 ،و  M22برندهای شماره  6و
 22با  3میلیگرم بر لیتر مشاهده میشود .برند شماره (14غلظت  88/3میلیگرم بر لیتر) در میان برندهای آب آشامیدنی و
همچنین برند شماره (16غلظت  85میلیگرم بر لیتر) در میان آبهای معدنی بیشترین غلظت سولفات را به خود اختصاص
میدهند .به عالوه ،میانگین غلظت سولفات در آبهای آشامیدنی مورد بررسی بیشتر از میانگین غلظت سولفات در آبهای
آشامیدنی مورد بررسی بیشتر از میانگین غلظت سولفات در آبهای معدنی مورد بررسی میباشد.
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نکند (استاندارد ملی ایران ،شماره  .)1053بر روی هر دو نوع آب بستهبندی

پاسره ،ف ،حسنی ،ا.ح ،حسینی ،ن ،جاوید ،ا.ح )1395( .بررسی تغییرات سولفات در منابع آب شرب زیرزمینی
شهر یاسوج و تهیه نقشه کیفی آن با ابزار  .GISعلوم و تکنولوژی محیط زیست.

برچسبی وجود دارد که غلظت برخی عناصر و ترکیبات موجود در بطری را
نشان میدهد که از میان آنها غلظت سولفات از اهمیت خاصی برخوردار
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