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 .2معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،ششت ،ایران
 .3گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی البرز ،تهران ،ایران
 .4گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت مقاله25/8/52 :

؛ تاریخ پذیرش25/77/71 :

چكیده
زمینه و هدف :رشد جمعیت و محدودیت دسترسی به آب شیرین و نیاز به استفاده از آبهاا بطار شاده ،ضارور
بررسی کیفیت میکروبی این آبها را تشدید میکند.
مواد و روش ها :کیفیت میکروبی  42مارك از آبها بطر شده موجود در بازار شهرها ایران به صاور تاااد ی
در دو ال تابستان  19و پائیز  19در هر ال از هر مارك دو نمونه ماورد بررسای ارارگر ات .باا روش تخمیار 91
لوله ا و شمارش بشقابی ( )Plate Countنمونهها برا حضور کلیفار ،،کلیفار ،گرماپاا و بااکتر هاا هتروتارو
( )HPCمورد آنالیز ارارگر تند .آنالیز نتایج با نر ،ا زار  SPSSانجا ،گر ت.
نتایج :مجموع کلی ر،ها در برندها شماره  S18و  S20به ترتیب در دو اال تابساتان و پاائیز 4 MPN/100ccباود.
درتمامی برندها ا زایش چشمگیر میزان HPCمشاهده شد 6 pH .درصد آبها معدنی ایاران خاار از محادوده مجااز
بود .میانگین کدور معادل 0/434 NTUو  0/442 NTUبه ترتیب در دو ال پائیز و تابستان بوده است.
نتیجه گیری :میکروارگانیسمها هتروترو

در  900درصاد نموناههاا در محادوده باا تر از حاد اساتاندارد حضاور

داشتند .در حدود  94درصد نمونهها باکتر ها گروه کلیفر ،یا ت شد .تمامی نمونهها ااد بااکتر هاا گاروه کلیفار،
گرماپا

بودند.

کلمات کلیدی :مجموع کلیفر،ها ،باکتر ها هتروترو  ،شمارش بشقابی

مقدمه

خصوص استفاده از آبهای بطری شده جنبوههوای متعوددی از

حیات انسان دش گرو وجود آب سالم بووده و توالد دش شاه

قبیل نوع آب ،تركیبات و افزودنیهای آن ،قیمت،كنترل كیفیوت،

اسوت .نگرانویهوای

آثاش زیست محیطی ناشی از پاكوت هوای پالسوتیکی و مصورف

مربوط به آب دش مناطق خشك و نیمه خشك حاد موی باشود و

انرژی بیشتر دش قیا
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بسیاشی از كشوشها كه با بحران آب شو بوه شو هسوتند بور شوی

منابع آب بطری شده شامل چشمه ،چاه های دستی و لولهای یوا

منابع آب غیرمتعاشف (فاضالب تصفیه شده یا آب دشیای نموك

سیستم های آب شهری بوده كه این منوابع بایود سوالم باشوند و

زدائی شده) تکیه میكنند 1.دشاین كشوشها استفاده از آب بطری

كیفیت مناسبی از نظر بهداشتی برای مصرف انسان داشته باشند.

شده به دالیلی از جمله طعم و مزه نامطلوب منابع آب شهری و

طبق گزاشد  WHOبیش از 1/8میلیون نفر (اكثراً كودكوان) هور

سالم تور بوودن نسوبت بوه آب شویر شوبوه ششود اسوت 3-1.دش

سال دش دنیا بر اثر بیماشیهای ناشی از آب مویمیرنود كوه ایون

تأمین آب سالم مباشزه ای عظیم و مقود

* گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
ایمیلm_alimohammadi@tums.ac.ir :

با شبکه لوله كشی موشد توجه میباشود .

محمود علی محمدی و همکاران

مسئله تبدیل به یکی از مهمترین و شایعترین علل مور

ومیور

شده است .به طوش مثال دش مطالعه ای با عنوان برشسوی كیفیوت

شده است .بنابراین عالوه بور پیوادهسوازی شودهوای مختلو

باكتریایی آبهای معدنی بطری شده دش مجاشسوتان كوه توسوط

بهداشتی دش طول استحصال و بسته بندی آب بطری شده ،مانند

دانشکده علوم كشاوشزی و تغذیه انجام شد ،مشخص شود كوه

نظافت تجهیزات و انباشد صحیح تركیبات بسوته بنودی ،دقوت

سطح كلیفرمها و باكتریهای بیمواشیزا از حود اسوتانداشد فراتور

ویژه ای باید دش نگهوداشی و انتقوال محصوول نهوائی صووشت

شفته است.
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گیرد 5.آلودگی آبهای بطری شده میتواند از طریق آلوده بودن

همچنین دش مطالعه دیگری كه دش برزیول توسوط داسویلوا و

اولی وه آب و ی وا نشووت از طری وق موووادی كووه دش آن نگهووداشی

همکاشان انجام شد ،مشخص شد كه سطح میکروبی آب شهری

مووویشووووند یو وا حتو وی دش طو وی فرآینووود صووووشت گیو ورد.

به مراتب بهتر از آب های بطری شده است 6.دش ایران ،مطالعات

اگرمیکرواشگانیسوومهووای طبیع وی (آكروموبوواكتر ،فالوبوواكتریوم،

مختلفی بر شوی كیفیت آب های بطری شده انجام شوده اسوت.

و )...دش طول پروسه تهیه و بطری كردن

دش مطالعه ای كه توسوط كرمانشواهی و همکواشان انجوام شود،

آب حذف نشوند ،دش مودت  1-3هفتوه پوا از بطوری كوردن

آبهای بطوری شوده داخلوی بوا توجوه بوه برچسوب كاشخانوه

آلکالیژنز،پسودومونا

11

ممکن است تکثیر باكتریایی اتفاق بیافتد و تعداد بواكتریهوا بوه

طبقهبندی و كیفیت شیمیایی آن برشسی شود .اموا نکتوه قابول

و

توجه این است كه تا به حال هیچ مطالعهای دش كشووش بور شوی

سالمونال تمایل بیشتری به زنده ماندن و تکثیر با قابلیوت ایجواد

كیفیت میکروبی این آبها انجام نشده است .بنابراین هودف از

بیموواشی دش مصوورف كننوودگان نشووان موویدهنوود2و .7دش میووان

مطالعه حاضر برشسی كیفیت میکروبی آبهای بطوری شوده دش

خصوصیات كیفی آب های بطری شده،كیفیت میکروبی اهمیوت

ایران و مقایسه آن با استانداشدهای ملی و بینالمللی است.

 113-114برسوود 6.پوواتوژنهووایی نظی ور  ،EColiسووودومونا

ویژه ای داشد چرا كه مستقیماً با سالمت انسان مرتبط است .آب
بطری شده میتواند یك محیط اولیگوتروفیوك هموراه بوا موواد

مواد و روشها

مغذی كافی برای استقراش بواكتریهوای اوتووتروف ششود یافتوه

این مطالعه از نوع برشسی مقطعی میباشد كه از تابستان 91

باشد .باكتری  HPCمیتواند دش محیط الیگوتروفیك باقی بماند،

شروع گردیده و تا پائیز  91ادامه یافته است .نمونوههوای مووشد

تکثیر پیدا كند و سرانجام واشد بودن موجوود زنوده شوود .ایون

نظر دش این مطالعه از  24برند معتبر و مختل

آبهوای بطوری

باكتری میتواند خطر سالمتی بشر شا افزایش دهد و شوی افوراد

شده تولیدی دش ایوران و بوه صووشت تصوادفی دش محودوده دو

به واسطه استفاده نادشست از آب بطوری شوده اثور گوذاشد ،یوا

فصل تابستان و پائیز انتخاب شده است .دش هر فصل دو نمونوه

مشکالت سالمتی برای بیماشانی كه داشای نقص ایمنوی هسوتند

از هر برند مووشد آزموایش قوراش گرفتوه اسوت .بوه علوت عودم

ایجاد كند 8.منابع متعددی نشوان داده انود كوه آب بطوری شوده

دسترسی آسان ،صرف هزینه و زمان زیاد جهت نمونوه بورداشی

استریل نیست همان طوش كه ممکن اسوت شوامل پواتوژن هوای

مستقیم از شركت ها ،كاشخانهها و منابع اصلی تولیدكننوده ایون

متنوعی مثل كلیفرمها ،اشرشیاكلی ،پسودومونا  ،كمپیلوباكتر و

محصوالت ،نمونهبرداشی از نمونههای موجود دش مراكوز خریود

حتی مایکوباكتریا باشود و حضووش شواخص هوای اشرشویاكلی،

صوشت پذیرفت و نکته قابل ذكر آن كوه هودف از انجوام ایون

كلیفرمهوا و انتروكوكوو  ،شویوع آلوودگی و پتانسویل حضووش

تحقیق ،تعیین كیفیت میکروبی آبوی مویباشود كوه دش دسوتر

میکرواشگانیسمهای آنتریك پاتوژن شا نشان میدهد 9.بوه هموین

مصرف كننده است .به دلیل محدودیت دش ذكر نام برندهای آب

دنیا دش این زمینوه انجوام

معدنی ،كد شناسه حرفی  Sشا كه معرف  Sampleاسوت مووشد

دلیل مطالعات زیادی دش نقاط مختل
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استفاده قراش دادیم و  24برند آب معدنی شا به ترتیب از برنود 1

 ANOVAو  Independent-sample T-testجهوووت مقایسوووه

تووا برنوود  24بوواعنوان  S1تووا  S24شووماشهگووذاشی نمووودیم.

میانگین دادهها با یکدیگر و مقادیر استانداشد ،استفاده شد.

پاشامترهووای موووشدنظر دش ایوون مطالعووه ،شووامل ،pHكوودوشت و
پاشامترهووای میکروبوی شوواخص كیفیوت آب آشووامیدنی اسووت.

یافتهها

پاشامترهووای میکروب وی شوواخص كیفی وت آب آشووامیدنی شووامل

پاشامترهای مطالعه شوده دش ایون تحقیوق شوامل میوزان ،pH

كلیفوورم ،كلیفوورم گرماپووای و بوواكتریهووای هتروتووروف ()HPC

كدوشت ،مجمووع كلیفورمهوا و  HPCاسوت .نمووداش  1میوزان

است .شود سنجش كلیفورم هوا ،تخمیور  15لولوه ای (شوماشه

تغییرات  pHشا دش  24برند آب معدنی دش دو فصل تابسوتان 91

شود دش اسووووووتانداشد متوووووود  ،)MPN()9221E ,9221Bو

و پائیز  91نشان میدهد.

باكتری های هتروتروف ( ،)HPCشماشد بشقابی (شماشه شود

همانطوش كه دش نموداش  1مشاهده میشوود ،دامنوه تغییورات

دش استانداشد متد  )9215Bبود و آزمایشات مطابق با شودهوای

 pHدش پووائیز  91دش محوودوده ( )5/7-8/4و دش تابسووتان  91دش

اسووتانداشد آزمایشووات آب و فاضووالب انجووام شوودند 12.كلیووه

محدوده ( )5/9-8/7بوده است.

آزمایشات دش آزمایشگاه میکروبیولوژی گروه مهندسی بهداشت

نموداش  2تغییرات كدوشت شا دش هور یوك از  24برنود آب

محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علووم پزشوکی تهوران انجوام

معدنی دش دوفصل تابسوتان و پوائیز  91نشوان مویدهود .دامنوه

گرفت .برای تجزیه و تحلیل آماشی داده های به دست آموده از

تغییرات كدوشت دش فصل پائیز  91دش محودوده (-1/48 NTU

نرم افزاش  SPSSاستفاده گردید.

 ،)1/14میانگین آن معادل  1/232NTUو انحراف معیاش آن نیوز

ابتدا دادهها توسوط آزموون  Kolmogorov-Smirnovجهوت

معادل  1/187بوده است .تغییرات كدوشت دش فصل تابستان 91

برشسی نرمال بودن توزیع پاشامترهوای میکروبوی دش نمونوههوا،

دش محوودوده ( ،)1/15-1/47 NTUمیووانگین آن معووادل

آنالیز شدند و سوپا مشوخص گردیود كوه توزیوع پاشامترهوای

 1/228و انحراف معیاش آن نیز معادل  1/799بوده است.

میکروبی نرمال بوده ( )Pvalue>1/15كه از آزموون

NTU

One-way
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نمودار  :1میزان تغییرات  pHآبهای معدنی دش دو فصل تابستان و پائیز 91

نمودار  :2مقایسه میزان كدوشت آبهای معدنی دش دو فصل تابستان و پائیز 91

نموداش  3مجموع كلیفرمها شا دش  3برنود آب معودنی دش دو

است.

فصل پائیز و تابستان نشان میدهد .نتایج به دسوت آموده نشوان

نموداش  4میوزان  HPCشا دش تموام برنودها نشوان مویدهود.

داد كه مجموع كلیفرمها دش آب معدنی بوه شوماشه  S12دش هور

همانطوش كه دش این نموداش مالحظه میشود ،میزان  HPCبه جز

دوفصل حداكثر بووده اسوت .مجمووع كلیفورمهوا دش برنودهای

دش آب معدنی برند  S1و  S10دش فصل پائیز و آب معدنی برند

شوماشه  S18و  S20بوه ترتیوب دش دو فصول تابسوتان و پوائیز

 S7و  S21دش فصل تابستان دش همه برنودها افوزایش چشومگیر

 2MPN/100ccبه دست آمده است .همانطوش كه نموداش  3نشان

داشته است.

میدهد ،مجموع كلیفرمها دش  87دشصود نمونوههوا صوفر بووده

نمودار  :3مقایسه مجموع كلیفرمها دش نمونههای آب معدنی دش دو فصل تابستان و پائیز 91
 ♦ 244مجله مهندسی بهداشت محیط ،سال اول ،شماره  ،1زمستان 2931

بررسی کیفیت میکروبی آبهای بطری شده در ایران

نمودار  :4مقایسه میزان  HPCدش نمونههای آب معدنی دش دو فصل تابستان و پائیز 91

بحث

پیدا میكند ،حتوی میوزان ایون میکرواشگانیسومهوا بوه حودود
5

4

15

طبووق نتووایج بووه دسووت آمووده از نموووداش  pHو بوور اسووا

 11 -11 CFU/mlپا از  3-7شوز ذخیرهسازی مویشسود.

استانداشد  1153مؤسسه استانداشد و تحقیقات صنعتی ایران ،كوه

میزان  HPCموشد مطالعه قراش گرفته دش  24برند آب معودنی دش

حد مطلوب pHشا دش محدوده ( )7-8/5و مقداش حوداكثر مجواز

طول پروسه ذخیرهسازی دش مركز خریود توا آنوالیز نمونوه هوا،

آن شا دش محدوده ( )6/5-9تعیین كرده و هم چنوین بور اسوا

فرصت افزایش یافتن دش سطح و یوا داخول نمونوه آب معودنی

استانداشد  EPAكوه حود مجواز  pHشا دش محودوده ()6/5-8/5

بطری شده شاداشته اند.

اعالم كرده است 6 pH ،دشصد آبهای معدنی ایوران خواش از

الزم به ذكر است كه این بواكتریهوا دش فصول پوائیز میوزان

استانداشد شماشه  ،1153كوه حود

كمتری شا نسبت به فصول تابسوتان نشوان داده انود .و ایون امور

مطلووب كوودوشت شا كمتوور یوا مسوواوی 1و مقووداش مجوواز آن شا

میتواند به دلیل شرایط ناصحیح انباشد و ذخیره سازی برندها،

حداكثر 5 NTUاعالم كرده و همچنین با توجه به اینکوه مقوداش

وجود مشکل دش پروسه تولید آب بطری شده دش كاشخانه و نیوز

مجاز كدوشت از نظر اسوتانداشد  5 NTU ،EPAمویباشود13و،14

حضوش آلودگی میکروبی دش منبع تهیه آب بطری شده باشد.

محدوده مجاز است .بر اسا

كدوشت آبهای معدنی برشسی شده دش محدوده استانداشد بوده
است.

مطالعه ای هوم دش سوال  1999توسوط  N.Y.Jayasekaraو
همکاشانش انجام شد كه سوهم مهوم جمعیوت بواكتریهوا شا دش

آنالیز میکروبی آب معدنی بطری شده همیشه قابلیوت ششود

بطریهای آب معدنی به سطح داخلی بطری  PVCموشد مطالعه

میکرواشگانیسم هائی شو كه میتواننود شوی بسوترهوای مناسوب

قراش داده بود ،این مطالعه نشان داد كه آبهوای معودنی بطوری

ششد كنند نشوان داده اسوت .پوا از بطوری كوردن آب ،شوماش

شده حاوی دو میکروفلوش مشابه هستند :یکوی معلوق دش داخول

میکرواشگانیسم هائی كه قابلیت زنوده مانودن شا داشنود افوزایش

آب و دیگری به حالت چسبیده دش سطح بطری .دش این برشسی
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بیش از  83دشصد جمعیت میکروبی دش سوطح بطوری مشواهده

و میووزان آن از  1211 CFU/mlتووا  28111CFU/mlبووود .ایوون

شدند .چسبیدن و انباشتگی باكتریها شوی سطح به زمان سپری

مسئله نقطه برجسته ای برای سالمتی مصورف كننودگان اسوت.

شده دش فرآینود تولیود آب معودنی بسوتگی داشد 16.دش برشسوی

اگرچه هیچ سخت گیری شوی  HPCآب های بطوری شوده كوه

حاضر افزایش میزان باكتریهای هتروتروف شا نیز مویتووان بوه

بعد از عملیات بطری كردن آب توسوعه پیودا مویكننود وجوود

زمان سپری شده دش فرآیند تولید و همچنین زمان ذخیره سازی

نداشد 21،ولی با این وجود نمی توان اسوتانداشدهای ملوی و بوین

دش مراكووووز خریوووود تعموووویم داد .دش مطالعووووه ای كووووه

المللوی شا دش زمینووه بوواكتریهووای هتروتووروف نادیوده گرفووت.

توسط  Alexanderloyو همکاشان دش سال  2115انجوام گرفوت

استانداشد ملی شماشه  4413دش خصوص این باكتریهوا بعود از

بیشترین میکرواشگانیسم های آب معودنی طبیعوی بطوری شوده،

 48ساعت ذخیره سازی محصول نهایی  111عدد دش هور میلوی

هتروتروف های هوازی متعلوق بوه گوروه گاموا بودنود .دش ایون

لیتر است 15.دش مطالعه سال  2111نروژ ذكر شوده كوه تعوداد و

مطالعوووه نیوووز طبوووق مطالعوووه موووذكوش بیشوووترین میوووزان

نوع منابع كربن دش آب ،توسعه هتروتروفها شا حمایت میكند.

میکرواشگانیسمهای آبهای بطری شده متعلق بوه بواكتریهوای

این امکان وجوود داشد كوه اشتبواط منوابع كوربن دش منبوع تهیوه

هتروتروف بودند 17.تنوع دش شماش باكتریها بعد از عمل بطری

آبهووای بطووری شووده و افووزایش بوواكتریهووای هتروتووروف دش

سازی و یا دش طول ذخیره سوازی ممکون اسوت نشوان دهنوده

محصول نهایی موضوع بحث برانگیزی شوود .اموروزه پذیرفتوه

تغییراتی دش كیفیت آب معودنی باشود .همچنوین ایون تغییورات

شده كه  HPCبه تنهائی نمی تواند اشتباط مستقیمی با خطورات

بازتواب

سالمتی انسان داشته باشد ،البته باید این نکته شا متذكر شود كوه

داشته باشد ،به عنووان مثوال كواهش دش زنوده مانودن برخوی از

 HPCو تركیباتش میتواننود تغییراتوی شا دش كیفیوت آب نشوان

گونه های میکروبی ،شقابوت یوا فاكتوشهوای دیگوری كوه هنووز

دهند و باید شوی آنها برشسی بیشتری انجام شود .همچنوین دش

شناسایی نشدهانود 18.مطالعوه ای كوه دش سوال  2112دش كشووش

مطالعه دیگری كه دش سال  2111دش میالن ایتالیا برشوی كیفیوت

برزیل بر شوی برشسی میزان بواكتریهوای هتروتوروف دش چنود

باكتریولوژیکی آبهای بطری شوده چشومه صووشت پوذیرفت،

برند آب بطری شده صوشت پذیرفت ،میزان  HPCدش دو ماشک

چشمه موشد مطالعه قراش گرفته بورای مصورف انسوان نامناسوب

دش شوز اول آنالیز از همه بیشوتر گوزاشد شود ،ایون دو مواشک

اعالم شد .به دلیل این كه  HPCدش  85دشصود نمونوههوای آب

ممکن است بر شوی تغییر مواد مغوذی قابول دسوتر
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همچنین دش طول عمر مفیدشان  HPCباالتر از  511CFU/mlشا

فراتر از حد مجاز یافت شد .دش مطالعه حاضر به جز  3ماشک

نشووان دادنوود .ایوون اطالعووات اهمیووت برشسووی میووزان  HPCدش

ذكر شوده  ،سوایر برنودهای آب معودنی برشسوی شوده از نظور

آبهووای معوودنی شا مطوور موویكننوود .دش اكثوور مووواشد منبووع

باكتریهای هتروتروف با دش نظر گورفتن اسوتانداشد ملوی 4413

آلودگی های وشودی به آبهای بطری شده بوه كاشخانوه تولیود

جهت استفاده مصرف كنندگان نامناسوب هسوتند 22.دش مطالعوه

كننده آن ها ،پمپ ها ،لولهها و حتوی بطوریهوای بسوته بنودی

دیگری كه دش سال  2118دش یونوان بورشوی كیفیوت میکروبوی

نسبت داده میشود 19.با این وجود ،این مسئله دش آینده باید مود

آبهای بطری شده انجام شد ،آبهای بطری شده موشد مطالعه

نظر قراش گیورد توا نگرانوی مصورف كننودگان ایون محصووالت

قراش گرفته موشد تأیید جهت مصرف واقع نشد .به دلیل این كوه

برطرف گردد .دش مطالعه دیگوری كوه دش كشووش نوروژ بورشوی

 83دشصوود نمونووههووا حوواوی كلیفوورم و  13دشصوود حوواوی

كیفیت میکروبی آبهای بطری شده دش سال  2111انجوام شود

اشرشیاكلی بودند .دش این برشسی عنوان شد كوه ذخیوره سوازی

همه بطری های موشد آزمایش قراش گرفته  HPCباالئی شا داشتند

ماهانه آب های بطری شده دشسوپرماشكتها به نظر نموی شسود
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تأثیری برشوی ایمنی میکروبی آبهای بطری شده داشوته باشود

مجموع كلی فرمها دش سه برند و میزان باكتریهای هتروتوروف

و دش تمامی نمونه های موشد مطالعه قراش گرفته دش شرایط ایمنی

دش تمامی برندها با استانداشد ملی مغایرت نشوان داده و از ایون

كامل میوزان  HPCاز 111CFU/mlو 21CFU/mlفراتور نرفوت.

نظر آبهای معدنی برشسی شده موشد تأیید نیستند.

این مسئله متذكر این نکته است كه میزان افوزایش بواكتریهوای
هتروتروف دش طول ماههای ذخیرهسوازی اخوتالف چشومگیری

نتیجهگیری

نداشته اند .این امر با نتایج برشسی حاضر تفاوت داشد ،میتووان

نتایج تحقیق حاضر نشان داد كه  pHتمامی برنودها بوه جوز

این گونه بیان كرد كه این امکوان وجوود داشد كوه بواكتریهوای

دش  6دشصد از برندها دش طول دو فصل موشد برشسوی تغییورات

هتروتروف هم بتوانند دش طول پروسه تهیه افزایش پیدا كننود و

محسوسی از خود نشان نداده است و تقریباً دش هموان محودوده

هم دش مدت ذخیرهسازی كه دش این دو مسئله نهایت دقت بایود

 pHاولیه باقی مانده اسوت .همچنوین نتوایج حاصول از برشسوی

به فرآیند تهیه این آبها داده شود 6.وجود شاخصهای كلیفورم

تغییرات كدوشت آبهای معدنی موشد مطالعه قراش گرفته نشوان

و كلیفرم مدفوعی دش آبهای معدنی بطری شوده نشوان دهنوده

داد كه كدوشت دش حد استانداشد بووده و مشوکلی از ایون نظور

21

وجود نداشد .میزان تغییرات مجموع كلیفرم هوا دش ایون برشسوی

الزم به ذكر است كه دش استانداشد ملی و بینالمللی  4413میزان

نشان داد كه  12دشصد نمونهها داشای باكتری های كلیفرم بودند

مجموع كلیفرم ها دشمحصول نهایی میباید  MPN/100CCصفر

و نیز دش  111دشصد نمونه های آب معدنی ،باكتری هوای گوروه

باشد.از برشسی نتایج این مطالعوه بوا نتوایج بوه دسوت آموده از

هتروتروف مشاهده شدند .لذا ضروشت بیشتری بر شوی مطالعه

مطالعات دیگر میتوان این گونه بیان كرد كوه هور 24برنود آب

و پرمصورف

آلودگی و پتانسیل حضوش میکرواشگانیسم های پواتوژن اسوت.

معدنی هیچ مشکلی از نظر باكتری كلی فرم گرماپای نداشند اموا

حضوش این گونههای باكتری دش برندهای مختلو
آبهای بطری شده احسا

میشود.
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ABSTRACT
Background: Because of population growth, limited access to fresh water resources, the need to
use bottled water, controlling microbial quality of bottled water is important.
Materials and Methods: Microbiological quality of 24 brands of bottled water available in the
town markets of Iran was studied Random. Samples were collected in summer and autumn, 2012. In
each season, we collected two samples for each brand. In order to analyze Total coliforms, E-Coli,
and HPC, MPN and Plate Count Methods were used. Data analysis was processed by SPSS software.
Results: Total coliforms were 2 MPN/100CC in two brands S18 and S20. Increased HPC levels
were also observed in all brands. pH level of 6% from bottled waters were higher than the standard.
Average of turbidity was 0.232 and 0.228 at the autumn and summer, respectively.
Conclusion: the heterotrophic microorganisms were present in 100% of the samples. Total
coliforms were also found in 12% of the samples. None of the samples contained E-Coli.
Keywords: Total coliforms, Heterotrophic Bacteria, Plate count.
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