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 مقدمه :

و...  رودخاناه ، بااران ، دریاا مختلفا  هچوا ن است. به شکل هاای زمین ماده ای فراوان در کره آب

رود. هار اما از بین نچا  ش د،ش د. آب در چرخه خ د ، مرتباً از حالت  به حالت دیگر تبدیل م دیده م 

باشد. مروری بر س ابق تچدنهای  که در ط ل تاریخ شکل گرفته اند و شک فا محتاج آب م  حیات گ نه

ست که وج د آب و امکان دسترس  باه آن یکا  از کلیادی تارین ل امال شده اند نشانگر این واقعیت ا

مصار  کننادگان  آب و اوجگیری رقابت باین افزایش تقاضا برای و استچرار آنها ب ده است . فراگیری

مختلف م جب شده انسان برای ایجاد م ازنه وتعادل بین ت زیا  نیازهاا و منااب  آب م جا د مساتقیچا در 

شرایط طبیعا   ه ها دخالت کند و با ایجاد تاسیسات گ ناگ ن ذخیره و ت زی  آبوضعیت طبیع  رودخان

آب معادن  و آب شارب بعنا ان یکا  از نیازهاای اساسا   . را به منظ ر تامین نیازهای خ د تغییار دهاد

ط لیتر میباشد که بستگ  به شارای ۲تا  ۱روزمره انسان و استچرار حیات میباشد . میزان نیاز روزمره هر فرد 

آب و ه ای  و سن و سال دارد . استفاده از آب آشامیدن  ساال  و گا ارا یکا  از مهچتارین فاکت رهاای 

از سالیان بسیار دور به آن ت جه شده است . امروزه مصار  آب هاای بیاری ای مصر  آب میباشد که 

انساان مفیاد  آبهای  که دارای م اد معدن  غنا  ما  باشاند بارای چرا که  رواج بسیاری پیدا کرده است

آب گاازدار ،  آب های بیری ای به دو دسته اصل  تقسی  ما  شا ند، آب گاازدار و آب سااده . هستند

در طا  لچلیاات  باه آن  "آن معچا ا مچکن است به ط ر طبیع  با دی اکسید کربن تصفیه ش د اما گااز

حال شاده در آب باه آن مانند زیرا دی اکسید کاربن  اضافه م  ش د. میکروبها در آب گازدار زنده نچ 

 .خاصیت اسیدی م  دهد
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و  بهداشات  "آبهای بیری ای، آب چشچه ها یا رودها هستند که در هچان محال، در شارایط کااما اکثر

آبها مچکن اسات  بدون استفاده از هیوگ نه م اد شیچیای ، داخل بیری ها ریخته م  ش ند. در نتیجه این

نگهداری، این باکتریها به این دلیل  که البته در ط ل مدت زمانحاوی باکتریهای طبیع  و ب  ضرر باشند 

م  روند. در ن ل  از آبهاای بیاری ای کاه باا لنا ان  که از م اد مغذی استفاده نچ  کنند تدریجا از بین

مراحل مختلف  برای ک  کردن تعداد اینگ نه میکروبهای احتچال   ، شناخته شده اند، از"آب آشامیدن "

  . داستفاده م  ش

 

 عرف  محص لم -۱

، جریان دارناد و آنهاا شده اند  ایجاد  های  که مصن لاهای طبیع  یا چشچهآبهای معدن  ، از چشچه

 آب .نچاینادبارای مصار  حچال م  کنناد ورا در هچاان سرچشاچه در فار  مخص صا  پار م 

در آن حال شاده  سای  زماین لب ر آب از هستند که در م ق  نچکهای  ها بی ر کل  دارایچشچه

فاقد این نچکهاست. مقدار این نچکها در آبهای معدن  بچراتب زیادتر و ااقل به یک  آب مقیر ول 

 .رسدهزار م  در

 (3نام و کد محص ل )آیسیک -۱-۱

 10/2201و  90/2201

 شچاره تعرفه گچرک -۲-۱

هات کاد بنادی کااهاا و تعیاین حقا ی گچرکا  و سا د های بازرگان  بین الچللا  جدر داد و ستد

بازرگان  ،اغلب از دو ن ع طبقه بندی استفاده م  ش د کاه یکا  از ایان طبقاه بنادی هاا نامگاذاری 
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و دیگری طبقه بندی مر کز استانداردها و تجارت بین الچلل  م  باشاد و رو  طبقاه بنادی  بروکسل

ازرگااان  خااارج  کشاا ر ایااران طبقااه بناادی بروکساال اساات کااه بنااابر نیازهااا و ماا رد اسااتفاده درب

 .کاربردهای خاص م ج د ،گاه  تقسی  بندیهای بیشتری در زیر تعرفه ها انجام گرفته است

 شچاره تعرفه
کد سیست  هچاهنگ 

 شده
 ن ع و شرح کاا

حق ی 

 گچرک 

س د 

 بازرگان 

 ۱0/۲۲0۱و90/۲۲0۱ 0۱/۲۲و  0۲/۲۲

 

ن  طبیعااا  یااااا آب،آب معاااد

ابهاای گاازدار شاده مصن ل  و 

 و....

یکصد و ده  درصد ۱0

 درصد

 

 شرایط واردات-3-۱

با توجه به اینکه کشور ایران از آبهای زیر زمینی بسیاری برخوردار می باشد و از لحاظ منابع آبی در 

 شرایط بسیار خوبی قرار دارد لذا واردات آبمعدنی به کشور مقرون بصرفه نخواهد بود

 بررس  و ارائه استاندارد )مل  یا بین الچلل(-4-۱

لرضه هر ن ع کاائ  با ت جه به باا رفتن دانش بشری ضرورت دارا ب دن کیفیت میل ب و آگااه  

بیشتر در م رد آن را الزام  نچ ده است و لاذا اماروزه بارای اغلاب کااهاا اساتانداردهائ  تادوین و 

ان  جزئا  از شناسانامه هار کااا بشاچار ما  رود رلایات لرضه شده است و اساتاندارد ملا  و جها

استانداردهای مل  برای مصار  داخل  و استانداردهای باین الچللا  بارای صاادرات اماری اجتنااب 

ناپذیر است در این زمینه استاندارد تدوین شده ت سط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعت  ایرانتحت 
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ین الچللاا  اسااتانداردها متعاادد هسااتند کااه ماا  تاا ان بااه وجاا د دارد البتااه مراجاا  باا ۲44۱شااچاره 

و.... اشاره نچ د و با ت جه به اهچیت این  BSI،ASTM ،JIS ،ISO ،ANSIاستانداردهای جهان  

 ن ع محص ل در دنیا استانداردهای زیادی از س ی مراج  مختلف ارائه شده است.

 جدول محدوده مجاز ترکیبات شیمیایی آب معدنی

 حداکثر/میلی گرم  رکیباتنوع ت ردیف

 AS 05/0 آرسنیك 1

 PB 05/0 سرب 2

 HG 001/0 جیوه 3

 CU 1 مس 4

 SE 01/0 سلینوم 5

 CR 05/0 کرم 6

 BA 01/0 باریم 7

 CD 01/0 گارمیم 8

 MN 2 منگنز 9

 ZN 5 روي 10

 HBO 30 بورات 11

 NO 005/0 نیتریت 12

 NO 45 نیترات 13

 HS 05/0 سولفور 14

 CN 01/0 سیانور 15

16 T.C.O O 3 

 پیگوري در لیتر 30حداکثر  Bمواد رادیو اکتیو  17

 پیگوري در لیتر 3حداکثر  Aمواد رادیو اکتیو  18
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 استانداردهای تدوین شده آب معدنی:

 ویژگی ها و حد مجاز آب معدنی طبیعی یا آشامیدنی 2591 1

 ابل شربویژگی ها و حد مجاز آب معدنی طبیعی ق 2441 2

ههاي معهدنیط طبیعهی آیین نامهه کهار بهه من هور ببهره بهرداري از آب 2606 3

 آشامیدنی

 

 ت ضی  م ارد مصر  و کاربرد-6-۱

آب بعن ان حیات  ترین ماده م رد نیاز زندگ  از اهچیت خاص  برخ ردار است ب یژه آب آشامیدن  

ری از کشا رهای دنیاا آب آشاامیدن  که رابیه تنگاتنگ  با زنادگ  انساانها داردبی ریکاه در بسایا

 بص رت کنترل شده از لحاظ کیف  و در بسته بندیهای مناسب به مصر  کننده لرضه م  گردد.

 شایچیای  ما اد اماح ، بعض  وه بر اینوج د دارند، ول  لا آب بی ر طبیع  ، اماح متعددی در

ر پایاان تصافیه و یاا بیا ر کلا  که د گردند، از اینرو استبه آب لاوه م  تصفیه در خال فرآیند

در ما رد بعضا  از ایان امااح ت ضایحات  داده  .قبل از مصر  آبها، باید از نظر کیف  کنترل ش ند

  .ش دم 
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  (Cu) مس

شا د و م  ، در آبهاای طبیعا  بنادرت دیاده ماس

آن برای ماهیاان بسایار مضار  س لفات  وج د ترکیب

میلیگارم در لیتار آن در آب  0.۱۲ است، بی ری که

 دیگار کشانده اسات و انا اع قازل آا مااه  بارای

هساتند و مقااومترین  ، حساا  مااده باه ایان هیهااما

آبهاا ، غالباا بعلات لبا ر آن از مارد. در پس خ اهاد س لفات مس میلیگرم ۱.۲ ماهیها در محیی  با

هاا ، استخرهای شنا برای جل گیری از رشاد الگ یا معر  س لفات مس در مبدلهای حرارت  مس و

 .نچ د ت ان به مقدار قابل ت جه  مس برخ ردم 

های سایاه بالث پیدایش لکه مقادیر زیاد مس در آب ، لاوه بر ایجاد طعچهای نامیل ب و نامیب ع ،

از ماس در ppm   ۱. مقاداربا د ، روی م زائیک ، کاش  و لباسهای سفید در حین شستش  خ اهاد

  (میل  گرم مس نیاز دارد ۱-۲ روزانه به آبهای شهری مجاز تعیین شده است. )بدن انسان

  (Zn) روی

، هچانناد ماس از  فلز میلیگرم در روز( و این ۱00 دنیاز دارد )حدو روی وج د انسان هچانند مس به

 حتا  شا د و از اینارو از نظار ساامت  ،ادرار و مدف ع قابل رف  اسات و در بادن انباشاته نچ  طریق

ppm 40  باشااد، ولاا  مقااادیر باایش از ت اناادمجاااز مppm 5 ت لیااد هیاادرات و  آن در اثاار

، حت  رنگشان ها  شایری  کند و آبهای قلیای هیدروکربنات روی ، طع  نامیب ل  در آن ایجاد م 

  .ش دم 
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  (Pb) سرب

شا د و متاب لیسا  بادن نیاز چنادان نیااز قابال انساان انباشاته م  برخا  مس و روی در بدن سرب

 اشتهای  و دردهای لضان ، ب  ک  خ ن  ندارد. مسچ میت با سرب ، به هچراه ت جه  به این ، فلز

استخ انهاسات کاه  در ترکیاب کلسای  است. این ل ارض گ یا زاییده جایگزین شدن سرب بجاای

را مختال  هچ گلا بین سازنده آنزیچهای باشند. لاوه بر این ، سرب ، لچلکردم  خ ن سازی مرکز

 .نچایدم 

 درشا د، باه للال مختلاف م  جذب تغذیه و تنفس ، مخاط ، پ ست سرب که به آسان  از طریق

 پراکنده است. از مهچترین این للل وج د سرب در سا خت ات مبیلهاسات. در ضاچن زیست محیط

مقدار مجاز  .گیرندهای انتقال آب م رد استفاده قرار م لهوج د بعض  آلیاژهای سرب  که بعن ان ل 

  .استppm  0.5   سرب در آبهای شهری ، کچتر از

  (As) آرسنیک

 شا د. ایان فلاز ، مساچ مش د و میزان ناچیزی از آن دف  م دن انباشته م مانند سرب در ب آرسنیک

آل ده نچا ده  ت اند از طریق شستش ی زمینهای زرالت  ، لل فه حی انات را نیزکننده است و حت  م 

آرسنیک )پ ست( تایید شده اسات. مقادار  زای سرطان و م جب مسچ میت چهار پایان گردد. تاثیر

  .است ppm 0.05 مجاز آن در آب ،
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  (Fe) آهن

 م جا د در طبیعات لناصار یکا  از فراوانتارین آهن

و لاوه بر این ، ترکیبات آهن باه مقادار زیاادی است 

 ما رد اساتفاده اسات. در ضاچن بعلات تصفیه آبها در

های آهن  انتقاال و ت زیا  آب و استفاده فراوان از ل له

آهان در آب  خا ردگ  باا در نظار گارفتن ایان کاه

 .داشته باشد ت ان انتظار داشت که در آبهای شهری نیز آهن وج دگیرد، م بسرلت ص رت م 

باه  خا ن هچ گل بین در تشکیل ش د و بدن انسانآهن هچانند مس و روی در بدن انسان انباشته نچ 

زناان از طار   این لنصر نیازمند اسات، بخصا ص در ما ارد کا  خا ن  و اواخار دوران باارداری

آهان در آبهاای  ppm 0.3 رلیاه ج اناب امار ، تاا مقاداش د. با در نظر گرفتن کپزشکان تج یز م 

 ی  بعلات ساازی ، لباسشا، یخ ساازی کاغاذ شهری مجاز است. وج د بیش از حد آهن ، در صنای 

  .آوردرا ب ج د م  ای رنگ )اکسید آهن( مشکات های قه هایجاد لکه

  (Mn) منگنز

 مقدار بیش از حد آن که غالبا در اثار گردد، ول این که هچانند آهن از بدن دف  م  با وج د منگنز

گاردد و حتا  مچکان م  مغاز ش د، بالث اختال در بعضا  ارگانهاایمصر  مداوم وارد بدن م 

ای بار روی کاشا  ، های سایاه و قها هش د. اماح منگنز نظیر آهان ایجااد لکاه است منجر به مرگ

 کناد، م جابطع  ناامیل ب  ایجااد م  نچاید. زیادی منگنز لاوه بر آنکهکاغذ و غیره م  پارچه ،

 .گرددهای انتقال م ایجاد بل رهای رس ب  در جدار ل له

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D9%81%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C+%DA%A9%D8%A7%D8%BA%D8%B0
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%B2
http://etojihi.com
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 گردد و از اینروست کاهمیلیگرم منگنز نیازدارد که از طریق تغذیه تامین م  ۱0 بدن انسان روزانه به

  .در داخل آب شهری مجاز الام شده است ppm 0.05 منگنز تا مقدار

  (Cd) کادمی 

 شا د. امااحش د و مقدار کچ  از آن دفا  م زمره لناصری است که در بدن انباشته م  از کادمی 

 . ایان فلاز بار روی حی اناات  نظیارگارددم  روده و معاده محل ل این فلاز ، بالاث سا ز  جادار

مقدار مجاز  .اثرات نامیل ب  نظیر کاهش هچ گل بین خ ن و پ سیدگ  دندان داشته است خرگ  

  .است ppm 0.0۱ آن

  (Se) سلنی م

گیاهاان حااوی ایان لنصار ، م جاب  این لنصر که از نظر پرور  چهار پایان اهچیت دارد و تغذیاه

ن دهناده آن گردد. آزمایشات  که بر روی خرگ   انجاام یافتاه ، نشاام  کلیه و کبد ذخیره آن در

است. این لنصر بی ر کل  بارروی م جا دات   سرطان کبد آل  آن ب یژه م جب است که ترکیبات

تحقیقات بیشتری در این  کنند، دیده شده است وزندگ  م  سلنی م محییهای  با غلظت زیاد که در

 .زمینه ادامه دارد

در بعض  خاکها و گیاهان به مقدار چندان قابل ماحظه نیست. ول   خ شبختانه مقدار سلنی م در آبها

  ppm 0.0۱ برخ رد شده است. مقدار مجاز این لنصر در آبهای شهری حادود قابل ت جه  از آن

  .است تعیین شده

 

 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%85%DB%8C%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87
http://etojihi.com
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  (Al) آل مینی م

 مصار  فارو  م رد استفاده اسات و هچوناین بعلات تصفیه آب این فلز به ص رت س لفاتش در

شا د. خ شابختانه و هچین ط ر بعلت تچا  انسان با خاک به مقدار زیادی وارد بادن م  آل مینی م 

  .زا نیستفلز ، مسچ میت این

  (Cr) کروم

  .زا نیستزیادی دارد و خ شبختانه مسچ میت در صنای  مصر  کروم

  (Hg) جی ه

ج ام  ، مقدار ایان لنصار  این لنصر خیرناک ، بشدت مسچ م کننده است. متاسفانه با صنعت  شدن

حت  در مقاادیر فا ی العااده نااچیز  ایش است. بی ر کل  وج د این لنصر در آبهای شهریرو به افز

میلیا ن کیلا گرم جیا ه از  ۱0 حادود ۱974 نیز مچن ع است. براسا  آمار منتشره بتنهاای  در ساال

  .است طری گ ناگ ن به محیط زیست وارد شده

 (  Mg و (Ca کلسی  و منیزی 

هستند و ترکیبات آنهاا نیاز ، نقاش پراهچیتا  در صانای   م رد نیاز بدن این دو فلز از مهچترین لناصر

  .هستند سخت  آب دارند. اماح این دو فلز م جب

  (CN-) سیان ر

شا د. ولا  متاسافانه در است که بنادرت در آبهاای سایح  و زیرزمینا  دیاده م  آنی ن  ، سیان ر

 زیسات از طریاق ، مصر  زیاد آن بالث ورود آن در محایط آبکاری صنای  در صنعت مخص صا

مقادیر  به شدت مسچ م کننده است. انسان و ماهیها با مصر گردد. این آنی ن م  صنعت  آبهایپس

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%84%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C+%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AE%D8%AA%DB%8C+%D8%A2%D8%A8
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%86+%D9%88+%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8+%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C
http://etojihi.com
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ماه  قزل آا ppm ۱  رسند بی ری که در محیی  با غلظت سیان ربسیار کچ  از آن به هاکت م 

 .رسانددقیقه به هاکت م  ۲0را در مدت 

  .ش داین ترکیب در آبهای آشامیدن  ، غیرمجاز تلق  م  از اینرو وج د

  فاتهاکلرورها و س ل

ش ند و مقدار مجااز آنهاا زیر زمین  دیده م  این دو آنی ن به مقدار بسیار زیادی در آبهای سیح  و

 پتاسی  ، سدی  است. ترکیبات بسیار غلیظ آنها به ص رتهای ppm ۲50  در آبهای شهری در حدود

آبهای آشامیدن  ایجاد طع  کرده و در مصر  کننده ایجاد ناراحتیهاای  باه صا رتهای  در منیزی  و

 کند. آبهای  که مقدار کلرور آنها بیش از حد است، ش ر و آبهای  کاه مقادار سا لفاتم  مختلف

باا آبهاای  ی یا قه ه تهیاه شادهباشند. چاسدی  و س لفات منیزی  آنها زیاد است، گس و تلخ مزه م 

  .دار ، بد طع  و بد رنگ هستندکلرور و س لفات

 

 

 : ید

وج د دارد. ول  در  ید معچ ا در آبهای طبیع  به مقدار کچ  ،

طبیعا  مقادار آن نسابتا زیااد اسات. یاد در صانای   آبهای شا ر

و از یکا  از  شا دبعن ان ضاد لفا ن  کنناده قا ی مصار  م 

ماا ارد مصاار  مهاا  آن ، ضااد لفاا ن  آب استخرهاساات. یااد 

 وج د دارد، بص رت I2 اینکه بص رت اوه برمحل ل در آب ل

HOI ی ن اسید هیپ یدیک ، -OI هیپ یدیت و ی ن -I3  ش دنیز یافت م. 

 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%85
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DB%8C%D8%AF
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DB%8C%D8%AF
http://etojihi.com
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کچبا د آن  نشاانه مرض گ اتر .یک  از لناصر م رد نیاز غده تیروئید در ساختن تیروکسین است ید

کناد. لاذا م  سایتاست. گرچه مصر  ید از طریق آب آشامیدن  مفید است، ول  گاها ایجاد حسا

تا ان غاذای  یاددار م  کنند. از ما اددر سالهای اخیر ، ید را هچراه با مصر  نچک طعام تج یز م 

است که لائ  اولیاه  یدیسی  نام کل  ، ماه  و ه یج را نام برد. زیادی ید در بدن م جب بیچاری به

  .آن ، جاری شدن آب دهان ، بین  و چش  است

  فل ئ ر

  .ای داردبعلت نقش مه  آن در سامت  دندانها اهچیت ویژه فل ئ ر آنی ن

 : آم نیاک ، نیتریت و نیترات آنها

ا فاضاب و یاا تخلیاه آبهاای شستشا ی زمینهاای آب ب دار بیری مختلف نظیر تچا  مناب م اد ازت

 ازت م جاد پروتئینهاا دار نظیارم اد آلا  ازت سیداسی ناک کشاورزی در رودخانه و از هچه مهچتر

تبادیل  ش د و نیتریت ه  باه نیتاراتهستند. آم نیاک حاصله ه  پس از مدت  به نیتریت اکسیده م 

 .است ش د. آم نیاک در درجه اول و نیتریت در درجه دوم ، م ید آل دگ  جدی آبم 

  باشد. ۱0بیش از  نباید میل  گرم در لیتر ازت ،وج د نیترات و نیتریت در آبهای شهری برحسب 

 

 اهچیت استراتژیک  کاا در دنیای امروز-8-۱

  :اهچیت آب در زندگ 

 :جچله آب خ اص مهچ  دارد که در زندگ  ما بسیار با ارزشند. از

 .است بسیار خ ب  حال

 .یابدم  بیند، چگال  آن کاهشزند یا حرارت م م  یخ دارد و جالب این که وقت  باای  چگال 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%88%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%88%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%DB%8C%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%86%DA%AF%D8%A7%D9%84%DB%8C
http://etojihi.com
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ازم است. این  ب بااست. یعن  برای تبدیل مقدار کچ  آب به بخار، گرمای زیادیگرمای تبخیر آ

تنهاا مقادار کچا  از آب  باشد. گرمای اضاف  بدن با تبخیارخاصیت برای بدن ما بسیار با اهچیت م 

 .ش دکاسته م  تعریق بدن از طریق منافذ پ ست

روی  حشارات ه شااهد نشساتننیروی کشش سیح  آن به ط ر شگفت انگیزی زیااد اسات. گهگاا

ای . اگر باه دقات باه طارز قارار گارفتن حشاره روی سای  آب نگااه کنیاد، مت جاه ب ده سی  آب

 .ش درود؛ اما پاره نچ ک تشک ابری فرو م که سی  آب زیر پای حشره، مانند ی ش یدم 

کناد. بسایاری از واکانش هاای  د حال م را براحت  در خ نچک و شکر آب م اد مختلف از جچله

 لیپیادها ش ند، مثلش ند. البته پاره ای م اد با آب مخل ط نچ م  شیچیای  تنها در حض ر آب انجام

است، از این خاصیت آب  پروتئین غشاء سل ل  که حاوی لیپیدها و .دارکربن هیدرات و دیگر م اد

 .را بدقت تحت کنترل دارد ته و تعامات محت یات سل ل  با م اد شیچیای  خارج سل لس د جس

باشد. هنگام  که آب بر اثر سرما باه م  یخ یک  دیگر از خ اص جالب آب، حالت جامد آن، یعن 

 .کناادم  یابااد، باادین معنااا کااه حجاا  بیشااتری را اشااغالشاا د، انبساااط م تباادیل م  یااخ

گ یناد کاه ایان للات م  حج  آب اولیه است، جرم کچتری دارد. باهکه ه  بنابراین، حجچ  از یخ

آب شاناور بچاناد. در حاال   ش د که یخ رویچگال  یخ از آب کچتر است و هچین مسئله بالث م 

 .است که در بیشتر م ارد، چگال  ماده جامد از حالت مای  آن بیشتر

باه انجچااد کناد.  یعات، آب از سی  شروعش د که بر خا  بسیاری از مااین ویژگ  آب سبب م 

با یخ زدن  زمستان دیده اید؛ در این پدیده را بارها به هنگام شروع یخ زدن آب، درون فریزر منزلتان

ش د که این ایه، از یخ زدن ایه های زیارین خا د لایق  از یخ ایجاد م  ها، ایهسی  آب دریاچه

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%85%DA%A9+%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%BB
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%85%DA%A9+%C2%AB%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%C2%BB
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86
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تار زیارین باه ت انناد در منااطق گرمم  و دیگر آبزیان ماه  ها نچاید. در این شرایط ،م  جل گیری

 .حیات خ د ادامه دهند

، مقادار یک جس  باشد. فرفیت گرمای باای آن م  فرفیت گرمای  دیگر ویژگ  غیر لادی آب،

یابد. جالاب اسات بدانیاد  درجه سانت  گراد افزایش ۱دهی  تا دمایش، گرمای  است که به جس  م 

 ۱0سانت  گراد افزایش دهد، حادود  درجه ۱گرم آب را  ۱که مقدار گرمای  که ازم است تا دمای 

  .ازم است آهن گرم ۱برابر مقدار گرمای  است که برای 

  :آب در زندگ  روزانه

فراینادهای متاب لیساچ  بادن، نقاش  وج د هر گ نه حیات، متک  به وج د آب است. آب در بیشاتر

 70گیرد.تقریبااً ما رد اساتفاده قارار م  حیات  دارد. هنگام گ ار  غذا، مقاادیر قابال تا جه  آب

لیتار آب نیااز  7تاا  ۱لچلکرد درست، بدن ، روزانه باه  دهد. برایدرصد وزن بدن را آب تشکیل م 

و دیگر ل امل بساتگ  دارد. آب  رط بت مقدار فعالیت بدن ، دمای ه ا ، دارد البته این میزان آب به

 .ش دم  طریق بازدم به شکل بخار آب دف  ادرار ، مدف ع ، تعریق و هچونین از از طریق

زا و باکتری یا دیگر ل امل بیچاری بدن انسان به آب  نیاز دارد که نچک یا ناخالص  های دیگر ) مثل

کناد. محلا ل در آب طعا  و مازه آن را بهتار ها  م  یا م اد شیچیای ( نداشته باشد. البته برخ  م اد

  .جچعیت ، میزان سرانه آب آشامیدن  کاهش یافته است امروزه ، با ت جه به رشد روز افزون

 .باشدبیشتر آب ، بهب د ت زی  و جل گیری از هدر رفتن آن م  راه حل های تحت بررس ، ت لید

های آشاامیدن  را از آبما  شا د. در بسیاری از کشا رها ، آب نا ل  منبا  اساتراتژیک محسا ب

هاای ت ان چاهنند. بنابراین ، برای ت لید بیشتر آب ، م کم  چشچه ها ، قنات ها و یا چاه ها استخراج

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86
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مناساب  آب آشاامیدن  دریا ه  از دیگر مناب  آب  هستند که البته به لنا ان ساخت. باران و بیشتری

 و ج شااندن تقییار ، تصافیه آب نچ د. رو  هاای معارو  تصفیه را باید هانیستند. این گ نه آب

  .باشندم 

 شرایط صادرات -۱0-۱

انجام شده است. با توجهه  10/2202و  10/2201صادرات آبمعدنی در سالهای گذشته طی کد تعرفه 

رات محصول طی سالهای گذشته به اطالعات اخذ شده از گمرک جمهوری اسالمی ایران میزان صاد

 بشرح جدول زیر می باشد. 

 (10/2201روند صادرات آب معدنی شیرین نشده ایران) کد

 يدالرارزش  یریالارزش  حجم )لیتر( سال 

1380 1414119 391122810 222862 

1381 1288488 1762222038 226665 

1382 10904075 11808754700 1491003 

1383 4564668 5906344251 694864 

 849ط658 950ط110ط967ط4 838ط542ط4 میانگین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (10/2202روند صادرات آب معدنی شیرین شده ایران) کد

 يدالرارزش  یریالارزش  حجم )لیتر( سال 

http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%82%D8%B7%DB%8C%D8%B1
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D9%82%D8%B7%DB%8C%D8%B1
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1380 8958148 3307333478 1884521 

1381 26391730 48460692099 6187364 

1382 100255873 177547635827 22417631 

1383 130980913 262488806614 30881035 

 638ط342ط15 005ط117ط951ط122 666ط646ط66 میانگین

 

 بدین ترتیب کل صادرات آب معدنی طی سالهای گذشته بشرح جدول زیر می باشد. 

 گذشته بايآب معدنی ایران در طی سالکل صادرات  روند

 يدالرارزش  یریالارزش  حجم )لیتر( سال

 م وزنینرخ رشد حج

 نسبت به سال قبل

 نرخ رشد حجم وزنی

نسبت به سال 

1380 

 - - 383ط107ط2 288ط456ط698ط3 267ط372ط10 1380

 9/166 9/166 029ط414ط6 137ط914ط222ط50 218ط680ط27 1381

 7/1.071 6/301 634ط908ط23 527ط390ط356ط189 948ط159ط111 1382

 8/1.306 9/21 899ط575ط31 865ط150ط395ط268 581ط545ط135 1383

 6/1.823 5/39 43.147.024 384.009.179.400 311ط148ط189 1384

 25/1.092 5/132 486ط001ط16 954ط227ط918ط127 504ط189ط71 میانگین

همانطور که در جدول فوق مشخص است میزان صادرات انهوا  آبمعهدنی در کشهور طهی سهالهای 

الهای اخیر رشد چشمگیری داشته است و در سال گذشته از روندی صعودی برخوردار بوده و در س

 برابر شده است.  4بیش از  1381نسبت به سال  1382
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از سایت گمرک جمهوری اسالمی ایران اخهذ شهده  1384همچنین میزان صادرات آبمعدنی در سال 

است که در این سایت میزان صادرات برای هر کد بطور جداگانه ذکر نشده اسهت و مجمهو  میهزان 

در سهایت  1383رات آبمعدنی و نوشابه ارائه شده است. میهزان صهادرات ارائهه شهده در سهال صاد

گمرک و میزان صادرات تفکیکی آبمعدنی در کتاب گمرک با یکدیگر مقایسه شده است و بها توجهه 

مربوط به نوشابه بوده است لذا در سال  1383به اینکه تنها یک درصد از میزان کل صادرات در سال 

نیز از میزان کل صادرات آبمعدنی و نوشابه، یک درصهد بهرای نوشهابه اختصهاد داده شهده  1384

 است. 

  

 وضعیت لرضه و تقاضا -۲

 :بررس  فرفیت بهره برداری و روند ت لید از آغاز برنامه س م تا کن ن -۱-۲

 واحهد صهنعتی 66براساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن در حال حاضر تعداد 

میلیون لیتر در سطح کشور فعالیت می  1680فعال در زمینه تولید آبمعدنی با مجمو  ظرفیت بیش از 

 نمایند که بتفکیک استان در جدول زیر ارائه شده است.

 

 

 واحدهاي فعال در زمینه تولید و بسته بندي آبمعدنی

 استان

 تعداد در

 استان

 واحد

 سنجش

 تبدیل به لیتر ظرفیت
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 استان

 تعداد در

 استان

 واحد

 سنجش

 تبدیل به لیتر ظرفیت

 اردبیل
3 

 لیتر هزار
13530 13530000 

 اردبیل
1 

 لیتر
75000000 75000000 

 اصفبان
1 

 مترمكعب
1500 1500000 

 اصفبان
2 

 لیتر
7500000 7500000 

 ایالم
1 

 هزار لیتر
30000 30000000 

 شرقی آذربایجان
2 

 لیتر
12000000 12000000 

 شرقی آذربایجان
2 

 هزار لیتر
20000 20000000 

 بیغر آذربایجان
2 

 هزار لیتر
32000 32000000 

 بوشبر
1 

 میلیون بطري
36 18000000 

 تبران
2 

 تن
6945 6945000 

 تبران
1 

 هزارلیتر
7500 7500000 

 تبران
1 

 مترمكعب
7500 7500000 

 تبران
3 

 هزار لیتر
37248 37248000 

 بختیاري چبارمحال
4 

 هزار لیتر
281500 281500000 

 رضوي خراسان
2 

 ر لیترهزا
24000 24000000 

 شمالی خراسان
1 

 هزار لیتر
44000 44000000 

 خوزستان
1 

 هزار لیتر
7000 7000000 

 زنجان
1 

 لیتر
40000000 40000000 

 سمنان
1 

 لیتر
10000000 10000000 
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 استان

 تعداد در

 استان

 واحد

 سنجش

 تبدیل به لیتر ظرفیت

و  سیستان

 بلوچستان
1 

 هزار لیتر
2000 2000000 

 فارس
1 

 هزار لیتر
45000 45000000 

 فارس
8 

 رلیت
296400000 296400000 

 قزوین
1 

 لیتر
2613500 2613500 

 قم
1 

 لیتر
27000000 27000000 

 کرمان
1 

 هزار لیتر
38250 38250000 

 کرمانشاه
1 

 لیتر
20000000 20000000 

 گلستان
1 

 هزار لیتر
3000 3000000 

 گیالن
1 

 هزار لیتر
54 54000 

 لرستان
1 

 هزار لیتر
225000 225000000 

 مازندران
1 

 بطري
20000000 10000000 

 مازندران
4 

 لیتر
57400000 57400000 

 مازندران
7 

 هزار لیتر
181200 181200000 

 مرکزي
4 

 لیتر
73835000 73835000 

 یزد
1 

 لیتر
25000000 25000000 

 جمع
66     1,681,975,500 

 درصد )لیتر( 90جمع با احتساب راندمان 
1,513,778,000 
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لیتر( و هر  5/0سی سی ) 500زم به ذکر است جهت تبدیل واحد بطری به لیتر، هر بطری برابر ال

 مترمکعب برابر هزار لیتر در نظر گرفته شده است.

 میزان بسته بندي آبمعدنی طی سالباي گذشته )لیتر(

 سال
 میزان تولید در

 ظرفیت اسمی

 میزان تولید در ظرفیت

 (%90عملی)راندمان 

 500ط495ط252 500ط550ط280 1381

 500ط860ط355 500ط400ط395 1382

 000ط377ط663 500ط085ط737 1383

 700ط984ط295ط1 000ط983ط439ط1 1384

 

 :بررس  وضعیت طرحهای جدید و طرحهای ت سعه در دست اجرا-۲-۲

واحد صنعتی در دست احداث  29براساس آمار مندرج در لوح فشرده وزارت صنایع و معادن تعداد 

میلیون لیتهر در زمینهه تولیهد و بسهته بنهدی  900بظرفیت ساالنه در حدود  % 40ا پیشرفت بیش از ب

 آبمعدنی بشرح جدول زیر می باشند. 

 درصد پیشرفت 40جدول مشخصات طرحباي باالي 

 نام شرکت

 درصد

 پیشرفت

 واحد

 سنجش

 ظرفیت

 تبدیل ظرفیت

 به لیتر

 داریوش-ببرامی
40 

 لیتر
30000000 

30,000,00

0 

 شرکت-خوش طعم کوهرنگ
40 

 لیتر
25000000 

25,000,00

0 
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 نام شرکت

 درصد

 پیشرفت

 واحد

 سنجش

 ظرفیت

 تبدیل ظرفیت

 به لیتر

 جمشید گشتی و باقر اسماعیلی
40 

 مترمكعب
50000 

50,000,00

0 

 سیدابوالفضل آقامیري
40 

 متر مكعب
15000 

15,000,00

0 

 رضا جعفري
42 

 لیتر
2000000 2,000,000 

 جویبار زاگرس  شرکت
43 

 هزار لیتر
35000 

35,000,00

0 

 2090عاونی ابمعدنی صدیق شرکت ت
45 

 هزار لیتر
50000 

50,000,00

0 

 شیراز  آب  میخوش  شرکت
45 

 لیتر
15000000 

15,000,00

0 

 شرکت تعاونی تولیدي شقایق سنگسر
48 

 لیتر
85000000 

85,000,00

0 

 شبد قزوین پگاه
49 

 هزار لیتر
85000 

85,000,00

0 

 شرکت کوثرناب آذربایجان
50 

 لیتر
60000000 

60,000,00

0 

 ماکو زرسوي آبمعدنی
50 

 هزار لیتر
30000 

30,000,00

0 

 نم نم  شرکت
50 

 هزار لیتر
52560 

52,560,00

0 

 شریان
50 

 هزار لیتر
4000 4,000,000 

 شرکت سبامی خاص دادلی لبنی خوي
51 

 تن
1000 1,000,000 

 حیات معدنی آبباي  شرکت
54 

 لیتر
20000000 

20,000,00

0 

 رکت آبباي معدنی آرین کوثرش
57 

 لیتر
25000000 25,000,00
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 نام شرکت

 درصد

 پیشرفت

 واحد

 سنجش

 ظرفیت

 تبدیل ظرفیت

 به لیتر

0 

 حمید بدرخانی آجائی
58 

 هزار لیتر
9300 9,300,000 

 درصد پیشرفت داشته اند 59تا  40جمع واحدهایی که بین 
593,860,0

00 

شرکت کشت و صنعت شكوفه یاس  

 بباري
60 

 هزار لیتر
20000 

20,000,00

0 

 اصفبان شرکت کشت و صنعت عصاره سبز
62 

 هزار لیتر
40000 

40,000,00

0 

 نوش  نوشاب  شرکت غذایی صنایع
62 

 میلیون بطري
3 1,500,000 

 بسته بندي آبمعدنی -شبدطالئی دنا 
64 

 هزار لیتر
18000 

18,000,00

0 

 شرکت تولیدي فرنوش شاهرود
65 

 لیتر
5000000 5,000,000 

 شرکت آبروندشت
70 

 لیتر
97000000 

97,000,00

0 

 شرکت آبباي معدنی پاك آب سبالن
70 

 هزار لیتر
36000 

36,000,00

0 

 کیمیاکوال704تعاونی شرکت
71 

 هزار لیتر
18000 

18,000,00

0 

 پاوه پونه شرکت
73 

 لیتر
30000000 

30,000,00

0 

 درصد پیشرفت داشته اند 79تا  60جمع واحدهایی که بین 
26850000

0 

 1705تعاونی 
80 

 هزار لیتر
12000 

12,000,00

0 

 حیات  آب 
92 

 هزار لیتر
24000 24,000,00
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 نام شرکت

 درصد

 پیشرفت

 واحد

 سنجش

 ظرفیت

 تبدیل ظرفیت

 به لیتر

0 

 درصد پیشرفت داشته اند  80جمع واحدهایی که بیش از 
36000000 

 

 80تها  60، بهین 1385درصد تها پایهان سهال  80تاریخ بهره برداری از طرحهای با پیشرفت بیش از 

فهر  شهده اسهت. درصهد  1387درصهد در سهال  60تا 40و واحدهای بین  1386درصد در سال 

 85درصد و به ترتیب در سالهای آتهی  80استفاده از ظرفیت طرحهای در دست اجرا برای سال اول 

درصد در نظر گرفته شده است. بهدین ترتیهب ظرفیهت طرحههای در دسهت اجهرا طهی  95و  90، 

 سالهای آتی طبق جدول زیر برآورد شده است.

 

 

 طی سالباي آتی )لیتر( میزان تولید طرحباي در دست اجرا

 سال

 شرح
1385 1386 1387 1388 1389 

 درصد  40-59طرحباي با پیشرفت 
0 0 475,088,000 504,781,000 534,474,000 

 درصد  60-79طرحباي با پیشرفت 
0 212,400,000 225,675,000 238,950,000 252,225,000 

  80-99طرحباي با پیشرفت 

 درصد 
28,800,000 30,600,000 32,400,000 34,200,000 34,200,000 

 جمع کل
28,800,000 243,000,000 733,163,000 777,931,000 820,899,000 
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 سال

 شرح
1385 1386 1387 1388 1389 

 90جمع کل با احتساب راندمان 

 درصد
25,920,000 218,700,000 659,846,700 700,137,900 738,809,100 

 

 85سال بررس  روند واردات محص ل از آغاز برنامه س م تا نیچه اول -3-۲

با توجه به اینکه کشور ایران از آبهای زیر زمینی بسیاری برخوردار می باشد و از لحاظ منابع آبی در 

شرایط بسیار خوبی قرار دارد لذا واردات آبمعهدنی بهه کشهور مقهرون بصهرفه نخواههد بهود. طبهق 

ده ایهن واردات بخش عمهبررسیهای انجام شده، میزان واردات بسیار ناچیز و قابل صرفنظر می باشد.

 از کشورهای آلمان،ارمنستان،امارات،ترکیه و هلند می باشد.

 

 

 

 

 

 )بر اساس کیلوگرم(: در سالهای گذشته میزان واردات

 84سال  83سال 82سال  81سال  نام کشور

 - 1.736.240 - - امارات متحده عربی

 - 79.396 - - اتریش
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 - 443.395 - - کانادا

 - 21.000 - - انگلستان

 - 217.800 - - منطقه آزاد چابهار

 - 441.234 - - منطقه آزاد قشم

 - 33.352 - - جمهوری کره

 - 52.249 - - فدراسیون روسیه

 - 998.765 - - ترکیه

 476.208 - 260.486 - ارمنستان

 17.500 - - - آذربایجان

 - - 500 - آلمان

 493.708 4.023.431 260.986 - جمع کل

 

 

 

 

 

 

 

 

بررس  اجچال  تکن ل ژی و روشهای ت لید و لرضه محص ل در کش ر و مقایسه آن باا دیگار  -3

 کش رها

 روشهای مختلف در تولید آب معدنی:
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 تکنیک های مورد استفاده در آب معدنی در سه مرحله عمده قابل طبقه بندی هستند:

 الف( جداسازی ذرات معلق و حذف کدورت ، رنگ ، بو و ...

 نمودن یونهای موجود در آب و نرم نمودن آبب( استاندارد 

 ج( حذف عوامل بیماریزا

 

 تكنولوژي و مراحل توليد آب معدني:

 تکنولوژی و مراحل تولید آب معدنی را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود:

 آماده سازی و سالم سازی و تمیز و پر کردن آب معدنی -الف

 بسته بندی آبتهیه یا تولید ظروف مورد نیاز جهت  -ب

 در زیر به شرح مختصر روش تولید هزیک از دو بخش فوق اشاره می گردد.

 

 آماده سازي و سالم سازي آب و پركردن آب معدني: -مرحله اول

در این قسمت آب معدنی هدایت شده از منابع طی مراحل زیر جهت انتقال به خط پرکن آماده می 

ونه تغییری در ترکیبات شیمیایی آن باید در بطری پر گردد، از آنجایی که آب معدنی بدون هیچ گ

 شود لذا آماده سازی صرفاً از مراحل زیر استفاه می گردد.

 آماده سازی و سالم سازی آب: -الف

 انتقال آب از منابع آب .1

 مخازن ذخیره .2

 فیلتراسیون .3

 مرحله فیلتراسیون نهایی آب .4
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 مرحله استریل کردن آب .5

 هدایت می گردد. پس از این مرحله آب به خط پرکن

 

 پر کردن آب بطری: -ب

 در این بخش آب طی مراحل زیر در بطری پر می گردد.

 مرحله ردیف کردن بطری .1

 شستشوی بطری .2

 مرحله پر کردن بطری .3

 مرحله درب زنی بطری .4

 مرحله برچسب زنی .5

 مرحله چاپ مشخصات تولید .6

 SHIRINK WRAPPERمرحله  .7

احد تولید می گردد این بخش نیز جزئی از خط در واحدهایی که بطری مورد نیاز توسط خود و

تولید واحد محسوب می گردد. تولید بطری می تواند به صورت تک مرحله ای و یا دو مرحله ای 

انجام گیرد. در واحدهایی که تولید بطری در یک مرحله انجام می گیرد و پس از تزریق مواد اولیه 

در واحدهایی که تولید بطری در دو مرحله ( بطری ساخته شده تحویل می گردد، PET)گرانول 

تبدیل به پری فرم می گردد. پری فرم تولید  PETانجام می گیرد، ابتدا توسط ماشین تزریق گرانول 

شده و بطری شکل نهایی خود را به دست می آورد. در بخش  Blowerشده، سپس وارد دستگاه 

ساخته شده است و الزاماً این  PETلید بطری تو آالتتولید بطری اخیرًا در ظرفیت های پایین ماشین 
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در ظرفیت های باال در کشورای مختلفی ساخته می شود از مهمترین  آالتبخش از ماشین 

می تواند آلمان، فرانسه، ژاپن، چین و ایتالیا را نام برد که سطح  آالتسازندگان این نو  ماشین 

وارده شده به کشور تا  آالتبیشترین ماشین تکنولوژی و میزان اتوماسیون آنها متفاوت می باشد. 

تک مرحله ای تولید بطری می  آالتکنون از ایتالیا، ژاپن و فرانسه وارد شده است که از نو  ماشین 

 باشد.

میلیون لیتر در  150اولیه برای واحدهایی توجیه دارد که ظرفیت بیش از  PETمعموالً تولید بطری 

های با ظرفیت کمتر از آن خط تولید پس از تصفیه آب به مراحل سال را داشته باشند و برای واحد

Blower .بطری ساز( و دستگاههای پرکن و دستگاههای بسته بندی منتهی می گردد( 

 

 : Injection Blow Moldingتوليد قالبگيري دمشي تزریقي  

PET ی دمشی استحکام مذاب پایینی دارد )در دمای ذوب بسیار روان می باشد( لذا قالبگیر

اکستروژنی آن امکانپذیر نمی باشد. در قالبگیری دمشی تزریقی با دو مرحله ای کردن فرآیند این 

مشکل حل شده است، بدین نحو که ابتدا قالب مورد نظر تزریق و شکل دهی می شود که همان 

 پریفرم خواهد بود و پس از این مرحله، عملیات دمش و قالبگیری جداگانه انجام می شود.

( گرانول ها وارد  Hopperمحفظه ورودی)  ر شکل زیر هم دستگاه تزریق نشان داده شده است. ازد

می شود ، با نصب قالب مورد نظر به دستگاه ، پلیمر مذاب به داخل آن تزریق می شود و شکل 

ید پریفرم مورد نظر را به خود می گیرد. با نصب انوا  قالب ها می توان پریفرم های متنوعی را تول

 کرد و به قسمت بعد ، قسمت دمش  ارسال کرد.
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 دستگاه تزریق 

 

 

پس از مرحله تزریق پریفرم، در حالی که هنوز نری قالب در داخل پریفرم قرار دارد، ایستگاه دمهش 

منتقل می شود و مطابق شکل عملیات دمش صورت می گیرد تا به شکل بطری درآید. لوله های آب 

 عبیه شده است که موجب خنک شدن قالب پس از تولید پریفرم می شود.سرد در اطراف قالب ت
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 میلی لیتر تولید می شوند. 1500و  500بطری ها در دو اندازه  

 مرحله پرکردن بطری: -3-5

در این قسمت بطری ها بصورت مرتب و منظم  وارد دستگاه شستشو می شوند و با آب گرم تحهت 

هرگونه آلودگی و ناخالصی می شوند. پس از ایهن مرحلهه بطریهها فشار شسته می شوند و عاری از 

وارد قسمت پرکن می شوند و ازآب معدنی پر می شوند. در شکل زیر نحوه پهر کهردن و همچنهین 

 یک دستگاه پرکن نشان داده شده است.
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 پس از این مرحله بطری ها سریعاً وارد قسمت درب بندی می شوند و درب آنها بسته می شود.

  نصب برچسب و بسته بندی  نهایی-4-5

بطریها برای برچسب خوردن وارد این قسمت می شوند . الزم بهه ذکهر اسهت کهه برچسهبها انهوا  

 گوناگونی دارند. یکی از جدید ترین انوا  برچسب ها برچسبهای شیرینک می باشد.

 

 

 

 برچسبهای شیرینک : -

 این برچسب ها به دودسته تقسیم می شوند:

 های معمول پوششی  برچسبWraparoand  

 برچسب های تمام سطح یا آستین شکل Sleeve این برچسبها که به طور کامل ظرف بسهته ،

بندی را می پوشانند به روش اکستروژن قهالبگیری و بها جههت یهافتگی در جههت عرضهی 

Transverse-Direction orientation (TDO)  نظر تولید می شوند که پس از تولید ، طرح مورد

روی آن چاپ می شود و پس از سیل شدن استفاده می شود. استفاده کننده های انتهایی ایهن 
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برچسبها آنها را از تونل های شیرینک عبور می دهند که در آن حرارت تولیهد شهده توسهط 

بخار یا اشعه های مادون قرمز موجب جمع شدن و چسبیدن برچسب به جداره های بیرونی 

 ظرف می شود.

فیلم های تولید شده برای شیرینک از نو  پوششی تمام سطوح دارای شیرینک عرضی بیشتری تمام  

می باشهد . برچسهب  % 25تا  5نسبت به شیرینک طولی هستند. میزان جمع شدگی این فیلم ها بین 

های شیرینک تمام سطح ، برخالف برچسبهای معمولی برای ظروف بسته بندی بها اشهکال هندسهی 

سب می باشند و به همین علت مزایای زیادی برای استفاده کننهدگان دارنهد. حفاظهت پیچیده هم منا

محصول ، فضای زیاد جهت طرحهای گرافیکی و تبلیغهاتی، چهاپ هولهوگرام هها ازجملهه مزایهای 

به عنوان پرمصرف ترین ماده در تولید برچسبهای شیرینک مطرح مهی  PVC برچسب شیرینک است.

( و پلی استایرن PETGاصالح شده با گلیکول ) آالتبه نامهای پلی اتیلن ترفتباشد، اما دو ماده دیگر 

( به علت خاصیت جمع شدگی بهتر،مصرف ایهن مهاده را تحهت تهاقیر قهرار داده  OPSجهت یافته)

به عنوان فیلم انتخابی  شناخته می شود که علت اصلی قیمت پایین آن می  PVCاست. البته هنوز هم 

 باشد.   

 1383، سال هفتم  63عت بسته بندی شماره ماخذ: صن

تایی بسته بندی می شهوند. در بسهته بنهدی  6در نهایت پس از برچسب خوردن بطری ها بصورت  

نهایی هربسته با استفاده از فیلم شیرینک بسته بندی می شود. فیلم شیرینک فیلمی از جنس پالستیک 

ورت تیوپ درآمده و بر روی بسته بندیها با جهت یافتگی معین است که پس از عملیات چاپ به ص

قرار گرفته و پس از ورود به داخل تونل شیرینک با کمی حرارت جمع می شود و تمام محهیط آنهرا 
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بزرگتر از اندازه ظهرف مهورد نظهر  %10می پوشانند. در بسته بندی مقدار فیلم شیرینک باید همیشه 

 اده شده است:باشد. در شکل بصورت شماتیک فرآیند شیرینک نشان د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در شکل زیر فرآیند بسته بندی آب معدنی آمده است:

 

 

 

 

 PETتولید بطری  

 پری فرم

 پر کن

 شستشوی بطری

 آب

 مخزن اختالط

 سیستم تصفیه

 گرانول
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 ورد حج  سرمایه گذاریآبر وبررس  و تعیین حداقل فرفیت اقتصادی 

که با احتسااب  میلی ن لیتر فرفیت اسچ  م  باشد  ۱00فرفیت اقتصادی ت لید برای این طرح حدود  

 دمان  نیز طرح اقتصادی م  باشد.درصد ران 70شیفت کاری و  ۱

 جدول هزینه هاي سرمایه گذاري طرح

 ارقام: میلیون ریال

 شرح

 مورد نیاز

 ریالی معادل ریالی فرانك سوئیس یورو
جمع مورد 

 نیاز

 1.140/- 1.140/- 0/- 0/- 0/- زمین -1

 865/- 565/- 0/- 0/- 0/- محوطه سازي -2

 3/8.723 3/8.723 0/- 0/- 0/- ساختمان -3

و تجبیههههههزات  آالتماشههههههین-5

 تولید)خارجی(
-/6.113.600 -/4.147.900 76/106.634 34/1.066 1/107.701 

 3.101/- 2.661/- 0/- 0/- 0/- تأسیسات -6

 1.500/- 1.500/- 0/- 0/- 0/- وسائط نقلیه  -7

 100/- 100/- 0/- 0/- 0/- تجبیزات و وسایل اداري و خدماتی  -8

 5/1.461 5/1.461 0/- 0/- 0/- بینی نشده پیشمتقرقه و  -9

 9/124.651 14/16.077 76/106.634 4.147.900/- 6.113.600/- هاي ثابت جمع دارایی

 3.931/-  0/- 0/- 0/- برداري هاي قبل از ببرههزینه

 6/127.097  76/106.634 4.147.900/- 6.113.600/- گذاري ثابت هاي سرمایهجمع هزینه
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 طرح: آاتتأمین ماشین  محل

KRONES   از مرحله بادکن ) آالتسیستم کامل ماشین آلمانBlomoulding  تا مرحله

Palletizer  )تبدیل پریفرم به پت  –بسته بندی و حمل 

 سوئیس مربوط به خط تولیدپریفرم و خط تولید درب  NITSSTALشرکت  - 

 آلمان خط کامل  SIDLEشرکت  -

 :د نیاز ساانه و محل تأمین آنها اولیه لچده م رم اد  -4

 عمده ترین مواد اولیه مورد نیاز در بسته بندی آب معدنی عبارتند از:       

 آب معدنی .1

 گرانول پت برای تولید پریفرم و در نتیجه تولید بطری پت  .2

 HDPEگرانول پلی اتیلن تزریقی  .3

 (Lable )برچسب  .4

 فیلم شرینک  .5
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 نام مواد اولیه

واد به میزان مصرف م

 قیمت مواد اولیه  ازاي یك واحد 

 )هر تن(

 م.ر

میزان مواد اولیه مصرفی با 

 احتساب درصد ضایعات 

 گرم  –تن به ازاي یك واحد 

 5/0بطري 

 لیتري

بطري 

5/1 

 لیتري 

 5/0بطري 

 لیتري

 5/1بطري 

 لیتري 

 34/34 16/16 44/10 گرم  34 گرم  16 گرانول پت گرید بطري 

پلههی اتههیلن گریههد  گرانههول

HDPE 

 92/1 92/1 55/9 گرم  9/1 گرم  9/1

 9/5 9/5 5/16 گرم  83/5 گرم  83/5 فیلم شرینك

 01/1 01/1 00003/0-هر عدد عدد  1 عدد 1 برچسب

 قیمت گرانول پت و پلی اتیلن از سایت پتروشیمی استخراج شده است.

 محل تأمین کلیه مواد اولیه داخلی می باشد.

 5/0اده مصرفی در این صنعت گرانول پت می باشد که میزان مصرف آن برای هر بطهری مهمترین م

گرم و میزان گرانول پلهی اتهیلن  34لیتری  5/1گرم.میزان مصرف گرانول پت برای بطری  16لیتری 

  28.021.593گرم می باشد . با توجه بهه اینکهه ظرفیهت عملهی تولیهد 9/1مصرفی برای درب آنها  

 .لیتری می باشد 5/1عدد بطری   57.130.564ولیتری  5/0عدد بطری 

 

 

 

 

http://etojihi.com


38 

 پیشنهاد منیقه مناسب برای اجرای طرح -5

 مهمترین عامل در اجرای این طرح وجود چشمه های آب معدنی در منطقه می باشد.

 یلویه و بویراحمد و همچنین اسهتانکمنطقه مناسب برای اجرای طرح استان کهبا توجه به این نکته 

 ان می باشند که دارای چشمه های آب معدنی فراوان می باشند.اردبیل زنج

 وضعیت تأمین نیروی انسان  و تعداد اشتغال -6

نفهر در  7نفر اشتغال ایجاد خواهد شد کهه  20در صورت اجرای طرح  مورد بررسی برای حداقل  

 در کادر تولیدی خواهند بود.  13کادر اداری و 

 -راه آهان -)راهمکانات مخاابرات  و ارتبااط  بررسا  و تعیاین میازان آب،بری،سا خت،ا -7

 بندر و ...( -فرودگاه

 هزینه آب، برق ، سوخت و ارتباطات 

 الف ( هزینه های آب مصرفی کارخانه: 

 هزینه های سالیانه آب مصرفی

 نام بخش مصرف کننده ردیف
 آب مصرفی

 مترمکعب در روز

آب مصرفی سالیانه 

 )مترمکعب(

 42.576 38/92 طریهاآب مصرفی جهت شستشوی ب 1

 413 53/1  آشامیدنی و بهداشتی 2

 27 1/0 محوطه و فضای سبز 3

 4.293 9/15 سایر مصارف  4

 47.309 جمع کل
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 : آالتآب مصرفی ماشین  -1

در این قسمت باید آب مصرفی برای شستشوی بطهری هها محاسهبه شهود. اگهر آب مصهرفی بهرای 

یریم. میزان آب مصرفی برای شستشوی بطری ها بهه نحهو در نظر بگ cc 500شستشوی هر بطری را 

 زیر محاسبه می شود.

 میزان آب مصرفی برای شستشوی بطری:

تعدادکل بطری ههای 

 تولید شده)عدد(

حجم آب مصهرفی در 

 هر بطری )میلی لیتر(

مصههههههرف آب در 

 سال)متر مکعب(

85.152.157 500 42.576 

 

 آشامیدنی کارکنان و خدمات بهداشتی: -2

تعداد کارکنان × = استاندارد مصرف برای هر نفربه مترمکعب  51×  03/0=   53/1  m³/day 

 

 آبپاشی فضای سبز  -3

 متر مربع فضای سبز 50با احتساب 

m³/day 1/0  = m³ 0015/0  ×50  مساحت فضای سبز × = استاندارد مصرف در واحد مترمربع 

 

 سایر مصارف پیش بینی نشده:  -4

m³/day 9/15 =10/0 ( ×1/0 +3 5/1 +6/157 = )10 %  × 4،3،2،1مجمو  ردیفهای 

 ب( محاسبه برق مصرفی کارخانه: 

 میزان برق مصرفی تجهیزات در سالن تولید
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بهههههههر  

 مصرفی

هر دستگاه 

(hr/KW) 

 تعداد

 )عدد(

بهههههههر  

مصههههرفی 

دسههتگاهبا 

(hr/KW) 

تعداد 

 ساعت

کاري  

در 

 روز

قیمهههههههت 

)کیلههههووات 

 ساعت/ریال(

هزینه بر  

فی مصههههر

 سالیانه 

 ر(-)م

 3/219 1 3/219 16 

250 

 

85/236 

 HDK 3200 388 1 388 16 -/419کمپرسور فشار قوي 

 KLC74T  53 1 53 16 24/57سیستم خنك کننده

شستشو دهنده بطري مدل چرخشی مدل 
VARIOJET 

25/4 1 25/4 16 6/4 

 سیستم پر کن بطري  
MECAFILL VKP-PET-DL 2.880-80-113 

2/10 1 2/10 16 -/11 

 84/1 16 7/1 1 7/1 نوار نقاله درب

 CONTIROLL 720-15 75/15 1 75/15 16 -/17ماشین لیبل زن مدل 

 84/1 16 7/1 1 7/1 عملگر دستی

-PRESSA UNEVERSAL IN ایزرمدلآالتپ

0441 
2/27 1 2/27 16 4/29 

 78/3 16 5/3 1 5/3 سیستم روغنكاري نوار نقاله 

 RING 45 55/2 1 55/2 16 76/2مدل  Stretch wrapperبسته بندي  دستگاه

 H320HL,30 M-M 75/12 1 75/12 16 77/13/مدل  CIPسیستم 

 VARIOPAC FS-45 0380 65/24 1 65/24 16 63/26ماشین شیرینگ مدل 

 PALCO S 35/9 1 35/9 16 10/10نوار نقاله پالت مدل 

 MULTICOندي ها مدل نوار نقاله جابه جائی  بسته ب

S 
75/12 1 75/12 16 77/13 

 AIRCO S 17 1 17 16 36/18نوار نقاله بادي براي بطري ها مدل 

 SYNCO S 9/11 1 9/11 16 86/12نوار نقاله ظروف مدل 

 12/447 16 414  414  خط تولیدپریفرمخط تولیدپریفرم

 8/145 16 135  135  خط تولید درب بطريخط تولید درب بطري

 44/73 16 68 - 68 مقادیر فو ( %5سایر مصارف)

 16/1.547     55/1.432 جمع

 

 

 

 

 جدول  برآورد میزان مصرف  برق ، آب ، سوخت ، ارتباطات و غیره
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 واحد شرح ردیف
میزان مصهرف 

 در سال

هزینه هر واحهد 

 مصرف به ریال

 هزینه مصرف

 ر(-ساالنه )م

 16/1.547 250 6.188.616 کیلو وات بر  مصرفی 1

 0/- آب چشمه 47.309 بمترمكع آب مصرفی 2

 5/24 350 70.000 لیتر گازوئیل 3

 21 850 24.300 لیتر بنزین 4

 4/14 - -  ارتباطات 5

 06/1.607 جمع
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 .تجزیه و تحلیل و ارائه جچعبندی و پیشنهاد نهائ  در م رد احداث واحدهای جدید-۱۱

، این کارخانه در صهورتی مهی با توجه به زیاد شدن تعدادکارخانجات تولید اب معدنی در ایران 

تواند توجیه پذیر باشد که بتواند با کارخانجات بزرگ تولید آب معدنی رقابت نماید و الزمه ان نیهز 

بسهته بنهدی  سرمایه گذاری باال،تولید باال و نیز تولید از مرحله تولید پریفرم تا تولید درب و سهپس 

 می باشد.
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