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الْام هیشهوتاص* ،1ػلی کاظوی باباحیذسی ،1اهیش ؿاکشیاى

اػتادیاس داًـکذُی ػلَم پایِ ،داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿْشکشد ،گشٍُ ؿیوی ،ؿْشکشد ،ایشاى
داًـیاس داًـکذُی داهپضؿکی ،داًـگاُ آصاد اػالهی ٍاحذ ؿْشکشد ،گشٍُ بْذاؿت هَاد غزایی ،ؿْشکشد ،ایشاى

تاسیخ دسیافت 20/ 8 /51 :تاسیخ پزیشؽ:

20 /59/50

چکیذُ
گاص دی اکؼیذ کشبي هَسد اػتفادُ دس كٌؼت ًَؿابِ ػاصی بهِ وهَس ػوهذُ اص ػهَصاًذى گهاص وبیؼهی حاكه
هیؿَد ٍ ػپغ بِ  CO2با خلَف  22/2دسكذ تبذی هی گشدد .تشکیبات گَگشدی بِ ًام هشکاپتاى دس گاص
وبیؼی هَجَد اػت کِ دس كَستی کِ ایي تشکیبات بهِ وهَس کاهه جذاػهاصی ًگهشدد بهِ ّوهشاُ ٍ CO2اسد
ًَؿابِ ؿذُ ،اػیذّای گَگشدی هضش حاك هیًوایٌذ .لزا تـخیق ٍ تؼییي هقذاس ایي گًَِ ّا اص هؼائ قاب
تَجِ هیباؿذ کِ دس ایي تحقیق بِ آى پشداختِ ؿذُ اػت .اص وشف دیگش ،کٌتشل پاساهتشّایی ًظیش ػختی ک ،
اػیذیتِ ،هیضاى ک هَاد جاهذ هحلَل ) ٍ (TDSفلهضات ػهٌگیي ًظیهش ػهشا ،کهادهیَم ،ههغ ٍ سٍی ًیهض دس
کٌتشل کیفی ًَؿابِ حائض اّویت هیباؿذ کِ دس ایي بشسػی ،هَسد آًالیض قهشاس گشفتهِ اػهتً .تهایص حاكه اص
آًالیض هحتَای گَگشدی ػِ ًـاى تجاسی ًَؿابِی گاصداس با اػتفادُ اص دػتگاُ  ،GCاحتوال ٍجهَد تشکیبهات
گَگشدی ًظیش ّیذسٍطى ػَلفیذ ،هتی هشکاپتاى ٍ اتی هشکاپتاى سا ًـاى هیدّذ کِ دس ػطح کن تهش اص ppm

 9دس ًَؿابِ ّای آًالیض ؿذُ قشاس داسًذّ .وچٌیي ،آًالیض ػشا ،کهادهیَم ،ههغ ٍ سٍی دس پهٌص ًـهاى تجهاسی
ًَؿابِ گاصداس با اػتفادُ اص دػتگاُ جزا اتوی ،حضَس ایي ػٌاكش سا بهِ تشتیهد دس ػهطَم کهنتهش اص ،0/51
 ppm 0/058 ٍ 0/000 ،0/098با دقت  %5سا ًـاى هیدّذ .دس ًْایهت ،آًهالیض ػهختی ٍ  TDSپهٌص ًـهاى
تجههاسی ًَؿههابِی گههاصداس بههِ تشتیههد هقههادیشی دس هحههذٍدُی 51تهها  900 ٍ ppm 500تهها ٍ ppm 920
اػیذیتِی هتَػط دس حذٍد  9/2سا ًـاى هیدّذ.

ٍاطُّای کلیذی :نوشابه گازدار ،محتوی گوگردی ،عناصر سنگین ،TDS ،سختی.

* هؼٍَل هکاتبِelham.mirmomtaz@gmail.com :
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 -1هقذهِ

تشکیبات گَگشدی (هشکاپتاى) اػت .لزا دس وی تَلیهذ گهاص ،CO2

آا هلههشفی بههیؾتههش کاسخاًههِّههای ًَؿههابِػههاصی اص چههاُ تههاهیي

اگش جذاػاصی تشکیبات گَگشدی بهِ دسػهتی كهَست ًگیهشد ایهي

هیگشدد .دس بؼیاسی اص کاسخاًِّای ًَؿهابِػهاصی اص سصیهي تبهادل

تشکیبات بِ ّوشاُ ٍ CO2اسد ًَؿابِ ؿذُ ،اػیذّای گَگشدی هضش

یههًَی جْههت تلههفیِی آا اػههتفادُ هههیگههشدد کههِ هوکههي اػههت

حاك هیکٌذ .لزا تؼییي ًَع ٍ هقهذاس ایهي تشکیبهات گهَگشدی اص

هقذاسی ػذین جایگضیي یَىّای حزف ؿذُ اص آا ًوایذ .ایي اهش

هؼای حائض اّویت اػت کِ ّذف اكلی ایي بشسػی هیباؿذ.

بِ ًَبِی خَد ػبد ایجاد  TDSبها دس آا ههیگهشدد .هٌظهَس اص

تحقیقات صیادی بهش سٍی ًهَع گًَهِّهای گهَگشدی احتوهالی

 ،TDSهیضاى ک هَاد جاههذ هحلَل دس آا هیباؿهذ کهِ بشابهش بها

هَجَد دس ًَؿابِی گاصداس اًجام گشفتِ اػت .جهذٍل  ،5فْشػهت

هجوَع غلظت ّوِیَى ّای هَجَد دس آا اػت .دس كَست ػذم

تؼههذادی اص ایههي تشکیبههات گههَگشدی سا دس ػههطح  ppm ٍ ppbدس

کٌتشل کافهی دس تلفیِی آا ،کهاتیَىّهای فلهضی ًظیهش کلؼهین ٍ

 CO2هَسد اػتفادُ دس ًَؿابِػاصی اسائِ هیًوایذ (ّ .)0واى گًَهِ

هٌیضین کِ ػبد ػختی آا هیگشدد ٍ ّوچٌیي هیهضاى آ یٌهذُ ّها

کِ هـاّذُ هیؿَد ،اکثش ایي تشکیبات ،فهشاس بهَدُ ٍ اگهش بهِ وهَس

ًظیش ػٌاكش ػٌگیي دس آا هیتَاًذ دس ػطح ًهاهطلَبی بها باؿهذ.

كحیح حزف ًگشدد هیتَاًذ بِ ّوشاُ ٍ CO2اسد ًَؿابِ گشدد.

لزا کٌتشل کیفیت آا اص لحاظ ػٌاكش ػهٌگیي ،ػهختی ٍ  TDSاص
اّویت با یی بشخَسداس اػت (.)9ٍ 5

تکٌیکّای هتؼذدی جْت آًالیض گًَِّای گَگشدی دس ههَاد
غههزایی ،اسائههِ ؿههذُ اػههت .ایههي تکٌیههکّهها ؿههاه سٍؽّههای

سٍؽّای صیادی جْت بشسػی ٍ اًذاصُگیهشی فلهضات ػهٌگیي

الکتشٍؿیویایی هبتٌی بش آهپشٍهتهشی ،الکتشٍدّهای اكهالم ؿهذُ ٍ

ًظیههش ػههشا ،کههادهیَم ،هههغ ٍ سٍی اسائههِ ؿههذُ اػههت .لههَسًتضٍ ٍ

پتاًؼیَهتشی ٍ ّوچٌیي ،سٍؽ ّای هبتٌی بهش آًهالیض تضسیهق جشیهاى

ّوکههاساى ( )5220اص سٍؽ آًههالیض تضسیههق جشیههاى ) (FIAجْههت

هیباؿذ .دیَیغ ٍ ّوکاساى دس ػال ( )9005اص سٍؽ آهپشٍهتشی

اًذاصُگیشی ػشا دس ًَؿیذًیّها اػهتفادُ ًوَدًهذ( .)3کَسدٍبها ٍ

جْت اًذاصُگیشی هحتَای گًَِ ّای گَگشدی ًظیهش ػهَلفیت دس

ّوکههاساى ( )5220سٍؽ جههزا اتوههی الکتشٍتشهههال سا جْهههت

هَاد غزایی ٍ ًَؿابِ اػتفادُ ًوَدًذ ( .)8هیشهوتهاص ٍ ّوکهاساى دس

اًذاصُگیشی ػهشا ،کهادهیَم ،ههغ ٍ سٍی دس ههَاد غهزایی اسائهِ

ػال ( )9008اص سٍؽ الکتشٍؿیویایی جْت اًذاصُگیهشی هحتهَای

ًوَدًذ ( .)5ایي سٍؽ ػادُ ،دقیق ٍ ػهشیغ ههیباؿهذ .جهاکَهٌی ٍ

گًَِ ّای گَگشدی اص قبی ػَلفیت ٍ ػَلفیذ اػتفادُ ًوَدًذ .ایي

ّوکاساى دس ػال ( )9005اص سٍؽ ٍلتهاهتشی جْهت اًهذاصُگیهشی

سٍؽً ،تیجهِی بههشّوکٌؾ الکتشٍکاتالؼههیتی بهها حذٍاػههط سٍتٌههین

ػههشا ،کههادهیَم ،هههغ ٍ سٍی اػههتفادُ ًوَدًههذ ( .)1بههذسگال ٍ

اػت ٍ حذتـخیق حذٍد هیکشٍههَ س قابه دػهتیابی اػهت (.)2

ّوکههههاساى دس ػههههال ( )9009سٍؽ سادیَؿههههیویایی سا جْههههت

سٍییض کاپیالص ٍ ّوکهاساى دس ػهال ( )9002اص سٍؽ  FIAجْهت

اًذاصُگیشی کادهیَم دس هَاد غزایی اسائِ ًوَدًذ ( .)5دس ایي هیاى،

اًذاصُگیشی گًَِّهای گهَگشدی اػهتفادُ ًوَدًهذ .دس ایهي سٍؽ،

یکی اص بْتشیي ،ػشیغتشیي ٍ دقیقتشیي سٍؽّا جْت اًذاصُگیهشی

پاساهتشّای بْیٌِی اًهذاصُگیهشی اسائهِ ؿهذُ ٍ اص ایهي سٍؽ جْهت

ایي تشکیبات سٍؽ جزا اتوی هیباؿذ کهِ دس ایهي تحقیهق اص آى

اًذاصُگیشی ػَلفیت دس ًَؿابِ اػتفادُ ؿذُ اػهت ( .)50بهیؾ تهش

اػتفادُ ؿذُ اػت.

ایي تکٌیک ّا بهش اػهاع اًهذاصُگیهشی هحتهَی گهَگشدی دس فهاص

دس فشآیٌذ گاصداس ًوَدى ًَؿابِ ،گهاص  CO2اػهتفادُ ههیؿهَد.

هحلَل اػتَا س اػهت .دس ایهي هیهاى ،یکهی اص سٍؽ ّهای هفیهذ کهِ

جْت تَلیذ گاص  CO2ابتذا گاص ؿْش ػَصاًذُ ههیؿهَد ٍ گاصّهای

هیتَاى اص آى بِ هٌظَس اًذاصُگیشی گًَِ ّهای گهَگشدی دس گهاص

خشٍجی کِ ؿاه دی اکؼهیذ کهشبيً ،یتهشٍطى ،هٌَاکؼهیذ کهشبي،

ًَؿابِ اػتفادُ ًوَد سٍؽ کشٍهاتَگشافی گاصی هیباؿذ .باسًهت ٍ

آهًَیههاو ٍ ػههَلفیذ ّیههذسٍطى هههی باؿههذ ،جوههغ آٍسی ٍ تلههفیِ

ّوکههاساى دس ػههال ( )5283اص ایههي سٍؽ بههشای آًههالیض تشکیبههات

هیگشدد تا گاص  CO2با خلَف  22/2دسكهذ تْیهِ ؿهَد .دس ایهي

گَگشدی دس هَاد غزایی اػهتفادُ ًوَدًهذ ( .)55ایهي سٍؽ بؼهیاس

هیاى ،گاص ػَلفیذ ّیذسٍطى کِ دس فشآیٌذ خالقػاصی دی اکؼهیذ

ػشیغ ،دقیق ٍ داسای حؼاػیت ٍ گضیٌؾ پزیشی با اػهت ،لهزا دس

کشبي بِ کاس هیسٍد ،دس كَستی کِ بِ خَبی جذا ًـهَد بهِ ّوهشاُ

ایههي بشسػههی اص سٍؽ کشٍهههاتَگشافی گههاصی بههشای اًههذاصُگیههشی

ٍ CO2اسد خط تَلیذ ًَؿابِی گاصداس ؿذُ ٍ هَجد ایجاد وؼهن ٍ

هحتَای گًَِّای گَگشدی دس گاص ًَؿهابِ گهاصداس اػهتفادُ ؿهذُ

بَی ًاهطبَع دس ًَؿابِ هیگشدد .اص وشف دیگش ،گاص ؿهْش حهاٍی

اػت.
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جذيل  -1تزکیبات گًگزدی (فزار) مًجًد در وًشابٍی گاسدار بذين الکل(.)11
هیذروشن سولفیذ

متیل اتیل سولفیذ

اتیل مرکاپتان

 -sبوتیل مرکاپتان

سولفور دی اکسیذ

ایسوپروپیل مرکاپتان

متیل مرکاپتان

 -tبوتیل مرکاپتان

دی متیل سولفیذ

ایسوبوتیل مرکاپتان

کربونیل سولفیذ

 -nپروپیل مرکاپتان

سولفور دی اکسیذ

دی اتیل سولفیذ

-nبوتیل مرکاپتان

ّههذف اص اًجههام ایههي بشسػههی ،آًههالیض ًَؿههابِ گههاصداس اص لحههاظ

پههٌص ًـههاى تجههاسی (بشًههذ) ًَؿههابِ اص ؿههشکت ّههای اؿههی هـههی

هحتَای گَگشدی ،فلضات ػهٌگیي ،ػهختی که  ،اػهیذیتِ ٍ TDS

(ؿههْشکشد) (دٍ ًههَع ًَؿههابِی صسد ٍ ػههیاُ) ،اؿههی هـههی (سؿههت)،

هیباؿذ .بذیي هٌظَسًَ ،ع ٍ هقذاس گًَِّای گَگشدی کِ دس وهی

بیػی ٍ صهضم تْیِ ؿذ ٍ بش اػاع دػتَسالؼو ّهای هشبَوهِ ههَسد

گاصداس کشدى ًَؿابِ بِ ّوشاُ  CO2هیتَاًذ ٍاسد ًَؿهابِ گهشدد اص

آًالیض قشاس گشفهت .بهِ هٌظهَس ًوًَهِ بهشداسی كهحیح اص ّهش ًـهاى

وشیق کشٍههاتَگشافی گهاصی ههَسد آًهالیض قهشاس گشفهت .اص وهشف

تجاسی ػِ ًوًَِ ًَؿابِ بِ كَست تلادفی اًتخاا ؿذ ٍ ّش کهذام

دیگش با اػتفادُ اص سٍؽ جزا اتوهی فلهضات ػهٌگیي ًظیهش ػهشا،

ػِ باس هَسد آًالیض قشاس گشفت .کلیههِی ًَؿابِ ّای گهاصداس ههَسد

کادهیَم ،هغ ٍ سٍی آًالیض ؿهذًذ .دس اداههِ ،هقهذاس ػهختی که ،

آًالیض ،تَلیذ صهؼتاى  5382بَدُ ٍ ًتایص اسائِ ؿذُ دس ایي بشسػهی،

اػیذیتِ ٍ  TDSکِ بش کیفیت ًَؿهابِ ههَ ش اػهت ،جْهت بشسػهی

هیاًگیي ک ٍ اًحشاف اػتاًذاسد آًالیضّا بش سٍی که ًوًَهِ ّها اص

هقذاس یَىّای هَجَد دس ًَؿابِ ،اًذاصُگیشی گشدیهذ .دس ًْایهت،

ّش ًـاى تجاسی سا ًـاى هیدّذ .صم بِ رکش اػت کِ دقهت سٍؽ

هقادیش بِ دػت آهذُ اص ایي آصهایؾّها بها ػهطح اػهتاًذاسد هجهاص،

جزا اتوی دس ایي بشسػی  %5هیباؿذ.

هقایؼِ ٍ ًتایص گضاسؽ گشدیذ.

بِ هٌظَس آًالیض هحتَای گهَگشدی ًَؿهابِ گهاصداس ،ػهِ ًوًَهِ
(کپؼَل) گاص  CO2ههَسد اػهتفادُ دس ػهِ ًـهاى تجهاسی هتفهاٍت

 -2هَاد ٍ سٍؽّا

ًَؿابِ گاصداس اص ؿشکت ّای اؿی هـی ،بی ػی ٍ صهضم تْیِ ٍ ّهش

بِ هٌظَس آًهالیض گًَهِ ّهای گهَگشدی اص دػهتگاُ کشٍههاتَگشافی

ًوًَِ با اػتفادُ اص دػتگاُ  GCآًالیض ؿذً .تایص اسائهِ ؿهذُ دس ایهي

گاصی  GCبا ًام  Chrompakهذل  CP9001ػاخت کـَس ّلٌذ

بشسػی ،هیاًگیي آًالیضّا بش سٍی ّهش ًوًَهِ اص ّهش ًـهاى تجهاسی سا

اػتفادُ ؿذ کِ هجْض بِ ػتَى  CP-C-SPBػَلفَس ٍ آؿکاس ػهاص

ًـاى هیدّذ .صم بِ رکش اػت کِ دقهت  GCدس ایهي بشسػهی %5

 SPDهیباؿذ .اًذاصُگیشی جزا اتوی جْت آًالیض ػٌاكش ػٌگیي

هیباؿذ.

با دػتگاُ جزا اتوی  A-Analyzer 300هذل Perkin Elmer

ػاخت کـهَس آهشیکها كهَست گشفهت .هقهذاس اػهیذیتِ ( )pHبها

ً -3تایص ٍ بحث

دػهههتگاُ  pHهتهههش ههههذل  Genweyػهههاخت کـهههَس اًگلهههیغ

 -1-3بشسػی کیفی ًَع گًَِّای گَگشدی هَجَد دس ًَؿهابِی

اًذاصُگیشی ؿذ ٍ تؼییي هقذاس  TDSبها دػهتگاُ  TDSػهٌص ههذل

گاصداس

 Hackػاخت کـَس آلواى اًجام گشفت.

ّواى گًَِ کِ اؿاسُ ؿذ دس ا هش ػهَصاًذى گهاص ؿهْش جْهت تَلیهذ

سٍؽ آًهالیض کشٍههاتَگشافی گًَهِ ّهای گهَگشدی بهش اػههاع

تَلیذ گاص  ،CO2گاص ّیذسٍطى ػَلفیذ ًیض حاكهههه ههیؿهَد کهِ

دػهتَسالؼو  ٍ )9001( ASTM E840-95سٍؽ آًهالیض ػٌاكهش

بایذ جذا گشدد .دس كَستی کِ گاص ّیذسٍطى ػَلفیذ بِ خَبی جذا

ػٌگیي ػشا ،کادهیَم ،هغ ٍ سٍی بهش اػهاع دػهتَسالؼو اسائهِ

ًـَد بِ ّوشاُ ٍ CO2اسد خط تَلیذ ًَؿابِ هی گهشدد .لهزا دس ایهي

ؿذُ تَػط ؿشکت پشکیي الوش ( )5225اًجام گشفت (.)59،53

بشسػی ،ایي تشکید هَسد آًالیض قشاس گشفت .اص وشف دیگهش ،هتیه

کلیِی اػهتاًذاسدّا ٍ ههَاد ههَسد ًیهاص جْهت آًالیضّها دس ایهي

هشکاپتاى ٍ اتی هشکاپتاى اص جولِ تشکیباتی اػت کِ بِ وَس ػوهذُ

تحقیق اص ؿشکت  Merckآلواى خشیذاسی گشدیهذ .هحلهَلّها بهِ

بِ گاص ؿْش افضٍدُ هیؿَد .لزا احتوال ٍجَد ایي تشکیبهات ًؼهبت

كَست تاصُ با آا بذٍى یَى دٍ باس تقطیش تْیِ ٍ اػهتفادُ گشدیهذ.

بِ ههابقی تشکیبهات گهَگشدی بهیؾ تهش اػهت .اص ایهي سٍ ،دس ایهي

جْت اًذاصُگیشی ػٌاكش ػهٌگیي ،ػهختی که  ،اػهیذیتِ ٍ ،TDS

تحقیههق ،ػههالٍُ بههش ّیههذسٍطى ػههَلفیذ ،تشکیبههات گههَگشدی هتیه
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هشکاپتاى ٍ اتی هشکاپتاى ًیض آًالیض ؿذ .کشٍههاتَگشام گهاصی گهاص

ّیذسٍطى ػَلفیذ

<2

5000

 CO2هههَسد اػههتفادُ دس ًَؿههابِػههاصی تَػههط ؿههشکت اؿههی هـههی

ّواى وَس کِ هالحظِ هیؿَد ،هقادیش ایي ػِ گًَهِ گهَگشدی دس

(ؿْشکشد) دس ؿک ً 5ـاى دادُ ؿذُ اػت.

ًوًَِی گاص  CO2هَسد اػتفادُ دس ًَؿابِّای گهاصداس آًهالیض ؿهذُ
کن تش اص حذ هجاص اػت .لهزا ههیتهَاى اوویٌهاى حاكه کهشد کهِ
ًوًَِی گاص  CO2هَسد اػتفادُ دس ایي ًَؿابِ ّها اص ػهویت بؼهیاس
ًاچیضی بشخهَسداس اػهت ٍ هطهابق بها اػهتاًذاسد اسائهِ ؿهذُ تَػهط
ػاصهاى اػتاًذاسد ههههَاد ػهههوی هیباؿذ.
 -3-3اًذاصُگیشی ػٌاكش ػٌگیي (ػشا ،کادهیَم ،هغ ٍ سٍی) ٍ
هقایؼِ با ػطح اػتاًذاسد
ّواى وهَس کهِ اؿهاسُ ؿهذ ،آا ههَسد اػهتفادُ دس كهٌؼت ًَؿهابِ
ػاصی اص چاُ تاهیي هیؿَد کِ هوکي اػت داسای هقادیشی فلهضات

شکل  -1کزيماتًگزام گاسی گاس  CO2مًرد استفادٌ در وًشابٍ
ساسی تًسط شزکت اشی مشی (شهزکزد)

گاصداس ٍ هقایؼِ با ػطح اػتاًذاسد
بِ هٌظَس اًذاصُگیشی تشکیبات گَگشدی داخ ًَؿهابِ ،گهاص CO2

هَسد اػتفادُ دس ػِ ًـاى تجاسی اص ًَؿابِ ّای گهاصداس اص ؿهشکت
ّای اؿی هـی ،بی ػی ٍ صهضم جْهت آًهالیض تَػهط دػهتگاُ GC

تْیِ ٍ آًالیض گشدیذ ٍ ًتایص گضاسؽ ؿهذً .تهایص آًهالیض گًَهِ ّهای
گَگشدی دس ًَؿابِّای آًالیض ؿذُ دس جهذٍل  9اسائهِ ٍ بها ػهطح
اػتاًذاسد هقایؼِ ؿذُ اػت.

اؿههی هـههی (ؿههْشکشد) (دٍ ًههَع ًَؿههابِ صسد ٍ ػههیاُ) ،اؿههی هـههی
(سؿت) ،بی ػی ٍ صهضم جْت اًذاصُگیشی ػٌاكش ػٌگیي تْیِ ؿذ.
اص ّش ًـاى تجاسی ،ػِ ًوًَِ ًَؿابِ بِ كَست تلادفی اًتخاا ؿذ
ٍ ّش کذام اص ػٌاكش ػٌگیي ًظیش ػشا ،سٍی ،کهادهیَم ٍ ههغ بها
اػتفادُ اص تکٌیک ویفػٌجی جزا اتوی  3باس هَسد آًهالیض قهشاس
گشفت ٍ هقادیش هیاًگیي با دقهت حهذٍد  %5بهِ دػهت آههذً .تهایص
آًالیض جزا اتوی بشخی اص ػٌاكش ػٌگیي دس ًوًَِ ّهای ًَؿهابِ بها
دقت  ٍ %5هقایؼِی ًتایص با ػطح هجهاص اػهتاًذاسد دس جهذٍل ، 3
اسائِ ؿذُ اػتّ .واى وَس کهِ هالحظهِ ههیؿهَد ،غلظهت توهاهی

جذيل  -2وتایج آوالیش سٍ گًوٍ گًگزدی در سٍ وشان تجاری
وًشابٍی گاسدار بذين الکل
ًَؿابِ

ًام تشکید

اؿی هـی

هتی هشکاپتاى

<2

اتی هشکاپتاى

<2

9

صهضم

فلههضات ػههٌگیي دس ًَؿههابِ ٍ هقایؼهِی آى بهها ػههطح اػههتاًذاسد ًیههض
پشداختِ ؿذُ اػت .بذیي هٌظَس ،پٌص ًوًَِ ًَؿابِ اص ؿهشکت ّهای

 -2-3اًههذاصُگیههشی گًَههِ ّههای گههَگشدی هَجههَد دس ًَؿههابِی

بی ػی

ػٌگیي باؿهذ .بٌهابشایي دس ایهي تحقیهق بهِ بشسػهی هقهذاس بشخهی اص

هقذاس آًالیض

حذ هجاص

ؿذُ )(ppm

)(ppm
9

ػٌاكش ،پاییيتش اص حذ هجاص اػتاًذاسد هیباؿذ.
 -4-3اًذاصُگیشی  ، TDSػختی ٍ اػیذیتِ ًَؿابِ گاصداس
ّواى وَس کِ دس بخؾ هقذههِ اؿهاسُ ؿهذ ،آا ههَسد اػهتفادُ دس
كٌؼت ًَؿابِ ػاصی ،آا چاُ هیباؿذ کهِ داسای اههالم هؼهذًی ٍ
ػختی با یی هیباؿذ .بِ ّوهیي هٌظهَس دس کاسخاًهِ ،بخـهی بهشای
تلفیِی آا ٍجَد داسد کِ دس آى هقهذاس ػهختی آا ٍ  TDSتها

ّیذسٍطى ػَلفیذ

<2

5000

هتی هشکاپتاى

<2

9

حذ هوکي کاّؾ دادُ هیؿَد .با ایي حال بِ هٌظَس کٌتهشل کاهه

اتی هشکاپتاى

<2

9

کیفیت ًَؿابِ ّای آًالیض ؿهذُ ،پاساهتشّهایی ًظیهش ّوهشاُ اػهیذیتِ،

ّیذسٍطى ػَلفیذ

<2

5000

ػختی ٍ ً TDSیض هَسد آًالیض قشاس گشفت .لزا دس ایي قؼوت ،پهٌص

هتی هشکاپتاى

<2

9

ًوًَههِ ًَؿههابِ اص ؿههشکت ّههای اؿههی هـههی (ؿههْشکشد) (دٍ ًههَع

اتی هشکاپتاى

<2

9

ًَؿابِی صسد ٍ ػیاُ) ،اؿی هـی (سؿت) ،بهی ػهی ٍ صههضم جْهت

آًالیض ؿیویایی هحتَای گَگشدی ٍ ػٌاكش ػٌگیي هَجَد دس چٌذ ًـاى تجاسی اص ًَؿابِّای گاصداس
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جذيل  -3وتایج آوالیش جذب اتمی بزخی اس عىاصز سىگیه در پىج ومًوٍ وًشابٍی گاسدار بذين الکل
عنصر

سرب * )(ppm

کادمیوم

*

)(ppm

مس

*

)(ppm

روی

*

)(ppm

اشی مشی سیاٌ (شهزکزد)

> 0/51

> 0/098

> 0/000

> 0/058

اشی مشی سرد (شهزکزد)

> 0/51

> 0/098

> 0/000

> 0/058

اشی مشی (رشت)

> 0/51

> 0/098

> 0/000

> 0/058

بی سی

> 0/51

> 0/098

> 0/000

> 0/058

سمشم

> 0/51

> 0/098

> 0/000

> 0/058

سطح استاوذارد

9/1

0/5

1-9/1

10

* مقادیر گسارش شذه ،میانگین  3بار آنالیس بر روی  3نوشابه از هر نشان تجاری با دقت  %5است.

جذيل  -4وتایج آوالیش اسیذیتٍ ،سختی کل ي  TDSدر پىج ومًوٍ وًشابٍی گاسدار بذين الکل
ومًوٍ

اسیذیتٍ

سختی کل* )(ppm

)TDS (ppm

اشی مشی سیاٌ (شهزکزد)

3

51±9

900±1

اشی مشی سرد (شهزکزد)

3/5

80±3

930±5

اشی مشی (رشت)

9/8

500±5

910±0

بی سی

3

00±3

958±5

سمشم

9/8

58±3

920±8

*

* مقادیر گسارش شذه ،میانگین  3بار آنالیس بر روی  3نوشابه از هر نشان تجاسی اػت.

آًالیض ػختی ک  ،اػیذیتِ ٍ  TDSهَسد بشسػی قشاس گشفت .بهذیي

ػَلفیذ بیـتش اص گًَِ ّای گَگشدی دیگش اػهت .بهذیي تشتیهد بها

هٌظَس اص ّش ًـاى تجهاسی ػهِ ًوًَهِ ًَؿهابِ بهِ كهَست تلهادفی

اػتفادُ اص سٍؽ کشٍهاتَگشافی گاصی ،ایي گًَِ ّها تؼیهیي هقهذاس

اًتخاا ؿذ ٍ ّش کذام ػِ بهاس ههَسد آًهالیض قهشاس گشفهت ٍ هقهادیش

گشدیذ ٍ با ػطح اػتاًذاسد هقایؼِ ؿذ کهِ ػهطح ایهي تشکیبهات سا

هیاًگیي ٍ اًحشاف اػتاًذاسد بهِ دػهت آههذً .تهایص حاكه اص ایهي

کن تش اص ً 9 ppmـاى هیدّذ.

آًالیض دس جذٍل  ، 5اسائِ ؿذُ اػت.

اص وشف دیگش ،حضَس ػٌاكش ػهٌگیي ًظیهش ػهشا ،کهادهیَم،

بِ وَس کلی اص لحاظ ػطح اػتاًذاسد هطلَا ،اػیذیتِی ًَؿابِ

هغ ٍ سٍی دس ًَؿابِی گاصداس هَسد بشسػهی قهشاس گشفهت ٍ ایهي

 ،3/9-9/8ػهههختی آا ؿهههْشی  TDS ٍ 590-500 ppmآى

تشکیبات تؼییي هقذاس ؿذ .جْت ایي آًهالیض اص سٍؽ ویهف ػهٌجی

 520 ppmاػتّ .واى وَس کِ هـاّذُ هیؿَد ًوًَِ ّای آًهالیض

جزا اتوی اػتفادُ ؿذ .ػپغً ،تایص حاك اص ایي بشسػی با ػطح

ؿذُ ًَؿابِ اص ػختی هٌاػبی بشخهَسداس ههیباؿهذ ّهش چٌهذ هقهذاس

اػههتاًذاسد هجههاص هقایؼههِ ؿههذ .دس ًْایههت ،جْههت تکوی ه کٌتههشل

 TDSکوی با تش اص حذ هطلَا اػت.

آًالیتیکال ًَؿابِی گاصداس پاساهتشّایی ًظیش اػیذیتِ ،ػختی که ٍ
ً TDSیههض اًههذاصُگیههشی ٍ گههضاسؽ گشدیههذً .تههایص حاك ه ً ،ـههاى

ً -4تیجِ گیشی

هیدّذ کِ دس کلیِی ًَؿابِ ّای آًالیض ؿذُ ،ػطح ػٌاكش ػهٌگیي

دس ایههي یشسػههی بههِ تؼیههیي ًههَع ،هقههذاس ٍ ػههطح اػههتاًذاسد هجههاص

ًظیش ػشا ،کادهیَم ،هغ ٍ سٍی کهن تهش اص حهذ هجهاص اػهتاًذاسد

تشکیبات گَگشدی کِ هوکي اػت دس وی فشآیٌهذ گهاصداس کهشدى

هیباؿذ.

ًَؿابِ بِ ّوشاُ گاص ٍ CO2اسد ًَؿابِ گشدد ،پشداختِ ؿهذُ اػهت.
ًتایص بِ دػت آهذُ ،بیاًگش ایهي هطلهد اػهت کهِ احتوهال حضهَس
تشکیبات گَگشدی ًظیش اتی هشکاپتاى ،هتی هشکاپتاى ٍ ّیهذسٍطى
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