ﻣﻀﺮات آب ﻣﻌﺪﻧ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ !
اﻣﺮوز ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﯾﻢ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ای ﻣﻀﺮات آب ﻣﻌﺪﻧ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ! ﺑﺎ ﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ …..
ﯾ از ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺪن ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر اﮐﺴﯿﮋن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗ در اداﻣﻪ زﻧﺪﮔ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن دارد
 ،آب اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺎده در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دو اﺗﻢ ﻫﯿﺪروژن و ﯾ اﺗﻢ اﮐﺴﯿﮋن اﯾﺠﺎد ﻣ ﺷﻮد و ﺿﺮوری

ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺣﯿﺎت ﺟﺎﻧﻮران و ﮔﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮ روی ﮐﺮه ﺧﺎﮐ اﺳﺖ .ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده راﺣﺖ و ﺑﻬﺘﺮ آب
ﺧﻮراﮐ ﺗﺠﻬﯿﺰات و وﺳﺎﯾﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧ از ﺟﻤﻠﻪ آب ﺳﺮدﮐﻦ اﺧﺘﺮاع ﺷﺪه اﻧﺪ.

ﻣﻀﺮات آب ﻣﻌﺪﻧ

آب در ﻃﺒﯿﻌﺖ در ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎز  ،ﻣﺎﯾﻊ و آب وﺟﻮد دارد .در ﺣﺎﻟﺖ ﮔﺎزی ﺑﻪ آن ﺑﺨﺎر آب و در ﺣﺎﻟﺖ
ﺟﺎﻣﺪ ﺑﻪ آن ﯾﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺪن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻮده در آب  ،اﻣﺮوزه آب ﺷﻬﺮی ﭘﺲ
از رﻓﻊ آﻟﻮدﮔ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣ رﺳﺪ .ﺑﺮای رﻓﻊ آﻟﻮدﮔ آب ﺷﻬﺮی
ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻠﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺧ از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ آب ﺧﻮردﻧ ﻣﺮدم و اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ آب
ﻣﻌﺪﻧ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ آب ﻣﻌﺪﻧ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺘ و اﻣﻼح ﻣﻌﺪﻧ

از آب ﺷﻬﺮی ﻏﻨ ﺗﺮ اﺳﺖ  ،ﻣﺼﺮف آن را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣ دﻫﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﮔﺮم و ﺳﺮد
ﺗﻮﻟﯿﺪی آﺑﺴﺮدﮐﻦ )از ﻃﺮﯾﻖ آب ﺷﻬﺮی( را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣ ﮐﻨﯿﻢ زﯾﺮا ﻣﺼﺮف آب ﻣﻌﺪﻧ ﺑﻪ دﻻﯾﻠ ﮐﻪ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ  ،در درازﻣﺪت ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.
ﺑﺎ ﻣﻀﺮات آب ﻣﻌﺪﻧ آﺷﺘﺎ ﺷﻮﯾﻢ :

آب ﻣﻌﺪﻧ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.
ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن  ،ﻗﻮﻃ ﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻗﺮار ﻣ دﻫﻨﺪ.
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار دادن ﺑﻄﺮی ﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آب ﺷﻬﺮی ﮐﯿﻔﯿﺖ آن
را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣ آورد .ﺗﺎﺑﯿﺪن ﻧﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﻄﺮی آب ﺷﻬﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺪا ﺷﺪن
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻧﻔﺘ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﻄﺮی و ﺣﻞ ﺷﺪن آن ﻫﺎ در داﺧﻞ آب ﻣ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺘﻤﺎل
اﺑﺘﻼی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺳﺮﻃﺎن ﻣ ﺷﻮد.
در ﺣﺎﻟ ﮐﻪ ﻣﺨﺰن آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ اﺻﻠ ذﺧﯿﺮه و ﻧﻬﺪاری آب در داﺧﻞ آﺑﺴﺮدﮐﻦ اﺳﺖ  ،ﻃﺒﻖ
ﺿﻮاﺑﻂ وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﯾﺮان از اﺳﺘﯿﻞ اﺳﺘﻨﻠﺲ ﻧﯿﺮ و ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﯿﻔﯿﺖ  ،رﻧ و ﺑﻮی آب را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤ دﻫﻨﺪ.

ﻣﻀﺮات آب ﻣﻌﺪﻧ

ﯾــ دﯾــﺮ از ﻣﻀــﺮات آب ﻣﻌــﺪﻧ ﯾــﺦ زدن آب در داﺧــﻞ
ﺑﻄﺮی ﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دﻣﺎی ﻫﻮا  ،ﺑﺮﺧ اﻓﺮاد ﺑﻄﺮی آب ﻣﻌﺪﻧ را ﭘﺮ ﮐﺮده و در ﻓﺮﯾﺰر ﻗﺮار ﻣ

دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر اﺷﺘﺒﺎه اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﻄﺮی ﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ
ﮔﺮاد ﻃﺮاﺣ ﺷﺪه اﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻼﻣﺘ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻨﺪازد.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺦ ﺧﻮراﮐ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﺦ ﺳﺎز ﺧﺎﻧ اﺳﺖ.

اﺳــﺘﻔﺎده از آب ﺟــﻮش در ﺑﻄــﺮی آب ﻣﻌــﺪﻧ ورود ﻣــﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﺑﻪ ﺑﺪن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣ دﻫﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﺑﻄﺮی ﻫﺎی آب ﻣﻌﺪﻧ ﻓﻘﻂ در دﻣﺎی ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ ﮔﺮاد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺑﻄﺮی اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮ ﮐﺮدن آب ﺟﻮش اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .رﯾﺨﺘﻦ آب
ﺟﻮش ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ وﺳﺎﯾﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ وارد ﺷﺪن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ را ﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﺎ  70درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺑﺴﺮدﮐﻦ ﻫﺎی ﻓﺎﻧﺘﺰی ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آب ﮔﺮم )ﻋﻼوه ﺑﺮ آب ﺳﺮد( را دارﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ آب ﮔﺮم را ﺗﺎ
دﻣﺎی ﻧﺰدﯾ ﺑﻪ دﻣﺎی ﺟﻮش ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻀﺮات آب ﻣﻌﺪﻧ

