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سمیىٍ ي َذف :فزآٍرردُ ّبی قٌبدی عْن هْوی اس تَلیدات غذایی کؾَر را دارًد ٍ ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ قبثلیتت ثتبیی آلتَدُ
ؽدى هَاد اٍلیِ ؽیزیٌی ّبی خبهِ ای ثِ آلَدگی ّبی ثبکتزیبیی ثِ دلیل ػدم رػبیت ًکبت ثْداؽتتی در هحتل تَلیتد ،حوتل
ًٍقل ٍػزضِ ،ایي هغبلؼِ ثب ّدف ثزرعی آلَدگی هیکزٍثی ؽیزیٌی خبهِ ای ؽْز عٌٌدج در عبل  97اًدبم گزفت.
مًاد ي ريش َا :هغبلؼِ حبضز یک پضٍّؼ تَفیفی اس ًَع هقغؼی هی ثبؽد کِ تؼداد ً 33وًَِ ثِ فتَرت تقتبدفی اس عتغ
ؽْز ًوًَِ گیزی ٍ اس ًظز ؽوبرػ  .Escherichia coli ،Staphylococcus aureus ،Salmonellaهغبثق ثب اعتبًدارد هلتی
ایزاى هَرد آسهبیؼ قزار گزفتٌد .در تحلیل دادُ ّب اس آسهَى ّبی تَفیفی ،تدشیِ ٍاریبًظ ،آسهَى  ٍ Independent- tآسهَى
One-way ANOVAثب در ًظز گزفتي عغ هؼٌی دار  95درفد ًزم افشار  SPSS 20فَرت گزفت.
یافتٍ َاً :تبیح گَیبی آلَدگی کل ًوًَِ ّب ثَد.هیشاى آلَدگی ثبکتزیبیی اؽزیؾیب کلی ،اعتبفیلَ کَکَط اٍرئَط ٍ عبلوًَال ثتِ
تزتیت 45/5 ،57/6 ،78/8ثَدّ .وچٌیي ثیي هیشاى آلَدگی ثبکتزیبیی اؽزیؾیب کلی ثب فبفلِ هحیظ ػزضِ ٍ تَلیتد ٍ اعتتفبدُ
اس هبؽیي حول ارتجبط هؼٌب دار یبفت ؽد) ،)p<0.05اهب هیبى آلَدگی ثبکتزیبیی اعتبفیلَ کَکَط اٍرئَط ٍ عبلوًَال ثتب فبفتلِ
هحیظ ػزضِ ٍ تَلید ٍ اعتفبدُ اس هبؽیي حول ارتجبط هؼٌب داری یبفت ًؾد(  .)p>0.05ثیي ًَع ؽتیزیٌی ٍ دهتبی یاچتبل ثتب
آلَدگی ثبکتزیبیی ارتجبط هؼٌب داری یبفت ًؾد ).)0.05< p
وتیجٍ گیزیً :تبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد ثغیبری اس ًوًَِ ّب فبقد اعتبًدارد یسم هیکزٍثی ثزای هقزف ّغتٌد .اعتفبدُ اس
هبؽیي حول هاقَؿ ،کَتبُ ثَدى فبفلِ ػزضِ ٍ تَلید ،ثزقزاری قَاًیي ًظبرت قَی تز ٍ ًظبرت هداٍم ٍ دقیق هحل تَلید ٍ
ػزضِ هی تَاًد ثزای ًشدیک ؽدى ثِ ؽزایظ اعتبًدارد راّگؾب ثبؽد.
کلیذ ياصٌ َا :آلَدگی ثبکتزیبیی ،ؽیزیٌی خبهِ ای ،عٌٌدج
مقذمٍ
ثیوبریّبی ًبؽی اس هَاد غذایی اس هْنتزیي ػَاهل هزگ ٍ
هیز ثاقَؿ در کؾَرّبی تَعتؼِ ًیبفتتِ هتی ثبؽتد ،ثتِ
عَری کِ ثیوبری ّبی ًبؽی اس هَاد غذایی ،عتبیًِ ثبػتث
هزگ ٍ هیز1/ 9هیلیَى ًفز درکؾَرّبی درحتبل تَعتؼِ ٍ
یتتک عتتَم خوؼیتتت کؾتتَرّبی تَعتتؼِ یبفتتتِ را هجتتتال
هی عبسد ،کِ ثبر عٌگیي اقتقبدی ٍ ثْداؽتی را ثز سًتدگی
اًغبى ّب تحویل هی کٌد( .)2 ,1ػالئن ایي ثیوبری ّب هوکي
اعت اس چٌد دقیقِ تب چٌتد ّفتتِ اتفتب ثیبفتتد ٍ ؽتبهل:
اعتفزاؽ ،اعْبل یب تت ثبؽد ،الجتِ ثبید تَخِ داؽت کِ ایي
ثیوبریّب قبثل پیؾگیزی ّغتٌد (.)4 ٍ3

فزآٍردُ ّبی قٌبدی ثاؼ هْوی اس تَلیدات غتذایی کؾتَر
را تؾکیل هی دٌّد ٍ ،ثتب تَختِ ثتِ هقتزف سیتبد ،تتبهیي
کبلزی ثبی ،تٌَع ،عؼن هغلَة ،افشایؼ رٍس افشٍى تقبضتبی
ایي هحقَیت ،کٌتزل کیفیت ٍ تبهیي ایوٌتی ٍ هیکزٍثتی
آى ضزٍری هی ثبؽد ٍ ثبید ؽزایظ ًگْداری ٍکیفیتت ایتي
هحقَیت را افشایؼ داد (.)5 ٍ1
فزآٍردُ ّبی قٌبدی عجتق هَعغتِ اعتتبًدارد ٍ تحقیقتبت
فٌؼتی ایزاى ،ثزاعبط هتَاد تؾتکیل دٌّتدُ آى ٍ هیتشاى
رعَثت ثِ عِ دعتِ ی خؾکً ،یوِ خؾتک ٍ تتز دعتتِ
ثٌدی ؽدُاًد .ثبتَخِ ثِ رعَثت ؽیزیٌی ّبی تز ثاقتَؿ
اًَاع خبهِ دار آى ثِ دلیل ً Phشدیک ثتِ خٌثتی ،قبثلیتت
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ًگْتتداری هحتتدٍد ٍ ارسػ غتتذایی ثتتبی اسلحتتبػ آلتتَدگی
هیکزٍثی ثیؾتز هَرد تَخِ هیثبؽٌد (.)6 ٍ3
ثبکتزی ّب اس هْن تزیي ٍ ؽبیغ تزیي ػلل ایدتبد آلتَدگی در
ؽیزیٌی ّبی خبهِ ای هی ثبؽٌد ٍ اس دٍ عزیق ایدبد ػفًَت
ٍ هغوَهیت ثبػث ثیوبری هی ؽتًَد ( ،)8اس ایتي رٍ فغتبد
هیکزٍثی ًبؽی اس ثبکتزی اس اّویت ثْداؽتی ٍ اقتقتبدی
ٍیضُ ای ثزخَردار اعت ( .)9قزارگزفتي در عتغَ ٍ ّتَای
آلتَدُ ،اعتتفبدُ کتزدى اس هتتَاد اٍلیتِ ًتبهزغَة ٍکیفیتتت
هیکزٍثی پبییي ،ؽزایظ ًبهغبػد ثغتِ ثٌدی ٍتَلید ،حوتل
ًٍقل ،خبهِ غیزپبعتَریشٍُ ،عتبیل ثْداؽتتی ،دعتت ّتبی
آلَدُ کبرگزاى هی تَاًد ثبػث آلتَدگی هیکزٍثتی ؽتَد (-9
.)11
اس هْن تتزیي ؽتبخـ ّتبی آلتَدگی هیکزٍثتی در فتٌؼت
قٌبدی ،اًَاع هاتلف  Salmonellaهی ثبؽد ( .)10ثبکتزی
عبلوًَال اس خبًَادُ آًتزٍ ثبکتزیبعتِ ثتَدُ ٍ هتی تَاًتد ثتِ
دلیل اعتفبدُ استاتن هتزؽ ،کبکتبئًَ ،برگیتل ،پتَدر ؽتیز،
آلجَهیي تان هزؽ ٍ یبخبهِ پبعتتَریشُ ًؾتدُ ؽتیزیٌی را
آلَدُ عبسد ( ٍ )12 ٍ3عجت ایدبد اًَاع ثیوبریّبی ػفًَی
ثاقَؿ ػفًَت ّبی رٍدُ ای کِ اس هْن تزیي آى هتی تتَاى
ثِ گبعتزٍآًتزیت کتِ اسػالئتن آى اعتْبل ،تتت ،دردّتبی
ؽکوی ،اعتفزاؽ ٍکبّؼ ٍسى اعت اؽبرُ ًوَد (.)3
( )E. coliیکی دیگز اس ؽبخـّتبی آلتَدگی هیکزٍثتی
ؽتتیزیٌی خبهتتِای هتتیثبؽتتدً E. coli .یتتش اس ختتبًَادُ
آًتزٍثبکتزیبعِ اعت ٍ ثبػث ایدتبد ػفًَتت ّتبی گَارؽتی
هی گزدد ( .)6ایي ثبکتزی ؽتبخـ آلتَدگی هتدفَػی ًیتش
هی ثبؽد ٍ ّز هبدُ غتذایی کتِ درتوتبط ثتب هتدفَع ثبؽتد
هیتَاًتد هٌجتغ  E. coliثبؽتد ٍ حضتَر ایتي ثتبکتزی در
فزآٍردُ ّبی قٌبدی ًؾبى دٌّدُ ػدم رػبیت اعتبًداردّبی
ثْداؽتی درٌّگبم تَلیداعت (.)12
یکی دیگز اس ؽبیغ تزیي ػلل هغتوَهیت غتذایی ٍؽتبخـ
آلَدگی هیکزٍثی ؽتیزیٌیّتب اعتتبفیلَ کَکتَط اٍرئتَط
هی ثبؽد ،کِ اغلت ًغت ثِ اکثز آًتتی ثیَتیتک ّتبی رایتح
هقبٍم اًدّ .وچٌیي ایي ثبکتزی هی تَاًد درعیف ٍعیؼی اس
ؽزایظ هحیغی هبًٌد دهب Ph ،غلظتت ّتبی ثتبیی کلزیتد
عدین رؽد ًوبید (.)13
ّوچٌیي پضٍّؼ ّبی اًدبم ؽدُ کِ تَعظ حق پزعتت ٍ
ّوکتتبراى در عتتبل  95فتتَرت گزفتتتِ یبفتتتِ ّتتب حتتبکی
اسآلتتَدگی هیکزٍثتتی  87درفتتد اس کتتل ًوًَتتِ ّتتب ثتتَدُ
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اعت( .)12لذا ثب تَخِ ثِ اّویت هَضتَع ایتي هغبلؼتِ ثتب
ّتتدف ثزرعتتی ٍضتتؼیت ؽتتیزیٌی ّتتبی خبهتتِ ای عتتغ
ؽْزعٌٌدج اس ًظز آلَدگی ثِ ثبکتزی ّبی عتبلوًَالE. ،
 ٍ Coliاعتبفیلَکَکَط اٍرئَط اًدبم گزفت.
مًاد ي ريشَا
ایي هغبلؼِ ثِ فَرت تَفتیفی -تحلیلتی قٌتبدی در عتِ
ًَثتتت در عتتبل  1397اًدتتبم گزفتتتً .وًَتتِ گیتتزی اس
11قٌبدی عغ ؽْز عٌٌدج ؽبهل(پدیدُ ،عتْیل ،کٌتدٍ،
ػغل ،ؽتوظ ،ػزؽتیبً ،بتتبلی ،خبًتِ ؽتیزیٌی ،پیوتبى،3
کَکی ثبکظ ،دقیق) ثقَرت تقبدفی فَرت گزفتً .وًَتِ
گیزی اس ّز قٌبدی ثقَرت تقبدفی ٍ در ػقتز رٍس ؽتٌجِ
در عِ ًَثت ٍ در ّزًَثت هزاخؼِ یک ًوًَِ ثتدٍى اعتالع
قجلی ثِ هزاکش قٌبدی ٍ ثتِ ػٌتَاى هؾتتزی ػتبدی اس ایتي
هزاکش خزید گزدیدً .وًَِ ّب را درً Cool Boxشدیتک ثتِ
دهتتبیی کتتِ ختتَد فزٍؽتتٌدگبى اسآى هتتَاد ًگْتتداری هتتی
کٌٌد(4درخِ) قزار دادُ ٍ عزیؼب خْت اًدبم آسهتَى ّتبی
هیکزٍثی ثِ آسهبیؾگبُ هیکزٍة ؽٌبعی داًؾکدُ ثْداؽتت
ػلَم پشؽکی کزدعتبى هٌتقل گزدید.
عپظ توتبم ًوًَتِ ّتب اس ًظتز ٍختَد اعتتبفیلَ کَکتَط
اٍرئتتَط ،عتتبلوًَال ٍ اؽزؽتتیب کتتالی عجتتق دعتتتَرالؼول
هَعغتِ اعتتتبًدارد ٍ تحقیتق ّتتبی فتٌؼتی ایتتزاى هتتَرد
ثزرعی قزار گزفت.
ًحَُ خدا عبسی اعتبفیلَ کَکَط اٍرئَط:
ثزای خدا عبسی اعتبفیلَ کَکَط اٍرئَط  10گتزم ًوًَتِ
ثِ  90هیلی لیتتز عتزم فیشیَلتَصی اضتبفِ ؽتدُ ٍ رقیتق
عبسی اًدبم ؽد .عپظ اس رقتت ّتبی هاتلتف ثتِ اًتداسُ
یکدّن هیلی لیتز ثز رٍی هحیظ کؾت  agar Bloodثزدُ
کؾت عغحی اًدبم هتی ؽتَد .پلیتت ّتب ثتِ هتدت -48
30عبػت در دهبی  37درخِ علغیَط اًکَثِ هتی ؽتَد.
کلٌی ّبی عالیی اعتبفیلَ کَکتَط اٍرئتَط ثتتب ّوتَلیش
ثَدُ کِ گلجَل ّبی قزهش هَخَد در هحیظ را لیتش ٍ ّبلتِ
ای ؽفبف اعزاف خَد ایدبد هی کٌتد .ثتزای تبییتد کلٌتی
ّبی هؾکَک ثِ اعتبفیلَ کَکَط اٍرئَط ،اس رًگ آهیشی
گزم ٍ آسهبیؼ ّبی تبییدی کبتبیس ٍ کَاگَیس اعتفبدُ هی
ؽَد(.)12
ًحَُ خدا عبسی اؽزؽیب کالی:
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ثزای ثزرعی ٍخَد اؽزؽیب کلی خْت رقیق عتبسی ًوًَتِ
ّب  10گزم ًوًَِ ثِ  90هیلی عزم فیشیَلَصی اضبفِ ؽد ٍ
ثِ هدت  3دقیقِ ثتز رٍی ّوتشى ّوگتي گزدیتد .عتپظ
رقیتتق عتتبسی ًوًَتتِ ّتتب تتتب رقتتت 10-⁴در هحلتتَل عتتزم
فیشیَلَصی اًدبم هی ؽَد .عپظ اس رقتت ّتبی  1،2،3ثتز
رٍی هحتیظ Eosin methylene blue agarثتِ ؽتکل
عغحی کؾت دادُ ؽدُ ٍ پظ اس 24-48عتبػت دردهتبی
 37درخِ اًکَثِ هی ؽَد ،پلیت ّبی هزثَعتِ هتی ؽتًَد.
ًوًَِ ّبی هؾکَک ًیش ثب کؾت ثز رٍی هحیظ اختقبفی
 MacConky agarتبیید هی ؽًَد(.)12
ًحَُ خدا عبسی عبلوًَال:
ثزای خدا عبسی عبلوًَال ،ثِ هٌظَر پیؼ غٌی عبسی25 ،
گزم اس ًوًَِ ثِ ارلي حتبٍی  225عتی عتی پیتتَى ٍا تتز
ثبفزی اعتیل هٌتقل ٍ ثزای هدت 16-20عبػت در دهتبی
37درخِ علغیَط اًکَثِ هی ؽَد .عپظ  0/1عی عی اس
ایتتي هحلتتَل را ثتتِ هحتتیظ Rappaport-Vassiliadis
ٍ1عتتتی عتتتی اس آى را ثتتتِ هحتتتیظ Tetrathionate-
 Novobiocinتلقی ؽد ٍ هحیظ ّب در دهبی  41/5درخِ
علغیَط ثِ هدت یک ؽجبًِ رٍس اًکَثِ هی ؽَد .عپظ اس
دٍ هحیظ پیؼ گفتِ ،ثِ رٍی دٍ هحیظ خبهد اًتابثی اٍل
ٍ دٍم کؾت دادُ هی ؽتَد .ثتزای هحتیظ اٍل Brilliant

 ٍ green phenol red lactose sucrose agarثتزای
هحتتیظ دٍم ،اس هحتتیظ Salmonella shigella agar
اعتفبدُ هی ؽَد .هحیظ اًتابثی اٍل در دهتبی  37درختِ
علغیَط ثِ هدت 18-24عبػت ٍ هحیظ اًتابثی دٍم در
دهبی  37درخِ علغیَط ثِ هدت  24-48عبػت اًکَثتِ
هی ؽَد .در هزحلِ آخز ،ثزای تبیید کلٌی ّتبی هؾتکَک
عبلوًَال اس ّز پلیت  5کلٌتی در هحتیظ Nutrient agar
ثِ هدت 18-24عبػت در دهتبی  37درختِ عتبًتی گتزاد
اًکَثِ هی ؽَد ٍ عپظ ،ثزای تبیید کلٌی ّتبی هؾتکَک،
اس کؾت ّبی ثیَ ؽیویبیی ٍ یب کیت تدبری Analytical
 profile indexاعتفبدُ هی ؽَد(.)12
توبم هزاحل کبر تحت ؽزایظ اعتتزیل اًدتبم ؽتد ٍ ثتزای
خلَگیزی اس آلَدگی ًوًَِ ّب ثب ثبکتزیّبی فلَر عجیؼی ،اس
دعتکؼ ٍ هبعک اعتفبدُ ؽد.
خْت ثزرعتی ارتجتبط ثتیي هتغیزّتب اس ًتزم افتشار SPSS
ًغاِ  20اعتفبدُ ؽد .خْت آًبلیش اّداف تَفتیفی ثتزای
دادُ ّبی کوی هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ٍ ثزای دادُ ّتبی
کیفی فزآٍاًی ٍ درفد فزآٍاًی هحبعجِ ؽتد .ثتزای آًتبلیش
تحلیلتتی ثتتب تَختتِ ثتتِ ًزهتتبل ثتتَدى دادُ ّتتب اس آسهتتَى
ّ ،ANOVAوجغتگی ٍ  t-testاعتفبدُ ؽد.

یافتٍَا
در هغبلؼِ اًدبم گزفتِ ًتبیح حتبکی اس آى ثتَد کتِ اس 33
ًوًَِ کؾتت ؽتدُ در ًَ 3ثتت توتبهی ًوًَتِ ّتب آلتَدُ(
 )%100ثِ حداقل یک ًَع ثبکتزی ٍ یب چٌد ًتَع ثتبکتزی

0.79

ثَدًد .هیبًگیي دهبی ً 33وًَتِ یاچتبل  3/9091درختِ
علغیَط ثَد ،حتداقل ٍ حتداکثز دهتبی یاچتبل  2تتب 6
درخِ علغیَط ثَد.

0.46

اشزیشیاکلی
0.58

استافیلًکًکًط ايرئًط
سالمًوال

ومًدار :1فزاياوی باکتزی َا در ومًوٍ َای شیزیىی

ثیؾتزیي تؼداد آلَدگی ثتِ تزتیتت اؽزیؾتیب کلتی ثتب 26
ًوًَِ هثجت ،اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط ثب ً 19وًَِ هثجت ٍ

عبلوًَال ثب ً 15وًَِ هثجت ثَدً .تبیح هزثَط ثتِ فزآٍاًتی
آلَدگی ّز ثبکتزی در ؽکل  1آهدُ اعت.

مجلٍ کمیتٍ تحقیقات داوشجًیی داوشگاٌ ػلًم پششکی سبشيار

سال  ،23شمـــــــاره  ،44بهار 1397

43

صالح زاده و همکاران

آلودگی باکتریایی شیرینیهای خامهای شهر سنندج

جذيل  -1ارتباط بیه وًع شزیىی ي آلًدگی باکتزیایی شیزیىی خامٍ ای
وًع شیزیىی

تؼذاد ومًوٍ

میاوگیه

وًع باکتزی

وان خامٍ ای

9

77/78

ريلت

8

75

لطیفٍ

8

75

وان تز

8

87/5

مجمًع

33

78/79

وان خامٍ ای

9

55/56

استافیلً

ريلت

8

50

کًکًط

لطیفٍ

8

75

وان تز

8

50

مجمًع

33

57/58

وان خامٍ ای

9

33/33

ريلت

8

50

لطیفٍ

8

37/50

وان تز

8

62/50

مجمًع

33

45/45

اشزیشیا کلی

ايرئًط

سالمًوال

Df

Sig

3
0/921

3

3

0/719

0/639

ّوچٌیي ثیي ًَع ؽیزیٌی خبهِ ای ٍ آلَدگی ثبکتزیبیی ؽیزیٌی خبهِ ای ارتجبعی هؼٌب داری یبفت ًؾد ) (p>0.05عجق
خدٍل.1
جذيل  -2ارتباط بیه دما ي آلًدگی باکتزیایی شیزیىی خامٍ ای
وًع آلًدگی

تؼذاد ومًوٍ

ضزیب َمبستگی

Sig

اشزیشیا کلی

33

0/102

0/573

استافیلًکًکًط ايرئًط

33

0/285

0/108

سالمًوال

33

0/238

0/183

کوتزیي دهبی اًداسُ گیزی ؽدُ یاچبل  2درختِ عتبًتی
گزاد ٍ ثیؾتزیي دهبی اًداسُ گیزی ؽدُ یاچتبل  6درختِ
عتتبًتی گتتزاد ثتتَدّ .وچٌتتیي ثتتیي دهتتب ٍ اًتتَاع آلتتَدگی

44

ثبکتزیتتبیی ؽتتیزیٌی خبهتتِ ای ارتجتتبط هؼٌتتب داری پیتتدا
ًؾد( )p>0.05عجق خدٍل .2
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جذيل -3ارتباط میان محل پخت شیزیىی ي محل ػزضٍ

محل پخت

وًع آلًدگی باکتزیایی

در محل

تؼذاد ومًوٍ

13

Df

Df

بیه گزيَی

داخل گزيَی

F
میاوگیه

Sig

22/231
6/944

اشزیشیا کلی
خارج اس محل

20

82/600

استا فیلً کًکًط

در محل

13

45/000

ايرئًط

خارج اس محل

20

81/950

در محل

13

0/769

خارج اس محل

20

29/100

1/468

3/161

سالمًوال

23/886

31

28/584

0/013

31

19/010

0/235

0/085

31

ًتبیح ایي هغبلؼِ ًؾبى داد کِ ارتجبط هؼٌب داری هیبى هحل پات ؽیزیٌی کِ ؽبهل در هحل ػزضِ ثَدى هحل پات ٍ یب دٍر
ثَدى هحل پات ؽیزیٌی ثب هحل ػزضِ ثب آلَدگی ثبکتزیبیی اؽزیؾیب کلی راثغِ هؼٌب دار (ّ ٍ(p<0.05وچٌیي ثب آلَدگی
ثبکتزیبیی اعتبفیلَ کَکَط اٍرئَط ٍ عبلوًَال راثغِ هؼٌب داری یبفت ًؾد(  ) p>0.05عجق خدٍل .3
جذيل -4ارتباط بیه استفادٌ اس ماشیه حمل مخصًص ي آلًدگی باکتزیایی
F

وًع ماشیه

تؼذاد

حمل

ومًوٍ

مخصًص

14

20/643

ػادی

19

86/947

استا فیلً کًکًط

مخصًص

14

65/714

ارئًط

ػادی

19

68/632

مخصًص

14

0/714

وًع آلًدگی باکتزیایی

میاوگیه

8/555

اشزیشیا کلی

0/241

3/609

سالمًوال
ػادی

19

Dfبیه

Dfداخل

گزيَی

گزيَی

21/784

31

30/232

18/008

31

31

Sig

0/006

0/627

0/067

30/632
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ثزرعی ّبی اًدبم ؽدُ در ایي هغبلؼِ ًؾبى دٌّدُ ارتجبط
هؼٌب داری ثیي اعتفبدُ اس هبؽیي حول هاقَؿ ؽیزیٌی
ثب هیشاى آلَدگی ثبکتزیبیی اؽزیؾیب کلتی ثتَد ()p<0.05

اهتتب ارتجتتبط هؼٌتتب داری ثتتیي اعتتتفبدُ اس هبؽتتیي حوتتل
هاقَؿ ٍ آلَدگی ثبکتزیبیی اعتبفیلَ کَکَط اٍرئتَط ٍ
عبلوًَال یبفت ًؾد( )p>0.05عجق خدٍل .4

بحث ي وتیجٍ گیزی

اًدتتبم ؽتتدُ در تزکی تِ  %78آلتتَدگی (ثیؾتتتزیي هیتتشاى)
هزثَط ثِ ثبکتزی ّبی آًتزٍ ثبکتزیبعِ ثَدُ اعت(.)16
در ایي هغبلؼتِ ثتیي ًتَع ؽتیزیٌی ٍ آلتَدگی ثبکتزیتبیی
ارتجبط هؼٌب داری یبفت ًؾد ٍ ّز چْبر ًَع ؽیزیٌی هتَرد
ثزرعی کن ٍ ثیؼ آلَدُ ثَدًد .در هغبلؼتِ ای کتِ تَعتظ
ؽؼجبًی ٍ ّوکبراى در عبل  92فَرت گزفتِ تفبٍت هؼٌتب
دار ثیي ًَع ؽیزیٌی خبهِ ای ٍ آلتَدگی ثبکتزیتبیی یبفتت
ؽد ٍ ثدیي فَرت هی تَاى تَخیِ ًوَد چتَى در ؽتزایظ
هاتلف هحیغتی ،هیتشاى در دعتتزط ثتَدى هتَاد اٍلیتِ
هزغَة ٍ ؽزایظ آة ٍ َّایی ایي ثزرعی ّب فَرت گزفتِ
ٍ دییل افلی آلَدگی ًیتش هتفتبٍت هتی ثبؽتد هتی تتَاى
ًتیدِ ایي هغبلؼِ را قجَل کزد(.)14
در هغبلؼتتِ حبضتتز ّتتیا ارتجتتبط هؼٌتتب داری هیتتبى دهتتبی
یاچتتتتبل ًگْتتتتداری ٍ آلتتتتَدگی ثبکتزیتتتتبیی یبفتتتتت
ًؾد( ٍ .(p<0.05هی تَاى ایٌگًَِ ثیتبى کتزد کتِ اکثتز
دهبی یاچبل ّبی ًگْداری در حد ًزهبل ثَدُ ٍ ؽیزیٌی
خبهتتِ ای ّتتب در ٌّگتتبم پاتتت ثتتِ اؽزیؾتتیب کلتتی ٍ
اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط ٍ عبلوًَال آلتَدُ ؽتدُ اًتدّ .تز
چٌد رػبیت ًکزدى دهبی هغلَة یاچبل هی تَاًد فزآیٌتد
آلَدگی ثبکتزیبیی را تغزیغ کٌدّ .وبًغَر کتِ در هغبلؼتِ
هیز لَحی ٍ ّوکبراى ٍ عتبیز هغبلؼتبت دیگتز ثیتبى ؽتدُ
اعت آلَدگی ثبکتزیتبیی ثیؾتتز ًبؽتی اس رػبیتت ًکتزدى
ثْداؽت فزدی ٍ کبرگبُ ّب ،ثْغبسی هحتیظ ٍ هتَاد اٍلیتِ
ًبهزغَة در حیي پات هی ثبؽد ،ثٌبثزایي ثب ًتبیح هغبلؼتِ
هؾبثْت دارد(.)6
ثزرعی ّبی اًدبم ؽدُ ًؾتبى دٌّتدُ ارتجتبط هؼٌتب داری
هیبى ًشدیک ثَدى هحل پات ؽیزیٌی خبهِ ای ثتب هحتل
ػزضتتِ آى ٍ آلتتَدگی ثبکتزیتتبیی اؽزیؾتتیب کلتتی هتتی
ثبؽد(ّ . )p<0.05زچٌد هیشاى آلَدگی ثبکتزیتبیی پاتت
خبرج اس هحل ػزضتِ ؽتیزیٌی خبهتِ ای ثیؾتتز ثتَد اهتب
ارتجبط هؼٌب داری هیبى هحتل پاتت ٍ آلتَدگی ثبکتزیتبیی
اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط ٍ عبلوًَال یبفت ًؾد(.)p>0.05
ثٌبثزایي هی تَاى ًتیدِ گزفت ًشدیک ثتَدى هحتل پاتت
هی تَاًد اس آلَدگی هدفَػی گًَِ اؽزیؾیب کلی ثکبّد ،اهتب
ثدلیل ایٌکِ عبلوًَال ثَاعغِ هَاد اٍلیِ ًبهزغَة ایدبد هی

ًتبیح ایي ثزرعی ًؾبى داد کِ توبهی ًوًَِ ّب ثِ یتک یتب
چٌد ًَع ثبکتزی آلتَدُ هتی ثبؽتٌد .در ایتي هیتبى گًَتِ
اؽزیؾیب کلی ثب  78/8درفد ثبیتزیي هیشاى آلَدگی را دارا
ثَد ،کِ ثِ دلیل ػدم اعتتفبدُ اس خبهتِ پبعتتَریشُ ،عتزد
کزدى ًبکبفی ،اعتفبدُ اس ظتزٍف آلتَدُ ٍ اس ّوتِ هْوتتز
ػدم رػبیت ثْداؽت فزدی تَعظ کبرکٌبى در هحل پاتت
ٍ ػزضِ ؽیزیٌی ّتبی خبهتِ ای اس ػَاهتل هْتن در ثتبی
ثَدى آلَدگی اؽزیؾیبکلی هی ثبؽدّ .وچٌیي هیشاى هدبس
اؽزیؾیب کلی هَخَد در ؽیزیٌی خبهِ ای عجق اعتتبًدارد
ّتتبی(هَعغتتِ اعتتتبًدارد ٍ تحقیقتتبت فتتٌؼتی ایتتزاى ،
هیکزٍثیَلَصی ؽتوبرُ  ) 2395فتفز هتی ثبؽتد ثٌتبثزایي
ثیؾتز ؽیزیٌی خبهِ ای ّب ثِ دلیتل آلتَدگی ثتِ کلیفتزم
ّبی هدفَػی غیز قبثل هقزف هی ثبؽٌد(. )8
اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط ًیش ثب  57 /6درفد اس کتل ًوًَتِ
ّتتب اس هیتتشاى آلتتَدگی ثتتبییی ثزختتَردار اعتتت .آلتتَدگی
ثبکتزیبیی اعتبفیلَکَکَط اٍرئتَط ًبؽتی اس ختَػ ٍ یتب
دهل ّبی چزکی دعت ٍ فَرت ٍ یب فلَر عجیؼی هَختَد
در گلَ ،پَعت ٍ ثیٌی افزاد عبلن هتی ثبؽتد( ٍ )4یکتی اس
ؽتتبیغ تتتزیي ػَاهتتل هغتتوَهیت ّتتبی غتتذایی آلتتَدگی
ثبکتزیبیی هی ثبؽد( .)13ثٌبثزایي رػبیت ثْداؽت فتزدی ٍ
اعتفبدُ اس هبعک ٌّگبم تْیِ هی تَاًد راّگؾب ثبؽد.
آلَدگی ثبکتزیبیی عتبلوًَال ثتب فزاٍاًتی  45/5درفتد ًیتش
هیشاى قبثل تَخْی آلَدگی ثبکتزیبیی اسکل ًوًَِ ّب را دارا
هی ثبؽد .کِ ًؾبى دٌّدُ اعتفبدُ اس هَاد اٍلیتِ ًتبهزغَة
اس خولِ فغبد تان هزؽ ّب ٍ خبهِ غیز پبعتتَریشُ ٍ ...هتی
ثبؽد(.)12در هغبلؼِ عتدبد ختزم رٍس ٍ ّوکتبراى کتِ در
عبل  93در یبعَج اًدبم گزفت هیشاى آلتَدگی ثبکتزیتبیی
اؽزیؾیب کلی ،اعتبفیلَ کَکَط اٍرئَط ثتِ تزتیتت ،%50
 %30ثَد( .)9در هغبلؼِ هؼقَم ػلی ًضاد ٍ ّوکتبراى کتِ
در عتتبل  95در عتتیزخبى فتتَرت گزفتتت  % 93/5اس کتتل
ًوًَِ ّب دارای آلَدگی ثبکتزیبیی کِ هیشاى آلَدگی آًتتزٍ
ثبکتزیبعِ  ٍ %33اعتبفیلَ کَکَط اٍرئَط  %56ثتَد کتِ
هؾبثِْ ًتبیح ثدعت آهدُ هی ثبؽد( .)15در عبیز هغبلؼبت
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ؽَد(ّ ٍ )4وچٌیي اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط فلَر عجیؼتی
هابط ٍ پَعت اًغبى اعت( )13پظ ًشدیک ثتَدى هحتل
پات ًوی تَاًد ثغیبر تبثیز گذار ثبؽد .عجق ثزرعی ّتبی
اًدبم ؽدُ در ّیچکدام اس هغبلؼبت حبضز چٌیي پبراهتزی
هَرد ثزرعی قزار ًگزفتِ اعت.
ّوچٌیي در هغبلؼِ اًدبم ؽدُ حبضتز اعتتفبدُ اس هبؽتیي
حول هاقَؿ هی تَاًتد در کتبّؼ آلتَدگی ثبکتزیتبیی
اؽزیؾتتیب کلتتی هتتَثز ثبؽتتد( )p<0.05اهتتب درکتتبّؼ
اعتبفیلَکَکَط اٍرئَط ٍ عبلوًَال راثغِ هؼٌتب دار یبفتت
ًؾتتد(ّ .(p>0.05زچٌتتد اعتتتفبدُ اس هبؽتتیي حوتتل
هاقتتَؿ ثتتِ هیتتشاى قبثتتل تتتَخْی اس هیتتشاى آلتتَدگی
ثبکتزیبیی هی کبّد .ایتي ثزرعتی تتبکٌَى در ّتیا هقبلتِ
هؾبثْی ثزرعی ًؾدُ اعت.
آلَدگی ثبکتزیتبیی ؽتیزیٌی ّتبی خبهتِ ای عتغ ؽتْز
عٌٌدج ثب تَخِ ثِ آلَدُ ثَدى توبهی ًوًَِ ّتب ثتِ ػٌتَاى
یک هؾکل خدی هغز اعتً .ظبرت هغتتوز ٍ پیگیزاًتِ

هزکش ثْداؽت ثز ًظبفتت فتزدی ٍ کبرگتبُ ّتب ،اعتتفبدُ اس
هَاد اٍلیِ هزغَة ٍ ًوًَِ گیزی اس هَاد اٍلیِ کبرگبُ ّتب ٍ
اعتفبدُ اس هبؽیي حوتل هاقتَؿ هتی تَاًتد راّگؾتبی
هَثزی ثزای کبّؼ آلَدگی ثبکتزیبیی ؽیزیٌی ّبی خبهتِ
ای ثبؽد.
تشکز ي قذرداوی
ًَیغٌدگبى گشارػ حبضز ثز ختَد یسم هتی ثیٌٌتد کتِ اس
هؼبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری ٍ کویتِ تحقیقبت داًؾتدَیی
داًؾگبُ ػلَم پشؽکی کزدعتبى کتِ ثَدختِ ایتي عتز را
تبهیي ًوَدًد ٍ هزکتش تحقیقتبت ثْداؽتت ٍ هتَاد غتذایی
داًؾکدُ ثْداؽت ،کوبل تؾکز را داؽتِ ثبؽٌد.
تؼارض مىافغ
تؼتتبرك هٌتتبفغ تَعتتظ ًَیغتتٌدگبى ثیتتبى ًؾتتدُ اعتتت.
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Background and Aims: Pastry products have an important share of food products in the country, and
also due to the high potential of contamination of raw materials from creamy sweets to bacterial
contamination due to non-compliance with health points at the place of production, transportation and
distribution, this study aimed at The study of microbial contamination of creamy sweets in Sanandaj
city in 1997 was carried out.
Materials and Methods: A total of 33 specimens were randomly selected from the city of Salmonella,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, according to National Iranian standards. In data analysis,
descriptive tests, ANOVA, Independent t-test and One-way ANOVA were used to analyze the
significance level of 95% of SPSS software.
Results: The results showed that the bacterial contamination of E. coli, Staphylococcus aureus and
Salmonella was 78.8, 57.6, and 45.5 respectively. Also, there was a significant correlation between the
amount of E. coli bacterial contamination with the distance from the supply and production
environment and the use of the carriage (p <0.05), but between bacterial contamination of
Staphylococcus aureus and Salmonella with the distance between the supply and production
environment and the use of the carriage of meaning There was no significant relationship between
bakery type and refrigerated temperature with bacterial contamination (p <0.05).
Conclusion: The results of this study showed that many specimens lack the required microbial
standard for consumption. The use of a special car, short supply and production intervals, more
stringent monitoring rules, and a consistent and precise monitoring of the place of production and
supply can be used to meet standard requirements.
Keywords: Bacterial Contamination, Creamy Sweets, Sanandaj

