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فصامه علما

70لل

مقدمه.ل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لپم

ل،لش ها ،71لبههال7931

گس هپلشدلسرکلگسلآ وین ل73/1لیاصدلگسلس وسعلههیلکرکل

باوسلم وسل لهلهیلنوگاشل لسهشل لگسل صلافل لوگیل

بعلگشاتشرهکا نکگا لکایسدل(.)3لل

غ گت لآ وی لتو لگسل شوالتل وجویلیالساگسلاللجهله لل

تعهاتفلگاگتع لشلد لیالطبقلعلبملدیلگسلوگ لشلراتم لیال

گس ل(.)7لسلوتعلهلهیل تعال لبلعللگشاتشلرهکا ل،7لگسلنلاو ل

جوگ عل ختافلب تعلبعلفاهمگل صافلولقلوگسرنل وجلویل

بهکتایهلهیلگستاوبهکتاتهسلعلسقلشل ه ل لیالگت لهیللگتلنل
ل

ت هوتلگسل ل،لیالگتلاگ ل وس لعلگسلتهسدگایلولت قرقلهتل

نوسعلگسلم وسل لهلهیلغل گت لیگاسلدلل(،)7لبطلوایلکلعلبلالل

صمعت لگتلاگ ل،لشلراتم لجلهتلاگلبلالگسلهآل لوگیلتشلور ل

گسللهآلآ للهال اکللکلکمتللا لبر للهایلهللهلیالآ اتوللهل7ل

یهمللد لآ لول رللکگ لاطوب ل لبللعلسللعلنللاو لشللراتمر هتل

م وس لهلهیلغل گت لسهشل لگسلبلهکتایلهلهلطل لسله لهلهیل

صشک،لسر عل اطوبلول اطوبلطبقعلبملدیلکلای لگسل لل

7330لتهل7117لبعلحلدویل90111ل لوایلبر لهایلول لا ل

بهلتوجعلبعلطبقعبمدیلتهیلشد ،لپژوهشلهلهیلگس لهپل
ل
(.)71ل

11لآ اتوللهت ل م للالشللد لگسلل ل(.)9لبللالگسللهآلآ للهال

شد لیالکشوالبرشتالبعلبااسل لکر رل ل رواوبل لنلاو ل

سهس ه لههیلجهلهس ل رلکگ لوگقعل لبر لهایلهلهیلسهشل لگسل

یگالپایگصتعگسلدل.ل
ل
شراتم لههیل اطوبلولبعلوتژ لگسوگ لصه عل

غ گلههیلآ وی ل711لتهل911لباگبالبرشلگسلگاقهپلگمالپلشلد ل

ستهتجلگتنل طه عهتلطرفلن تای لگیلگسآ وین لشراتم لههل

لگس ل(.)3لبهلتوجلعلبلعلگتلنل ل ل ع،لسله رهسعلصلدههل

(7لتهلحلدویل11لیاصلدل)لبلعلسلوتعلهلهیل رواوگانهسر ل ل

رارو لس الگسل ایپلجهله لیچلهال ل و ر لهلهیلغل گت ل

گشاتشرهکا لاگلنلکگا ل ل لیهملدل.لیال طه علعلگیلکلعلیال

لشوسدلکعل لتوگسدلس رمعلسهسلسهتالبر هایلههیل ک نلگسل

سه ل7903لتوسزلساطه لیال 9لوله وهاگ لگس هپلناف ،ل

اس

ج اعلگصتالالتل ک نلنوگاش لشوسدل(.)1لل
سله لههسل لکلعلیالقلوگسرنلبهدگشل ل لوگیلغل گت لول

آ وین لس وسعلهلهیلشلراتم لتلالماضلعلشلد لیالجملوبل
تهاگ لبعلسوتعلههیلگشاتشرهکا  6لیاصلدلگسل

لو ل777ل

گستهسدگایههیل ابوطع،لحضوالسوتعلههیلگشاتشلرهکا للیال
ل

س وسعل وایل طه ععلتعررنلشدل(.)7للستهتجل طه علعلگیل شلهبعل

لآ وین ل لدفوم لیالسظلال

لکایلکع ل رلکگ لآ لوین للشلراتم لهلهیل

وگیلغ گت لبعلمموگ لشهص

یالتباتکل شخ

نافتعل لشویل(.)6ل طه عهتلگس هپلشد لیالماصعلکر ر ل

صه علگیلیالقمهییلههیلگتنلشهالبلعلبلهکتایلگشاتشلرهکا لل

رواوب ل وگیلغ گت ،لگسلقهبار لشراتم هتلماضلعلشلد ل

یالسطحلبهالت لبوی لبعلطلوایلکلعلیالگتلنل طه علعل30/0ل

یالجوگ عل ختافلبعلمموگ لسهق لسوتعلهلهیلگشاتشلرهکا لل

یاصدلس وسلعلهلهللبلعلگتلنلبلهکتایلآ لوی لبویسلدلل(.)77لیال

نکگال لکای لگسد.لبلالگسلهآلگتلنل طه علهتل،لس وسلعلهلهیل

ه رنلاگبطع،ل طه علعلگیلیتالالیالسله ل7909لیالسگهلدگ ل

شراتم ل وایلآس هتشلیا اگح ل ختافلتو ردلولماضلعل

توسللزلشللهیگ 3لوله وللهاگ لگس للهپلشللدللولآ للوین لبللعل

بعلسو لههیلگشاتشرهکا آ وی لبوی لگسدل( 1لول.)6لبااس ل

سوتعلههیلگشاتشرهکا یاحدویل13لیاصلدللگسلس وسلعلهلهیل

کمتا لکر ر ل رواوب لس وسلعلهلهیلشلراتم لولکرلکلیال

شراتم لصه علگیلنکگا لشدل()77لل

طه ععلشهال ردسلگساا ته لسشه لیگیکعل70لیاصلدللگسلکل ل

ستهتجل طه عهتلتلهیلشلد للگناچلعلتلهلحلدوییلتوستلعل

س وسعلههیل وایلبااس لبعلگشاتشرهکا لآ وی لبویسلدلل(.)1ل

پاگکمدن لسوتعلههیلگشاتشرهکا لاگلیالس وسعلهلهیل لوایل

یال طه ععلگیلکعلیالسه ل7177لیالگسلاوگک لگس لهپلشلدل،ل

بااس لسشه ل لیهدلگ هلنوتهیلگثلالوضلعر لولگ وهسلهتل

لشللدلکللعلت لله لس وسللعلهللهیل للوایلبااس ل لبللع

بهدگشت لتهرعلولتوستعلبال رکگ لآ وین لسر ل ل.لبملهباگتن،لل

گشاتشرهکا آ وی لبویسدل(.)0ل طه ععل شلهبعلکلعلیال ربل ل

هدفلگسلگس لهپلگتلنل طه علعل،لبااسل لتوستلعلپاگکملدن ل

شللخ

فاگوگس لج عر لگشاتشرهلکا لیالشراتم لههیلماضعلشد لیالشهالگص هه ل

73ل

ج عر ل لگشاتشللرهکا یالشللراتم هتلتللالولسر للعلصشللکل

باگیلاقر لسهسیلس وسعلهه،لطبل لگسلتهسدگایلشل ها لل-3

ماضعلشد لیالشلهالگصل هه لول قهت لعلگثلالچهلهالمه ل ل

،0379ل وس علگسلتهسدگایلولت قرقلهتلصلمعت لگتلاگ ل،ل71ل

اطوب ل لشللراتم ،لسللو لشللراتم ،لسللطحلبهدگشللت ل ل ل

ناپلگسلس وسعلبعل31ل را ل رتالسلاپلفرکتو لو یلگضلهفعل،لبلعل

تو ردگتلصم لولماضعلآ لولسو لفاآوای لگسلسظالصم ل

دتل9لیقرقعلبالاویله ک 6ه انلولاقر لسهسیلس وسعلههل

تهلصمعت لبوی لبالج عر لش ها لشد لگشاتشلرهکا للیال

تهلاق 71-9یال او لساپلفرکتو لو یلگس لهپلشلدلل(.)79ل

س وسعلههیلشراتم ل وایل طه ععلگس .لل

گسلاقل ل لهلللهیل،71-7ل،71-7ل71-9لاویل لللرزلگ لللوستنل
1

تر لباولآنها ل( رزلکش لگصتصهص لگشاتشرهکا )لبلعل

ل
مااد و روشها.ل

شو لسط

لکش لیگی لشلدل.لپلسلگسل73لتلهل30لسلهم ل

مااد شیمیایی و محیطهای کشت:لت لهپل لرزلهلهیل

نا خهسعلن گایلیالی هیل91لیاجعلپارل لهلهیل ابوطلعل

کش ل لوایل صلافلبلالگسلهآلگسلتهسدگایلهلهیل7367لول

ش ها لشدسد.لاو ل وایلگست هی لیالآس لو ل رواوبل ل

7931ل وس لعلگسللتهسدگایلولت قرقللهتلصللمعت لگتللاگ لولگسل

طهب لبهلگستهسدگایلش ها ل7367-7لتعررنلشد لیال وس لعل

شاک لگآلآالگ 1لهمدوسته لتهرعلشد.لل

گستهسدگایلولت قرقهتلصمعت لگتاگ لبهلک

لتغرراگتلگس هپل

نمانهبرداری و جامعه مارد مطا عه:ل طه ععلحهضلالگسل

بعلطوایکعلگسل لرزلکشل لگصتصهصل لEMBلبلعل
ل
شد؛ل

سو لتوصر -لت ارا لبوی لکعلبعلشلو لل قطعل لیالسله ل

جللهیل للرزلVRBGلآنللهالتوصللرعلشللد لیالگسللتهسدگایل

7937لیالشهاسته لگصل هه لگس لهپلشلدل.لیالگتلنل طه علعل،ل

گست هی لشدل(71لول.)73لتعدگییلگسلس وسلعلهلهیل ثبل لسرلکل

جه ععلآ هایل711لس وسعلشراتم لتو ردلولماضلعلشلد للیال

کعلبلعطلوالتصلهیف لگستخلهبلشلدسدللتوسلزلآس لو لهلهیل

قمهییلههیلشهاسلته لگصل هه لتعرلرنلشلدل.لپلسللگسلتعرلرنل

تهتردیلTSIلولIMVICلتهتردلشدسد.لل

لههیلماضعل صوالتلبهل وسل دتات لبهدگشلت ل،ل

لپسلگسلش ها ،لیگی لههلیالساپلگفکگالSPSSلت کتلعلول

س وسعلنرایلبعلاو لتصهیف لسهی لگس هپلشد.لتعلدگیل711ل

ت ارلل لآ لللهایلشلللد.لتوصلللرفلپاگکملللدن لج عرلل ل

س وسعلشراتم لتالگسلقمهییلههیلسطحلشهالگصل هه لول711ل

گشاتشرهکا لبهلگست هی لگسلآس و لهلهیلتوصلر لول قهت لعل

س وسعلشراتم لسر علصشکلشله ل11لس وسلعلشلراتم لسر لعل

رللهسارنلج عر ل لیانللاو لهللهیل ختاللفلبللهلگسللت هی لگسل

صشکلصم لول11لس وسعلشراتم لسر علصشکلصلمعت لگسل

آس و لت کتعلوگاتهسسلتکلطافعلولتلهلآس لو لT

لتق ل

سقهطل ختافلگص هه لبهلک لکلبهساسله لگیگا لبهدگشل ل

بهلیالسظالنافتنلسطحل عملهلیگال31لیاصلدلگس لهپلشلدل.لبلهل

رزلشهالگص هه لج علآوایلشد.لیالهالس وسلعلبلایگایل

توجعلبعل عرهالههت لشه لاطوبل ل،لیولنلاو لل(تلالولسر لعل

لتو ردلگسلسظالوجویل وسلهلهیل

صشللک)،لسللو لشللراتم ،لپللمجلنللاو لشلله لصه لعلگت ل ،ل

بهدگشلت ل،لشلاگتزلتو رللدلولماضلعل صلوالتللگسل لله ل

کللاپیگا،لکرللکلولکاوچللعل،لسللطحل
صه للعلگیل رللو لیگا،ل ل

طهبق لبهلضوگبزلبهساس لگصمهفلتوسلزلگیگا لبهدگشل ل

لتهرعلولماضعلتو ردگتلصلم ل،لسلعلنلاو لل

گسلوگحدلههیلصم ،ل

بهدگشت ل

رزلگسته لگصل هه لگالستلهب لولشلاگتزلآ لثبل لشلدلول

شلله لمللهییل،ل تللهسلولیگاگیل للوسلHACCPلولسللو ل

س وسعلهلهیلج لعلآوایلشلد لیالشلاگتزلی لهت لسلایلبلعل

فاآوای لیولناو لشه لصم لولصمعت لتعررنلول قهت لعل

آس هتشاه ل وگیلغ گت لیگسشود لتغ تعل متق لشد،لسلپسل

رهسارنلج عر لگشاتشرهکا لبرنلناو لهلهلگس لهپلشلدل.لگسل

اقر لسهسیلکش لسط

لس وسعلههلگس هپلشد.لل

آس هلکعلس وسعلههیلصمعت لتمههلفاآوی لههیلسر لعلصشلکل
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اگلشلله ل ل لشللد،لیال قهت للعلج عر ل لبللهکتایلیالبللرنل

گسلسظللالسللطحلبهدگشللت ل ل لتو رللدلولماض لعل،لگناچللعل

س وسعلههیلصمعت لولصم لس وسعلههیلتال ه لسشد.لل

فاگوگس لآ وین لیالس وسعلههیلتو ردلشد لیاکهانه لهلهیل

ل

وگجدل وسل دتات لبهدگش ل(HACCP)0ک تالبویلگ لهل

نتایج.ل

رهسارنلش ها ل رواوب لبرنلسعلناو ل وجوی،لت لهوتلل

بااسل لتوستللعلفاگوگسل لگشاتشللرهکا لیالس وسللعلهللهیل

عمهلیگایلگسلسظالآ هایلسدگش .لستلهتجل رلهسارنلولبرشلرمعل

شلراتم لیالپلژوهشلحهضلاللسشله لیگیلکلعل07لیاصللدلگسل

ش ها لگشاتشرهکا لبالگسلهآلمه ل للاطوبل لسشله لیگیل

س وسعلههیلتهیلشد لفهقدلهانوسعلکاوس لل شووکلبلعلگتلنل

کعلگنالچعلبرشرمعلآ لوین لیالس وسلعلهلهیلسر لعلصشلکل

بهکتایلگس .لآ وین ل0/1لیاصدلگسلک لس وسلعلهلهلباگبلال

بللهالتالگسلس وسللعلهللهیلتللالتشللخر

لیگی لشللد لگسل ،لگ للهل

تهلبرشلگسل717کاوس للیالهالناپلولآ لوین لل7لیاصلدلگسل

رهسارنلآ وین لیالشراتم لهلهی لتلالبلعلطلوالل عملهلیگایل

آ لههلباگبالتهلبرشلگس719لکاوس للیالهالناپلبلاآوایللشلدل.ل

برشتالگسلس وسلعلهلهیلسر لعلصشلکلبلویل.لبااسل لگثلالسلو ل

رللهسارن،ل رهسللعلولبرشللمرعلش ل ها لگتللنلبللهکتایلیالک ل ل

شراتم لبال رهسارنلآ وین لیالگتنل طه ععلنوتهیلت هوتل

س وسعلههلبعلتاترلبل علهی لل(1/11ل91±ل،)1/لصل اللول9/31ل

یالصوالتوجعلآ وین لیالبرنلگسوگ ل ختافلشراتم لبوی.ل

اهاتت لپانمعلیالهالناپلبعلیس لآ د.لل

س وسلعلهللهیلکللاپلیگالگناچللعلبللهالتاتنلبرشللرمعلآ للوین لول

ستللهتجلفاگوگسلل لآ للوین لیالنللاو لهللهیل ختاللفل

بهالتاتنل رلهسارنلشل ها ل رواوبل للگشاتشلرهکا للاگلبلعل

طبقللعلبمللدیلشللد لگسلسظللالاطوبل ،لسللو لشللراتم ،لسللطحل

طوالس ب لسشه لیگیسد،لگ هل رهسارنلحهص لیالگتلنلنلاو ل

لتو ردلولماضعلولسو لفلاآوای للیالجلدو ل

گسلسظالآ هایلبهلشراتم لههیلصه علگت لولصه علگت ل رلو لیگال

7لسشلله لیگی لشللد لگس ل .لباگسللهآلستللهتجلیاجلشللد لیال

ت للهوتل عمللهیگایلسدگش ل .لیال قهب ل ،لک ل لتللاتنل رللکگ ل

جلللدو ل،7لبلللرشلتلللاتنلیاصلللدلفاگوگسلل لآ لللوین لیال

آ وین لیالس وسعلههیلکرکل شههد لشد،لبلعلطلوایلکلعل

شراتم لههیلتال( 61لیاصد)لولگسلگسوگ لشراتم لههیل تعال ل

مالو لباک تالبوی لبرشرمعلآ وین ،ل رهسارنلش ها لگتنل

بعلگتلنلنلاو ل،لیالشلراتم له لهیلصه لعلیگال رلو لگیل(97/6ل

بهکتایلیالآ لههلبعلطوال عمهلیگایلگسلسهتالگسلوگ لشلراتم ل

یاصد)ل شههد لشد.لل

ک تالبوی.لس وسعلههیلکاوچعلسرکلگسلسظال رلهسارنلشل لها ل

بهدگشت ل

ستهتجل قهت عل رهسارنلآ وین لبرنلناو لههیل ختالفل

گشاتشرهکا لیالیاجعلبعدلقاگالنافتمد.لبااسل لگثلالسلو ل

طبقعبملدیلشلد لیالگتلنل طه علعلیالجلدو ل7لسشله لیگی ل
ل

فاآوای لگسلسظالصم لولصلمعت لبلوی لسشله لیهملد لگثلالل

شللد لگسلل ل.لآس للو لت کتللعلوگاتللهسسلتللکلطافللعلول

للتقر لگتللنلمه ل لبللالسللطحلآ للوین لشللراتم لهللهلبللعل

آس و لهلهیلتعقربل ل LSDتلهلآس لو لTل لتق لبلاللستلهتجل

رواوگانهسر لگشاتشرهکا لبوی.لیالگتنلبخشلگسل طه علعل

بلعیس لآ د لگسلش ها ل رواوگانهسر لگشاتشرهکا لیال

شخ

لشدلکعلتو ردگتلبخشلصمعت لبلهلگصلتالفلقهبل ل

چههالطبقعبمدیلگس هپلشلد لیالگتلنل طه علعلسشله لیهملد لل
ل

توجه لس ب لبعلتو ردگتلصلم لشل ها لپلهترنلتلایلگسل

گصتالفل عمهلیگایلگسلگثالاطوب ل(،)P value>1/11لسلو ل

بطوایکعل رلهسارنلآ لوین ل
ل
رواوبلاگلسشه ل لیهمد،ل

)Pلولسلللللو لفلللللاآوای ل

یالتو رللدگتلصللم لولصللمعت لبللعلتاترللبل1/31لول1/17ل

شلللللراتم ل(value>1/11

()P value>1/11لیال رهسارنلش ها لگشاتشرهکا لبلویل.ل

اهاتت لپانمعلیالهالناپلشراتم لگسدگس لنرایلشد.لل
ل

فاگوگس لج عر لگشاتشرهلکا لیالشراتم لههیلماضعلشد لیالشهالگص هه ل

97ل

جدو ل-7لبااس لگثالاطوب ،لسو لشراتم ،لسطحلبهدگشت ل

لتو ردلولماضعلولسو لفاآوای لگالسظالصم لولصمعت لبوی ل

بالفاگوگس لج عر لگشاتشرهلکا لیالشراتم لههیلماضعلشد لیالشهالگص هه
تغرال
اطوب ل**ل

تغرال

تعدگیلس وسعل

یاصدلآ وین ل

تال
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صه علگت ل

17ل

73/3ل

ac/19±/7ل***ل

صه علگیل رو لیگال

73

97/6

/31±/76

کاپیگال
ل

70

97/1ل

/13±/77

کرکل

13

7 /1

/13±/13

کاوچعل

77

3 /1

 /13±/13ل

7

مهییل

777ل

77/3ل

 a/37±/10ل

 9 /3ل

71

31

/16±/77

یگاگیل وسلHACCPل
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11

71/3

/31±/11

صمعت ل

11

7ل

/17±/17

سو لشراتم ل

سطحلبهدگشت ل

رهسارنل

برشرمعل

تهسل

لتو ردل

سو لفاآوای ل****ل
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CFU/gr
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7 /7
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9 /3
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a

7 /1

a

9/71

a
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*لتعدگیلکاوس لل وجویلیالتکلناپل هی لغ گت .ل
بالگسهآلطبقعبمدیل وس علگستهسدگایلولت قرقهتلصمعت لگتاگ .ل
ل
طبقعبمدیلشراتم لههل
**ل ل
***لحاوفلغرالتو ه لالترنلگصتالفل عمهیگالبرنل رهسارنلستهتجلش ها لگشاتشرهکا لیالهالسو لطبقعلبمدیلاگلسشه ل لیهد.ل
****لتمههلگسوگ لشراتم لسر علصشکلیالبرنلفاآوای لههیلصم لولصمعت ل قهت علشد لگس .لل

ل
بحث و نتیجهگیری.ل

طه عهتلقبا لسشه لیگی لگسدلکعلگتنلآ وین ل لتوگسلدل

بالگسهآلگستهسدگایلش ها ل7931ل وس لعلگسلتهسدگایلول

سهش لگسل وگیلگو رعلآ وی لولمدپلامهت لبهدگشل لتوسلزل

ت قرقهتلصمعت لگتاگ ،لگسوگ لشلراتم لیالسلعلنلاو لتلال،ل

تو ردلکممدنه لبهشد.لبعلوتژ لیالشراتم لههیلتالولصه علگیل

سر علصشکلولصشکلطبقعلبمدیلشد لگسلدل.لبلالگسلهآللگتلنل

کعلصه علتهلکاپلپسلگسلفاآتملدلحاگاتل لبلعل صلوالتل

گسلللتهسدگای،لهلللالسلللو لشلللراتم لبهتلللدلکللله اللملللهایلگسل

گفکوی ل لشوی،لآ وین لگو رعلسقشلبلعلسلکگت لیالگستقله ل

رواوگانهسر لگشاتشلرهکا للبهشلدل.لبلهلگتلنلحله ل،لستلهتجل

رواوگانهسر لبعلشراتم لههلگت هل لکمد.لستلهتجل طه علهتل

طه ععلحهضالسشه لیگیلکعلش ها لگتلنل رواوگانهسر ل ل

حت لیالکشوالههیلپرشافتعلگسلآ وین ل وگیل بمل لتلهس لول

یال0/1لیاصدلگسلس وسعلههلباگبالتهلبلرشلگسل717لکالوس للیال

سقشلآ لیالآ وین لشراتم لههلحوهتل لل ل لکملدل.لبلاگیل

هالناپلگس .لطرفلآ لوین لیالس وسلعلهلهیلصه لعلیگالول

ثلله لیالسلله ل7113لبااسل لشللرالهللهیلصللهپل وجللویلیال

ولکاپیگالسکیتکلبعلبرشمعلحدلآ لوین ل
ل
صه علگیل رو لیگال

کهاصهسعلههیلفاآوای لههیل بم لیالگ اتولهلسشله لیگیلکلعلل

نللکگا لشللد لیال طه عللهتلقبا ل لیالکشللوالگس ل لکللعل

31لیاصللدلگسلس وسللعلهللهل(070لس وسللع)لبللعلکا ل لفللاپلهللهیل

آ وین لشراتم لههیلصه علگت لبلعلگشاتش لرهکا لاگلگسل7لتلهل

دفوم لآ وی لبویسلدلولگسلگتلنلتعلدگیل،ل39لیاصلدل(130ل

63لیاصدلنکگا لکای لگسد.لل

س وسع)لآ وی لبعلگشاتشلرهکا للتشلخر

لیگی لشلدسدلل(.)71ل

فصامه علما

97لل

-لپژوهش لست

لشمهس ل رواوگانهسر لههل،لسه لپم

ل،لش ها ،71لبههال7931

یالسه ل7116لسرکل طه ععلگیل شهبعلیالآ اتولهللگس لهپلشلدلل

فاوشاه لههیل تعدیلیالسطحلشهالبعلفاو ل ل لاسلدل.لبلهل

کعلگتنل طه ععلسرکلآ وین لیاصدل7/3لگسلک لس وسلعلهلهیل

وجویلگتنلشاگتزل مهسبلولبهدگشت ل

لتو ردل لتوگسدل

شراههیلصهپلاگلبعلگشاتشرهکا لسشه ل ل لیگیل
(730لس وسع)ل ل

یالکههشلآ وین ل رواوب لفاآوای لههیلقملهییلب لرهال

(.)76لل

گثان گالبهشلدل،لب للعطلوایلکلعلیال طه علعلگس لهپلشلدل لیال

بللهلوجللویلت للهوتلیاصللوالتوجللعلسللاولآ للوین لبللعل

گص هه لبهل قهت عل رهسارنلآ وین ل رواوب لقبل لوللپلسل

گشاتشرهکا لیالبرنلفاآوای لههیلتالولسر علصشک،لستهتجل
ل

گسلبه هسی،لسشه لیگی لشدلکعلبه هسیلکهانه لههیلقمهییل

گتنل طه ععلقهبار لشراتم لههیلسر لعلصشلکلاگلبلعلمملوگ ل

ل لتوگسللدلبللالکللههشلآ للوین ل رواوب ل لشللراتم لهللهیل

مه لگستقه لگتنل رواوگانهسر لیالجه ععلسشله لیگیل.لگتلنل

صه علگیلولگفکگتشلکر ر ل رواوبل ل صلو للتهثرانل گال

یالحه لگس لکعلبعلما ل ههر لصشکلتالگتنلیسلتعلگسل

بهشللدلل(.)76لباصلل ل طه عللهتلبللرنلگ االل ل،لباقلللاگایل

شللراتم لجللهتلولفعه رلل لآبلل لک تللالآ لهللهلس للب لبللعلل

سر للت لهللهیل للدتات لبهدگشللت لیالکهانلله لهللهیلتو رللدل

شراتم لههیلتا،لیال طه عهتلکمتا لکر لک لتالبلعلآ لهلهل

شراتم لاگلبعلمموگ لبهتاتنلاگهوهالباگیلکههشلآ لوین ل

پایگصتعلشد لگس .لیالپژوهشلحهضالاو لکش لباگیل

پرشمههیلکای لگسدل(.)70لیالگص هه لسرکلتعلدگیل علدوییلگسل

ش ها لگشاتشرهکا لبهلتوجلعلبلعل طه علهتل شلهبعلگس لهپل

کهانلله لهللهیلتو رللدیل للوسلهللهیل ابللوطلبللعلپاپللهت ل

لولجدگسهسیلبالگسهآلاتخ لشمهسل لل

سر ت لههیل دتات لبهدگشت لاگلگسلشاک لههیلوگب تعلبلعل

ول شللههد لکاللوس للاویل للرزلهللهیلکشلل لEMBلول

گیگا لگستهسدگایلول عهوس لغ گلولیگاولک بلکای لگسد،لگ هل

لگتکو لللعلهلللهیل

لشلدلکلعلصلافل

شد لقبا ،لتشخر

Macconkey Agarلگسلللهآلتشلللخر

بهلتوجعلبلعلستلهتجلگتلنل طه علعل شلخ

گشاتشرهکا لاگلیالگتنل طه ععلتشور ل لیگی.لکاوس لهلهیل

یگشتنل وسلسر ت ل دتات لبهدگشلت لیالتلکلکهانله ل

سبکلبهلجالیلفاکیلبال رزلEMBلولکاوس لههیلصوات ل

تو رللدیلولتللهل ل لفللاو لس ل لتوگسللدلی رل لبللالماضللعل

اسللگلبللال للرزلMacconkyلبللعلممللوگ لگشاتشللرهکا ل

بهدگشت لولکه اللسله ل صلو لبهشلدلولگتلنلسر لت لهلهل

ش ها لشدسدل(.)71لمدپلگست هی لگسلاو لههیل و وو ل

سرهس مدلبااس لیقر لتالولسطهاتلول رکیل ت اله لتمدل.ل

لآس هتشلاهه للیال طه علعل

لتوگ لن

،لک بل وسلهلهیلبهدگشلت لتمهلهلتضل رنل

حهضللال للدویت لگصللا لیالاو لب للعکهانافتللعلشللد ل

کممد لسال

لشراتم لههیلتو رلدلشلد لسر ل لولامهتل ل

گس .لل

سر ت لههیل دتات لبهدگشت لیالجه ععلسرهسلبعلپل لنرلایل

ولگست هی لگسلکر لههیلتشخر

یالگتللاگ لضللوگبزل شللخ

لولتعرللرنلشللد لگیلبللاگیل

ت الشاک لههیلگاگتعلکممد ل وسلیگای.لل

باقاگیلکهانه لولتو ردلفلاآوای لهلهیلغل گت لکهانلهه ل

تو لگسلستهتجل طه ععلحهضالک تالبوی لساولآ لوین ل

کللعلت ل لسظللهاتلولکمتللا ل عهوس ل لبهدگشللت لوسگاتل

شراتم لههیلسر لعلصشلکلتو رلدلشلد لیالبخلشلصلمع ل

بهدگش لولآ وس لپکشو له تمد،لتلدوتنلشلد لگسل ل؛ل

س لب لبللعلگسلوگ لصللم لگسل ل.لگحت لهاللگسللتقاگالضللوگبزل

گ هلآترنلسه علگیلگصتصهصل لبلاگیل اگکلکلتو رلدلولتوستلعل

سلللختاراگسعلتلللالبهدگشلللت لولکمتلللا ل لل و رنلفملل لیال

فاآوای لههیلقمهییلوجلویلسلدگایلولبرشلتالل اگکلکلتو رلدل

کهاصهس هتلصمهتعلغ گت لیالت هوتل شههد لشلد ل لوثالل

شراتم ،ل اگکلکلکهانلهه له لتمدلکلعل صوالتشله لیال

گس .لگتنل وضو لسشه ل لیهدلکعلتوجعلبرشتالبعلگصلو ل

فاگوگس لج عر لگشاتشرهلکا لیالشراتم لههیلماضعلشد لیالشهالگص هه ل
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بهدگشل لکهانلله لهللهیل للوگیلغل گت لگسلج اللعلسظهفل لول
لسظهاتلبهتالبالگست هی لگسل وگیل، امهت لبهدگش لکهاکمه
لتوجلعلبرشلتالبلعلبه لهسیل لرزل،صهپلولگو رعلوله چملرنل
تو ردلگ لایلضلاوایلگسل لکلعلل ل لتوگسلدلیالک لههشلول
لتو رلدل،یالوگحدههیلتهرع
ل
ح فلآ وین لبعلگشاتشرهکا ل
ولتوستعلگتنلناو لگسل وگیلصواگک لکعلبلعلشلو لصلم ل
ل لتوگ لگستظلهالیگشل لل،له چمرن.تهرعل لشوسدل ؤثالبهشد
لکهانه لههیلتو رلدلولماضلعل

کعلتدوتنلآترنلکهال خت
ل

شراتم لولفاآوای لهلهیلقملهییلکلعلاو لهلهیلبهدگشلت ل
لشلد ل

تو ردلولماضعلیالآ لههلبلعطوالگصتصهص ل شلخ

لیالگاتقللهیلضللابربلگت مل ل صللوالتلکللهاآت ل،بهشللمد
لل.بهالتایلس ب لبعلآترنلسه علههیل وجوییگشتعلبهشد
تشكر و در دانی

گسل ل و رنلگیگا لبهدگش ل ل للرزلگسللته لگص ل هه لول
بهساسللرنلبهدگشللت للصللدوپلگتللنلگیگا لبللاگیله وللهایل
ل.ص ر هسعلط لگس هپلگتنل طه ععلتشوالولقدایگس ل لشلویل
 صلولبل737177پژوهشلحهضالطاحلت قرقلهت للبلهلک لدل
ک رتللعلت قرقللهتلیگسشلل وت لیگسشللاه لماللوپلپکشللو ل
لل. گص هه لگس
ل
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Abstract
Introduction: Raw ingredients used in confectionary carry high risk of infection with
Escherichia coli. Since confectionaries are offered in the market in quite varied forms and types
and there is a great difference in the sanitary status of the confectionaries, this study aimed at
evaluation of E.coli frequency distribution in different types of confectionery products in
Isfahan market. In addition, the effect of moisture content, products category and the sanitary
level of the confectionaries as well as product types (Industrially or traditionally produced) on
the contamination level were studied.
Materials and methods: A total of 200 samples were randomly collected from confectioneries
in Isfahan city through simple random sampling method. Preparation and dilution procedures
were conducted under sterile conditions. Samples were cultured on EMB agar medium. Later,
some of the positive isolates were randomly selected and confirmed by TSI and IMVIC test.
Data analysis was performed using descriptive indices. Also, one way ANOVA and LSD test or
independent t test were applied to determine the statistically significant difference between the
mean E.coli cell numbers in the categorized groups of sweets.
Results: It was found that 19% of the total tested samples were contaminated with E.coli
strains. The mean, median and maximum of contamination were (35±.5), (0) and (3.4) CFU/gr,
respectively. Moisture content, products category and being traditionally or industrially
produced have significant effects on the level of contamination; while, the sanitary status of the
traditional confectionaries as graded in this study has no impact on the average E.coli cell count.
Discussion and conclusion: Regarding the microbial quality, at least about 25% of the sweets
in the market do not meet the national standards of confectionary products. Implementation of
strict hygiene regulation in the traditional confectionaries is in need to provide the public with
safe, guaranteed products.
Key words: Microbial contamination, Sweets, Escherichia coli
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