Downloaded from journal.bums.ac.ir at 9:15 IRST on Saturday February 23rd 2019

Abstract

Short Article

Bacterial contamination of salads and vegetables offered in
restaurants and fast food in Birjand city in 2015
Taher Shahryari1, Abbas Ali Ramazani2, Atefeh Gholami3, Abdolhakim Zolfaghari3
Background and Aim: Given the ever-increasing population in the world, people's need for fruits and
vegetables is increasing day by day. Fruit and vegetable are an important part of human diet. So, this study
was conducted to determine the level of microbial contamination in the salads and vegetables supplied in
restaurants and fast food in Birjand.
Materials and Methods: In this descriptive study, after identifing restaurants and fast food that were the
supplier of salads and vegetables in Birjand, 2015, was removed 100 samples under sterile conditions
randomly from all restaurants and fast food. The samples were transferred to the laboratory in good
condition. The microbial contamination was compared with the current standard according to standard
laboratory procedures of Standard and Industrial Research of Iran.
Results: Results showed that maximum pollution vegetables and salads were in yeast (28%) and
Staphylococcus aureus (13%) and Eshershia.Coli (9% and Enterococcus infection and parasite eggs were not
found in the samples. Samples were taken, 69% in accordance with the standard and 31% were not in
accordance with the standard.
Conclusion: According to the results, about 31% of the samples were contaminated. Shows that washing the
vegetables are done, but probably do not be disinfected. Therefore, education in the field of disinfection of
vegetables and salad ingredients and continuous sampling of salads and vegetables seems necessary.
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مقاله کوتاه

بررسی آلودگی میکروبی در ساالد وسبزیجات عرضهشده در رستورانها و

3

طاهر شهریاری ،1عباسعلی رهضانی ،2عاطفه غالهی ،3عبذالحکین روالفقاری
چکیذه

زهینه و هذف :تا تَجِ تِ افشایص رٍس افشٍى جوؼیت در جْاىً ،یاس هزدم تِ هیَُّا ٍ سثشیّا رٍس تِ رٍس افشایص هییاتذ .هیَُّا ٍ
سثشیّا تخص هْوی اس رصین غذایی اًساى را تطىیل هیدٌّذ .تٌاتزایي هغالؼِ حاضز تا ّذف تؼییي هیشاى آلَدگی هیىزٍتی در
ساالد ٍ سثشیجات ػزضِضذُ در رستَراىّا ٍ فستفَدّای ضْز تیزجٌذ اًجام گزفت.
روش تحقیق :در ایي هغالؼِ تَغیفی ،پس اس ضٌاسایی رستَراىّا ٍ فستفَدّایی وِ ػزضِوٌٌذُ ساالد ٍ سثشیجات در ضْز
تیزجٌذ در سال  1394تَدًذ ،تؼذاد  100ػذد ًوًَِ تِغَرت تػادفی در ضزایظ واهالً استزیل اس ّز یه اس رستَراىّا ٍ فستفَدّا
جوغآٍری ضذً .وًَِّا در ضزایظ استاًذارد تِ آسهایطگاُ هٌتمل ٍ هیشاى آلَدگی هیىزٍتی آًْا تزاساس رٍشّای وار آسهایطگاّی
استاًذارد هؤسسِ استاًذارد ٍ تحمیمات غٌؼتی ایزاى تؼییي گزدیذ.
یافتههاً :تایج ًطاى داد تیطتزیي آلَدگی سثشی ٍ ساالد تِتزتیة هزتَط تِ هخوز ( ،)%28استافیلَوَن ارٍئَس ( ٍ )%13اضزضیاولی
 )%9( E.Coliتَد ٍ آلَدگی اًتزٍوَن ٍ تخن اًگل در ًوًَِّای جوغآٍری ضذُ دیذُ ًطذً .وًَِّای گزفتِ ضذُ69 ،درغذ هغاتك تا
استاًذارد ٍ  31درغذ هغاتك تا استاًذارد ًثَد.
نتیجهگیری :تا تَجِ تِ ًتایج آسهایصّای اًجامضذُ ،حذٍد 31درغذ ًوًَِّا دارای آلَدگی تَدًذ وِ ًطاى هیدّذ ضستطَی اٍلیِ
سثشیجات اًجام هیگیزدٍ ،لی احتواالً ضذّ ػفًَی اًجام ًویگزدد؛ تٌاتزایي آهَسش در سهیٌِ ضذّ ػفًَی سثشیجات ٍ هَاد اٍلیِ ساالد
ٍ تاسرسی ٍ ًوًَِتزداری هزتة ٍ هذاٍم ساالد ٍ سثشیجات ،ضزٍری تِ ًظز هیرسذ.
واشههای كلیذی :ساالد ٍ سثشیجات ،آلَدگی هیىزتی ٍ اًگلی ،رستَراى ٍ فست فَد ،تیزجٌذ
مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيزجند7931 .؛ .717-761 :)5( 52
دريافت7936/3/73 :

پذيزش7931/9/8 :

 1هزوش تحمیمات ػَاهل اجتواػی هَثز تز سالهت ،داًطگاُ ػلَم پشضىی تیزجٌذ ،تیزجٌذ ،ایزاى
 2نویسنذه هسؤول؛ هزوش تحمیمات ػَاهل اجتواػی هَثز تز سالهت ،گزٍُ تْذاضت ػوَهی ،داًطىذُ تْذاضت ،داًطگاُ ػلَم پشضىی تیزجٌذ ،تیزجٌذ ،ایزاى
 3وویتِ تحمیمات داًطجَیی ،داًطگاُ ػلَم پشضىی تیزجٌذ ،تیزجٌذ ،ایزاى.
آدرس :تیزجٌذ -خیاتاى غفاری -داًطگاُ ػلَم پشضىی تیزجٌذ -داًطىذُ تْذاضت
تلفي056-32381663 :
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فستفودهای سطح شهر بیرجند ،در سال 4931

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيزجند

روش تحقیق
در ایي هغالؼِ تَغیفی ،تا استفادُ اس رٍش سزضواری اس

ولّیِ رستَراىّا ٍ فستفَدّای ػزضِوٌٌذُ ساالد ٍ
سثشیجات در سغح ضْز تیزجٌذ در سال ( 1394تؼذاد 100
ٍاحذ)ً ،وًَِگیزی اًجام ضذ .اس ّوِ رستَراىّا ٍ فستفَدّا،
یه ًوًَِ اس ساالد ٍ سثشیجات اس لثل تستِتٌذیضذُ ،در
ضزایظ استزیل ٍ در ظزٍف هخػَظ تزداضتِ ضذً .وًَِّا
در ضزایظ هٌاسة تا تَجِ تِ استاًذارد ،تِ آسهایطگاُ هٌتمل
گزدیذ .هیشاى آلَدگی هیىزٍتی تزاساس رٍشّای وار
آسهایطگاّی استاًذارد ( 2747آییيًاهِ وار در آسهایطگاُ
هیىزٍتیَلَصی ٍ استاًذارد  9899رٍشّای ػوَهی
آسهایصّای هیىزٍتیَلَصی) در هؤسسِ استاًذارد ٍ تحمیمات
غٌؼتی ایزاى تؼییي گزدیذ ٍ تا استاًذارد هَجَد ،هَرد همایسِ
لزار گزفت.
رٍش اًجام وار تزای ّز وذام اس پاراهتزّای هَرد ًظز
هتفاٍت تَدُ ٍ تا تَجِ تِ دستَرالؼولّای تؼییيضذُ در
هؤسسِ استاًذارد ٍ تحمیمات غٌؼتی ایزاى (همادیز هغلَب
تزای ضوارش هیىزٍارگاًیسنّا< ،102اضزضیا<،0
سالوًَال< ،0استاف< ،102اًتزٍوَن< ،102وپه ٍ
هخوز< ،103تخن اًگل< )0هَرد همایسِ لزار گزفت.
درًْایت دادُّا در ًزمافشار آهاری ٍ( SPSSیزایص ٍ )16ارد
ضذ ٍ تا ووه آهار تَغیفی ضزح ٍ تَغیف گزدیذ .ایي همالِ
تزگزفتِ اس عزح تحمیماتی هػَّب داًطگاُ ػلَم پشضىی
تیزجٌذ تا وذ  ٍ 93/93وذ وویتِ اخالق
 Ir.bums.1394.126هیتاضذ.
یافتهها
در ایي هغالؼِ ،تؼذاد ً 100وًَِ اس سثشی ٍ ساالد
ػزضِضذُ در رستَراىّا ٍ فستفَدّای ضْز تیزجٌذ ،در
سهاى هغالؼِ هَرد ًوًَِتزداری ٍ آسهایص لزار گزفت .تا تَجِ
تِ ًوًَِتزداری اًجامضذُ اس سثشی ٍ ساالد لاتل ػزضِ در
رستَراىّا ٍ اغذیِفزٍضیّای سغح ضْزستاى تیزجٌذ،
هطخع گزدیذ وِ حذٍد 31درغذ ًوًَِّا دارای آلَدگی
تَدُ ٍ تیطتزیي ًَع آى ،هزتَط تِ هخوّز ٍ تؼذ آى
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مقدمه
سثشیجات تاسُ تخص هْوی اس رصین غذایی سالن ّستٌذ
( .)1سثشیجات دارای تزویثات آًتیاوسیذاًی ،هَاد هؼذًی ٍ
اًَاع ٍیتاهیيّای ضزٍری تزای تذى تَدُ ٍ دارای ارسش
تغذیِای تاالیی هیتاضٌذ .تأثیز سثشیجات در واّص
تیواریّای للثی -ػزٍلی ٍ خَاظ ضذّ سزعاًی آًْا تِ
اثثات رسیذُ است؛ اس ایي رٍ ٍجَد آًْا در رصین غذایی رٍساًِ
افزاد ،تزای ّوِ گزٍُّای سٌّی ضزٍری ٍ اس عزف
هتخػػاى تغذیِ سفارش ضذُ است (.)3 ،2
سثشیجات خام ،حاهل تاوتزیّای تیواریسایی ّستٌذ وِ
اس عزیك هَاد غذایی هٌتمل ضذُ ٍ تاػث ػَارؼ سَئی اس
جولِ گاستزٍآًتزیت هیضَد ( .)4در دِّّای اخیز تا تَجِ تِ
تاالتَدى ّشیٌِ تػفیِ فاضالب ٍ ووثَد هٌاتغ آب ضیزیي،
هَاردی اس آتیاری سهیيّای تحت وطت سثشیجات تا استفادُ
اس پساب آلَدُ ٍ فاضالب خام ٍ یا تِوار تزدى وَدّای
حیَاًی ٍ اًساًی گشارش ضذُ است .سثشیجات وطتضذُ در
ایي سهیيّا یىی اس هٌاتغ هْن هَاجِْ تا پاتَصىّای
تیواریسای اًساًی تِضوار هیرٍد (.)5
تزرسیّا ًطاى هیدّذ وِ سثشیجات هوىي است در
هزاحل وطت ،تزداضت ٍ تَسیغ؛ تَسظ تاوتزیّای
تیواریسای اًساًی آلَدُ ضًَذ؛ اس عزفی سثشیجات خام را
تِدلیل ًَع رٍش وطت ،وَددّی ٍ آتیاری ٍ ایٌىِ ّیچگًَِ
تیوار ضیویایی تِهٌظَر واّص آلَدگی هیىزٍتی رٍی آًْا
اًجام ًویضَد ،تِػٌَاى یه خغز تزای سالهت ػوَهی
هیداًٌذ (.)6
تٌاتزایي ایي هغالؼِ تا ّذف تؼییي آلَدگی هیىزٍتی در
ساالد ٍ سثشیجات ػزضِضذُ در رستَراىّا ٍ فستفَدّای
سغح ضْز تیزجٌذ ٍ ارائِ راّىارّا ٍ پیطٌْادّای السم،
عزاحی ٍ اجزا گزدیذ.

دوره  ،52شماره  ،5تابستان 7931

طاهز شهزياری و همكاران

آلودگي ميكزوبي در ساالد وسبزيجات عزضهشده در رستورانها و فستفودهای سطح شهز بيزجند
جذول -1توزیع فراوانی آلودگی انگلی و هیکروبی سبسیجات و ساالد هورد هطالعه

نوونه

با استانذارد

هقذار

تطابق با
استانذارد

اشرشیاكلی

استافیلوكوک
اورئوس

انتروكوک

انگل

دارای كپک

دارای هخور

هقذار

هقذار

هقذار

هقذار

هقذار

هقذار

هقذار

هقذار

(درصذ)

(درصذ)

(درصذ)

(درصذ)

(درصذ)

(درصذ)

(درصذ)

(درصذ)

(درصذ)

)100( 100

)69( 69

)31( 31

)9( 9

)13( 13

)0( 0

)0( 0

)2( 2

)28( 28

جذول  -2هقایسه آلودگی هیکروبی سبسی و ساالد هورد هطالعه با استانذارد
نوع آلودگی

عذم تطابق با استانذارد

هطابق با استانذارد

فراوانی (درصذ)

فراوانی (درصذ)

)9( 9
)13( 13
)0( 0
)0( 0
)2( 2
)2( 28

)91( 91
)87( 87
)100( 100
)100( 100
)9( 98
)72( 72

آلَدگی هیىزٍتی اضزضیاولی
آلَدگی هیىزٍتی استافیلَوَن اٍرئَس
آلَدگی هیىزٍتی اًتزٍوَن
آلَدگی هیىزٍتی تخن اًگل
آلَدگی وپه
آلَدگی هیىزٍتی هخوز

استافیلَوَوَس اٍرئَس تَد؛ ٍلی آلَدگی تِ اًتزٍوَن ٍ
تخن اًگل دیذُ ًطذ ٍ در حذّ غفز تَد .استاًذاردّای اٍلیِ
تزای هیشاى آلَدگی در 31درغذ اس هىاىّای وسة ،رػایت
ًویگزدیذ (جذاٍل .)2 ٍ 1
بحث
عثك ًتایج تِدستآهذُ ،در هغالؼِ حاضز آلَدگی اًگلی
هطاّذُ ًطذ؛ درحالیوِ در هغالؼِ سیلَا ٍ ّوىاراى وِ تا
ّذف تزرسی آلَدگی اًگلی در سثشیجات فزٍختِضذُ در
سَپزهاروتّای ضْز  Rio de Janeiroاًجام ضذ ،آلَدگی
تِ تخن اًگل هطاّذُ گزدیذ ( .)7ایي تفاٍت در ًتایج هوىي
است تِدلیل تستِتٌذی ًادرست ،دستىاری فزٍضٌذگاى ٍ
هػزفوٌٌذگاى ٍ یا تفاٍت در ویفیّت ضستطَی اٍلیِ
سثشیجات در ایي دٍ هغالؼِ تاضذ.
در هغالؼِ تَولی ٍ ّوىاراى در ً5وًَِ ،آلَدگی تِ
اضزضیاولی تأییذ ضذ؛ ٍلی در ّیچیه آلَدگی تِ سالوًَال
تأییذ ًگزدیذ (ً .)3تایج ایي هغالؼِ ًیش اس ًظز هطاّذُ
اضزضیاولی تا هغالؼِ حاضز ّوخَاًی داضت.
170

ّ ٍ Abadiasوىـاراى ( )2008گشارش وزدًذ وِ
11/4درغذ سثشیجات تستِتٌذی7/1 ،درغذ سثشیجات ٍ
40درغذ جَاًِّا ،تِ اضزضیاولی آلَدُ ّستٌذ (.)8
 Tournasحضَر وپه ٍ هخوز را در عی تزرسی
هحذٍدی تز رٍی سثشیجات تاسُ ٍ حذالل تَلیذضذُ ٍ جَاًِّا
در هٌغمِ  Washington, D.Cگشارش وزد وِ تا هغالؼِ
حاظز ّوخَاًی دارد (.)9
در هغالؼِ حاضز 13درغذ ًوًَِّا تِ استافیلَوَوَس
اٍرئَس آلَدُ تَدًذ .در هغالؼِ هؼػَهِ تحزیٌی ٍ ّوىاراى
در 94/9درغذ ًوًَِّا ،استافیلَوَوَساٍرئَس تطخیع
دادُ ضذ وِ تا هغالؼِ حاضز ّوخَاًی دارد ( .)10اها تاالتَدى
ایي درغذ ًسثت تِ هغالؼِ اًجامضذُ هیتَاًذ تِدلیل تفاٍت
در ًحَُ وطت ٍ هٌثغ آتیاری سثشیجات ٍ یا تفاٍت در وَد
هَرد استفادُ در ّز ضْز تاضذّ .وچٌیي در هغالؼِ واسة ٍ
ّوىاراى وِ در ضْز یشد اًجام گزفت ،اس ً 200وًَِ
آسهایصضذُ ً40وًَِ تِ تاوتزی استافیلَوَوَساٍرئَس
آلَدگی داضتٌذ وِ اس ًظز آلَدگی تِ ایي گًَِ ،تا هغالؼِ
حاضز ّوخَاًی دارد (.)11
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تعذاد كل

تعذاد هطابق

تعذاد عذم

دارای

دارای

دارای

دارای تخن
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.ایي هحػَالت تِ هزاوش هؼتثز هزاجؼِ وٌٌذ
نتیجهگیري
درغذ31  حذٍد،ُتا تَجِ تِ ًتایج آسهایصّای اًجامضذ
ًِوًَِّا دارای آلَدگی تَدًذ وِ ًطاى هیدّذ ضستطَی اٍلی
 ٍلی احتواالً ضذّ ػفًَی اًجام،سثشیجات اًجام هیگیزد
ٍ ًویضَد؛ تٌاتزایي آهَسش در سهیٌِ ضذّ ػفًَی سثشیجات
هَاد اٍلیِ ساالد ٍ تاسرسی ٍ ًوًَِتزداری هزتة ٍ هذاٍم اس
. ضزٍری تِ ًظز هیرسذ،ساالد ٍ سثشیجات
تقدیر و تشكر
تذیيٍسیلِ اس ّوِ ػَاهل دستاًذروار ٍ هؼاًٍت
 تمذیز ٍ تطىز،تحمیمات داًطگاُ ػلَم پشضىی تیزجٌذ
.هیضَد

مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي بيزجند

 ًتایج ًطاى داد وِ اس، ٍ ّوىاراىTaylor ِدر هغالؼ
 ًوًَِ آلَدگی682  در تؼذاد،ًوًَِ هَرد تزرسی1001 هجوَع
) هطاّذُ ضذ؛ در حالیEnterococcus spp( تِ اًتزٍوَن
وِ در هغالؼِ حاضز ّیچ هَردی اس حضَر اًتزٍوَن یافت
 ًتایج ایي هغالؼِ تا هغالؼِ حاظز ّوخَاًی ًذارد.)12( ًطذ
وِ ایي تفاٍت هوىي است تِدالیل هختلف اس جولِ تفاٍت در
ًحَُ وطت ٍ هٌثغ آتیاری سثشیجات ٍ یا تفاٍت در وَد هَرد
.استفادُ تاضذ
ِتِ ًظز هیرسذ وِ درغذ سیادی اس هطىالت هزتَط ت
 هزتَط تِ ػذم آگاّی،ًاسالنتَدى ساالد ٍ سثشیجات
ٌِػزضِوٌٌذگاى ایي هحػَالت هیتاضذ ٍ ًیاس است در سهی
 آهَسش تیطتزی،آهادُساسی ٍ ضذّ ػفًَی ساالد ٍ سثشیجات
 ّوچٌیي تایذ ػوَم هزدم در ایي سهیٌِ اعالػات.دادُ ضَد
وافی داضتِ تاضٌذ ٍ تِ هزدم اعالعرساًی ضَد وِ تزای خزیذ
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