
  
  ....در سطح  شده هاي عرضه انواع بستنیآلودگی میکروبی بررسی  –احسان صادقی                                                                            )540(

  1391در سطح شهر کرمانشاه در سال  شده هاي عرضه انواع بستنیآلودگی میکروبی بررسی 
  سردبیر محترم

) 1( گیرد می قرار خصوصاً کودکان سنین تمامی استفاده مورد وفور هب تابستان فصل که در باشد می شیر هاي جمله فرآورده از بستنی
خنثی و  PHباال،  غذایی ارزش دلیل هب غذایی فرآورده این ).2( گردد زا یماريعوامل ب انتقال باعث تواند می آلودگی صورت در و

 و آب و خام شیر بستنی شامل آلودگی اولیه منابع است. ها رشد میکروارگانیزم براي مناسبی محیط مدت، طوالنی داري نگه قابلیت
 منظور به حاضر مطالعه ،بستنی آلودگی . با توجه به امکان)3(است  ها افزودنی سایر و دهنده ترکیبات طعم وسایل، شامل ثانویه منابع

ین ا کرمانشاه انجام گردید. شهرستان در شده عرضه هاي سنتی، صنعتی، یخی و یخمک هاي باکتریولوژیک بستنی کیفیت ارزیابی
نمونه بستنی  60ک و نمونه یخم 90، نمونه بستنی صنعتی 75، نمونه بستنی سنتی 150صورت توصیفی مقطعی بر روي  مطالعه به

 انجام گردید. درتهیه شدند  1391صورت تصادفی از مراکز عرضه این محصول در سطح شهر کرمانشاه در بهار سال  هبکه یخی 
ها پس از تهیه، تحت شرایط مناسب و  ري شد. نمونهگی نمونهشمال، جنوب، غرب ، شرق و مرکز کرمانشاه منطقه  5این تحقیق از 

هاي  ها طبق روش استاندارد، رقت سازي نمونه زمایشگاه میکروبیولوژي دانشکده بهداشت انتقال یافت. پس از آمادهدر کنار یخ به آ
مختلف به  هاي  رقت از لیتر میلی یک انتقال از پس باکتریایی، شمارش کلی هاي آزمایش جهت سپس شد. ها تهیه مختلفی از آن

هاي شمارش و تشخیص کلیفرم، شمارش  گرفت. آزمایش انجام پلیت وش پورر به ، کشتplate count skim milk agarمحیط 
هاي میکروبیولوژي مواد غذایی انجام  توتال کانت و جستجوي اشریشیا کلی و سالمونال تایفی موریوم، براساس دستورالعمل

هاي سنتی و  از بستنی %)14( مونهن 21 ها نشان داد که تعداد یافته مقایسه گردید. 2450نتایج آزمایشات با استاندارد  .گرفت
ایرت داشته و داراي آلودگی غاز نظر کلیفرم با استاندارد موجود ایران مها  از آن %)52( نمونه 78 آلوده به سالمونال هستند.صنعتی 

طالعه هاي سنتی و صنعتی وجود داشت که با م %) از بستنی2نمونه ( 3اشرشیاکلی تنها در باکتري . ندبودبیش از حد مجاز 
هاي بستنی سنتی شهر گناباد داراي آلودگی  نمونه درصد 26حدود  مذکور نیز در مطالعه .)4( مختاریان و همکاران مطابقت دارد

هاي بستنی یخی و یخمک، مشخص  ها داراي آلودگی اشرشیاکلی بودند. با بررسی نمونه نمونه درصد 32بیش از حد مجاز و 
ها داراي باکتري  کدام از نمونه هیچو ها از نظر تعداد کلیفرم با استانداردهاي موجود در ایران مطابقت داشته  گردید که تمامی نمونه

طورکلی  هدست آمد. ب ه%) تعداد باکتري بیشتر از حد استاندارد ب8( نمونه 12ها در  اشرشیاکلی نبود. در شمارش کلی باکتري
شود از طرف  توصیه می .اي صنعتی بسیار بیشتر استه هاي سنتی نسبت به بستنی توان نتیجه گرفت که میزان آلودگی بستنی می

  .شودویژه در فصل گرما از واحدهاي صنفی انجام  هاي مستمر به برداري نمونه ،ل بهداشتییسیستم ناظر بر مسا
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