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 كارخانجات ديتول مختلف يها قسمت يهوا يكروبيم يآلودگ يبررس

  يلبن

 

   3انيافالك فاطمه ،2ابراهيمي عزيزاله ،∗1انياديبن يمجتب

  

  شهركرد دانشگاه ،يدامپزشك دانشكده مشترك، بيماريهاي پژوهشكده ،ييغذا مواد بهداشت ارگروهيدانش -1

   شهركرد دانشگاه ،يدامپزشك دانشكده مشترك، بيماريهاي پژوهشكده پاتوبيولوژي، گروه استاديار -2

  شهركرد دانشگاه ،يدامپزشك دانشكده ،يشناس يباكتر ارشد يكارشناس -3

  )30/1/94:   تاريخ پذيرش20/7/92: تاريخ دريافت(

  دهيچك
 يكروبيم يآلودگ نييتع هدف با مطالعه نيا. است برخوردار يا ژهيو تياهم از يطيمح عوامل نقش و يلبن كارخانجات رد هوا يكروبيم فلور يبررس

 يگذار رسوب روش با يريگ نمونه يبررس نيا در. شد انجام شهركرد شهرستان يلبن كارخانجات در ديتول مختلف يها بخش يهوا

Sedimentation) (ي هوازيها ي شامل شمارش كل باكتريكروبيل ميه و تحلي تجز.گانه انجام شد ار سه با تكرها آزمون. شد انجام ،

 به ساعت،1 مدت به نظر مورد كشت طيمح يحاو يها تيپل يريگ نمونه يسر هر در. بود ها ها، مخمرها و كپك لوسيباسها،  فرمي، كلها لوكوكوسياستاف

 يدما در ساعت48 مدت به و منتقل شگاهيآزما به مدت نيا از بعد و شد داده قرار مختلف يها بخش در نيزم از متر 1 ارتفاع و واريد از متر1فاصله

 .شد استفاده شده جدا يباكتر هويت تعيين جهت اختصاصي ييايميوشيب يها تست از ها، يكلن يكل شمارش از بعد. شد داده قرار گراد يسانت درجه37

 از استفاده با افتهي رشد يها قارچ. كل استفاده شدي كلرامفنيتودكستروزآگار حاويط پوتي محيت حاويها از پل  هوا از نظر اسپور قارچيابي ارزيبرا

  .شدند جنس نييتع كالچر دياسال و زمونتيت ليقب از يشگاهيآزما نيروت يها روش

 يها ليباس ،%1/53مثبت گرم يها ليباس ،%44 مثبت گرم  يكوكس به يآلودگ زانيم ، شده جدا يها يكلن كل تعداد از كه داد نشان مطالعه نيا جينتا

 اورئوس، لوكوكوسياستاف به مربوط بيترت به ييايباكتر گونه نيشتريب شده جدا يها يباكتر انيم از. بود% 57/0يمنف گرم يكوكس و% 7/2يمنف گرم

 مختلف ي قارچي كلن313نشان داد كه از مجموع ها  ن كارخانهي ايج شمارش تعداد قارچ در هواين نتاي همچن.بود ياكليشياشر و سرئوس لوسيباس

وم، يكالدوسپور%5/2، %7/5كوم و مادورال هر كدام يسس، ژئوتريلومايپس%6/7كوسپوروم، يتر%6/14مربوط به مخمرها، %3/60جدا شده، 

  .را به خود اختصاص دادند% 1ايليو مون% 1زوپوسي، ر%2/2لوسيآسپرژ

 است نيا نشانگر مطالعه نيا جينتا ، شده شنهاديپ )APHA( كايآمر يعموم بهداشت انجمن توسط كه هوا يكروبيم يآلودگ استاندارد زانيم به توجه با

 كارخانجات نيا در يديتول يها فرآورده به يآلودگ انتقال امكان و داشته ييباال يآلودگ مختلف يها قسمت در يبررس مورد يها كارخانه يهوا كه

  .باشد يم باال اريبس

  

  يلبن كارخانجات هوا، ،يكروبيم يآلودگ: انگدواژيكل

  

  

  

  

  

                                                           
 boniadian@vet.sku.ac.ir :مكاتبات مسئول ∗
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 مقدمه - 1

 يطيمح و يبهداشت يپارامترها نيمهمتر از يكي هوا يآلودگ

 و يكيزيف خواص يحد تا يا ماده هر شدن اضافه. است

 به يا ماده نيچن نيبنابرا دهد، يم رييتغ را زيتم يهوا ييايميش

 طور به هوا]. 1 [شود يم گرفته نظر در هوا ي كننده هآلود عنوان

 ها، يباكتر از كه چه آن و ستين يخاص كروبيم يدارا يعيطب

 شود يم افتي آن در رهيغ و ها روسيو مخمرها، ها، قارچ اسپور

 هوا به انسان و واناتيح خاك، قيطر از و هيثانو طور به معموال

 طور به ها يباكتر. شود يم جا جابه هوا، انيجر با و ابندي يم راه

 مگر (بمانند زنده هوا در ياديز مدت توانند ينم يكل

 يشتريب مقاومت ط،يمح يخشك به نسبت كه ييها كروبيم

 معموال بالقوه ياتيح قدرت با ها قارچ اسپور اما) دهند يم نشان

 يفرآور عيصنا. دارند وجود معلق صورت به هوا در شهيهم

 يها يريدرگ از را خود است انستهتو يحدود تا ييغذا مواد

 به ازين علم شرفتيپ]. 2 [برهاند رياخ ي دهه سه ريبانگيگر

 صورت نيا ريغ در كه داده شيافزا را هوا يها ندهيآال كنترل

 يها شگاهيآزما ها، مارستانيب در يجد مشكالت است، ممكن

 ]. 3 [آورند وجود به ييغذا و ييدارو عيصنا و يقاتيتحق

 است ييغذا ماده در يطيشرا شيدايپ غالبا يآلودگ و فساد امديپ

 تداوم درصورت خواه و مدت كوتاه در خواه آن مصرف كه

 فساد عوامل. گذارد يم انسان سالمت بر ينامطلوب آثار مصرف،

 مثال م،يرمستقيغ طور به زين يگاه و مايمستق يگاه ،يآلودگ و

 اترييتغ موجب گر،يد عوامل تيفعال نهيزم كردن فراهم

 نيا از يآگاه. شوند يم ييغذا ماده ييزا يماريب و نامطلوب

 يبرا را ها ريتدب نيتر مناسب كه كند يم كمك انسان به نكته،

 سالمت كردن فراهم جهينت در و يآلودگ و فساد عوامل كنترل

 هوا، در معلق كيولوژيب عوامل نقش به توجه با. رديگ بكار غذا

 كه ديشياند يريتداب ديبا ييدارو و ييغذا مواد ديتول نديفرآ در

 حد تا اشاره مورد يها فرآورده با شده ذكر عوامل ارتباط از

 اي ،يينها محصول به كردن اكتفا. شود يريجلوگ امكان

  . است نانياطم قابل ريغ و يناكاف گاه، به گاه يها يبازرس

 ستميس به جهان يها كشور از ياريبس در امروزه لحاظ نيهم به

 HACCP) Hazardيبحران نقطه و خطر ليحلت و هيتجز

Analysis Critical Control Point( قتيحق در كه 

 غذا ديتول و ييغذا عيصنا در تيفيك تيريمد ستميس استاندارد

 ديتول ريزنج طول در ستميس نيا شود، يم خاص توجه است

. دارد كاربرد يينها كننده مصرف تا هياول كننده ديتول از غذا

 در خطا احتمال يبررس و يابيارز ستم،يس نيا عمل نحوه

 كنترل ستميس جاديا و يبحران نقاط نييتع غذا، ديتول يهانديفرآ

 به يكل طور به نجايا در كه چه آن اما است، نقاط نيا يبرا

 شود، يم انيب هيثانو يها يآلودگ از يريشگيپ يكل اصول عنوان

 مصرف تا هيته آغاز از ديبا جا همه و شهيهم كه است يكاتن

  ]. 4 [رديگ قرار توجه مورد ،ييغذا مواد

 يطيمح يها زميكروارگانيم ،يبشر يها تيفعال از ياريبس در

 وجود با. روند يم شمار به خطرناك اما پنهان سكير عامل

 يكشاورز و صنعت ها، مارستانيب در شرفتهيپ يها يتكنولوژ

  .است شده شتريب يراننگ نيا

 انجام موضوع نيا حول مطالعات از ياريبس ر،ياخ يها سال در

 در هوا يكروبيم يآلودگ سطح يابيارز امروزه و است شده

 به آن از يريجلوگ يبرا ياصل گام ،يآلودگ محتمل يها طيمح

 كار، روش رينظ ياريبس مشكالت هنوز چه اگر. رود يم شمار

 شود حل ستيبا يم كه دارد وجود ها هداد ريتفس ،يبردار نمونه

]5.[  

 ميرژ از يمهم بخش ،يلبن يها فرآورده و ريش كه جا آن از

 گر،يد طرف از دهند يم اختصاص خود به را انسان ييغذا

 ريسا در مصرف جهت ريش باتيترك ريسا يفرآور و استخراج

  ].2[ باشد يم تياهم يدارا ،يپزشك مصارف اي عيصنا

 ها غذا تواند يم فرآوري مناطق يهوا ،ييغذا مواد ديتول طول در

 يا عمده ريتاث كه فساد عامل يها زميكروارگانيم اي ها پاتوژن با را

 ييغذا مواد نيا انيم از. كند آلوده دارند مواد نيا تيفيك بر

 يها زميكروارگانيم لهيوس به يودگآل مستعد يلبن يها فرآورده

 در هوا يكروبيم فلور يبررس علت نيهم به. هستند هوا

 تياهم از ها آن بر يطيمح عوامل نقش و يلبن كارخانجات

  ]. 6 ،7 ،8 [است برخوردار يا ژهيو

آلودگي مواد غذايي از طريق هوا از دو جنبه بهداشتي و 

هاي گرد و خاك و  ميكروب. هم باشدتواند م ياقتصادي م

هاي تنفسي از اين طريق مواد غذايي را  خصوصاً عوامل عفونت

آلودگي هاي مواد غذايي عالوه بر منابع اشاره  .كنند آلوده مي

 بندي و از پرسنل عمل تواند از طريق وسايل آلوده بسته شده مي

دقت افراد عمل آورنده مواد . آوري مواد غذايي صورت گيرد

غذايي در تميز كردن و بهداشتي كردن وسايل كار، در كاهش 

بندي شده بسيار مؤثر  ها در مواد غذايي بسته چنين آلودگي

دهد كه  آزمايش روي كاركنان مواد غذايي نشان مي. خواهد بود

 ميكروب زنده از خودش 104 تا 103هر انساني در هر دقيقه 
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 رشد تواند يم فرآوري سطوح با غذا تماس .دهد اشاعه مي

 يبرا يآلودگ منبع كي و كند تيحما را ها زميكروارگانيم

 تيفيك نييتع يبرا]. 8 ،9 [باشد هوا در آئروسل ليتشك

 ،10 [است شده معرفي متفاوت كيتكن نيچند هوا يكروبيم

 اساس بر هوا يبردار نمونه كيتكن ها، روش نيا از يكي]. 8

 كه است، داده يهوا حجم در ها زميكروارگانيم شمارش

 ته و افتيباز موجب كه بردار نمونه كي با ساكشن لهيوس به

 انجام شود يم جامد كشت طيمح سطح در زنده ذرات ينينش

 حاوي پليت روي بر هوا رسوب روش ديگر، روش. رديگ يم

 كايامر يعموم بهداشت انجمن توسط كه است كشت محيط

)APHA( يها هيتوص. است شده شنهاديپ )APHA( يبرا 

 ييغذا مواد فرآوري مناطق يهوا در يهواز يها تيپل مارشش

 ريگ نمونه روش با كه يهنگام: است ريز يها استاندارد با مطابق

 كشت تيپل لهيوس به كه يزمان و ،cfu.m-3 90 شود يابيارز هوا

 cfu.cm-2 30 شود يابيارز آگار كشت طيمح مثل يرسوب

  ].8[ شد برآورد

 يمنيژه اي به وييت مواد غذايفين كيه اروپا تضميمقررات اتحاد

، بلكه ييت محصول نهايفي را نه تنها از لحاظ كييمواد غذا

 يي و پردازش مواد غذايد در آماده سازي كه باياطياقدامات احت

رد را يصورت گ ي به حداقل رساندن خطر ابتال به آلودگيبرا

زات پردازش ين نه تنها شامل تجهيا. مورد توجه قرار داده است

 از جمله هوا كه ممكن يط فرآوري است، بلكه محييمواد غذا

، ينيط معيد محصوالت را كاهش داده و در شراياست عمر مف

ز شامل ي باشد را نيي مواد غذايمني اي برايك خطر جدي

  .]11[شود  يم

: مثل يمختلف يها مكان در هوا يكروبيم يآلودگ شاخص

 يها ستگاهيا ،يهنر يها يگالر ،ييغذا عيصنا ها، مارستانيب

 شده ثابت. است شده شيآزما آزاد يهوا در نيهمچن و ييفضا

 اعتماد قابل ابزار ط،يمح در پليت سطح در هوا رسوب روش كه

  ].5 [است هوا يكروبيم يآلودگ بر نظارت يبرا يديمف و

  

 ها روش و مواد - 2

 ها نمونه يآور جمع -2-1

 سه يطB  و A يلبن كارخانه دو از يريگ نمونه يبررس نيا در

 در تيپل 40 مجموعا نوبت هر در و ماه كي فواصل به نوبت

 يريگ نمونه. شد داده قرار رونيب و كارخانه مختلف يها بخش

 از دهاستفا با و )Sedimentation (يگذار رسوب روش با

 ها تيپل يتمام يريگ نمونه يسر هر در. شد انجام ساكن تيپل

 بصورت كشت يهاطيمح از ml20  يحاو مشخص نقاط در

 متر 1 فاصله به ساعت، 1 مدت به (1/1/1 طرح به توجه با باز،

 قرار) گريد مانع هر اي و واريد از دور متر 1 حداقل ن،يزم از

 به استريل شرايط در و گذارده ها پليت درب سپس و شد داده

 ميزان ارزيابي بر عالوه مطالعه اين در. ديگرد منتقل آزمايشگاه

 هواي با مقايسه جهت ،يلبن كارخانجات داخل هواي آلودگي

 متر 100 فاصله با كارخانه از بيرون در گذاري پليت بيرون،

  ].10 [گرفت صورت

  كشت يها طيمح -2-2
 در باال سكير با ييها زميكروارگانيم از گروه 5 مطالعه اين در

 نوع كيتفك به و گرفت قرار يبررس مورد ييغذا عيصنا

 شمارش براي. شد انتخاب مناسب كشت طيمح زميكروارگانيم

 براي ،Plate count agar (PCA) محيط از ها باكتري كلي

 Mac (MCA) محيط از فرم كلي هاي باكتري شمارش

conkey Agar، طيمح از ها لوسيباس شمارش يبرا )BSA (

Bacillus selective agar، لوكوكوسياستاف شمارش براي 

 شمارش براي و Baird Parker agar (BPA) محيط از

 استفاده Potato dextrose agar (PDA) محيط از ها قارچ

  ].8[ شد

  لي مزوفيها ي باكتري شمارش كل-2-3
 مورد ليمزوف يها يباكتر يكل شمارش جهت PCA طيمح

 نيا يرو ها يباكتر يكل شمارش از پس. گرفت قرار يابيارز

 با و شد هيته يكروسكوپيم الم افتهي رشد يها يكلن از ط،يمح

 مثبت، گرم يها كوكوس سپس. ديگرد يزيآم رنگ گرم روش

 لوكوكوس،ياستاف جنس 3 افتراق جهت و شده جدا

 كاتاالز، يها شيآزما از ها كروكوكوسيم و وساسترپتوكوك

 OF ريتخم و ونيداسياكس ن،يتراسيباس به تيحساس داز،ياكس

 دو به مربوط مثبت كاتاالز مثبت گرم يها كوكوس. شد استفاده

 يها كوكوس. بود ها كروكوكوسيم و لوكوكوسياستاف جنس

 ها استرپتوكوكوس جنس به مربوط كه يمنف كاتاالز مثبت گرم

 وژنيپ ريغ و وژنيپ گروه دو قيتفر و ييشناسا جهت دبو

 ].12 ،13 [شد انجام نيتراسيباس تيحساس شيآزما

 لوكوكوس هاي استافي شمارش كل-2-4

 مورد ها لوكوكوسياستاف يكل شمارش جهت BPA طيمح

 نيا يرو ها يباكتر يكل شمارش از پس .گرفت قرار يابيارز
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 يرو و جدا نيلست هاله ليتشك با رنگ اهيس يها يكلن طيمح

 يزيآم رنگ از پس و شد يساز خالص آگار نتينوتر طيمح

 معرف كه يا خوشه شيآرا با مثبت گرم يها كوكوس

 جنس دييتا جهتدر انتها . شد مشاهده بود ها لوكوكوسيفاستا

 قند ريتخم و كاتاالز، تست اورئوس لوكوكوسياستاف گونه و

  ].12 [شد انجام كواگوالز تست و توليمان

  فرم ها ي كلي شمارش كل-2-5

فرم ها  ي كليشمارش كل جهت Mac conkey Agarط يمح

ص ي و تشخي جداسازيسپس برا.  قرار گرفتيابيمورد ارز

 BGBLB(Brilliant ط ي از كشت در محياكليشياشر

green bile lactose broth)ش ي، آزماIMVic ،  كشت

.  استفاده شدEosin methylen-blue)  (EMBطي محيرو

 كه از يز فلز سبي با جاليها ي كلنEMBط يدر مح

، 14[د ي بود مشاهده و ثبت گردياكليشي اشرمشخصات

13،12.[  

 ها لوسي باسي شمارش كل-2-6

 يابيها مورد ارز لوسي باسي جهت شمارش كلBSAط يمح

ن ي ايها رو ي باكتريپس از شمارش كل. قرار گرفت

ل و يناز جهت تشكيستي رنگ با هاله لي صورتيها يط،كلنيمح

ط بالد آگار منتقل شدند و در انكوباتور يمشاهده اسپور به مح

 ساعت، 24گراد قرار داده و بعد از گذشت  ي درجه سانت37

 يك روز در فضاي فوق را خارج شده و به مدت يها طيمح

 مورد نظر را ين مدت كلنيشگاه قرار داده شد، بعد از ايآزما

 شكل گرم مثبت يا لهي درشت ميها ي شد و باكتريزيرنگ آم

ص يد و تشخييسپس جهت تا.  مشاهده شديپورها اسيدارا

 يها  از تستلوس سرئوسيباس ي جنس و گونه باكتريينها

تست ط بالد آگار، تست كاتاالز، ي محيكشت رو: ري نظيليتكم

IMViC ،ترات و ي نياي، احنازي تست ژالت،ي قنديها تست

  ].12، 13[ن استفاده شد يليس يتست مقاومت به پن

  ها  قارچي شمارش كل-2-7
 ها قارچ يكل شمارش جهت كليكلرامفن يحاو PDA طيمح

-5 مدت از بعد افتهي رشد يها قارچ. گرفت قرار يابيارز مورد

 نييتع ،يشگاهيآزما نيروت يها روش از استفاده با روز 4

 و زمونتيت شامل يكروسكوپيم و يماكروسكوپ اتيخصوص

  .]15 [شدند جنس نييتع كالچر، دياسال

  

 بحث و جينتا - 3
 حضور جهينت در است ممكن محصوالت ،ييغذا مواد ديتول در

 محصوالت يآلودگ. شوند دهآلو هوا در موجود يها وآئروسليب

 يفرآور و ديتول يها كارخانه در ييغذا يها فرآورده و يلبن

 از هوا در موجود يها زميكروارگانيم قيطر از محصوالت، نيا

 ذرات در ها وآئروسليب. است شده شناخته تيرسم به باز ريد

 در اي و لباس و مو پوست، يرو بر جامد، غبار و گرد

 به كردن، زيتم يندهايفرآ آب، پاشش دمانن ديشد يها تيفعال

. مانند يم يباق هوا در معلق ذرات در زير يها يكلن صورت

 نيا تيفيك بر يجد اثر ييغذا مواد در ها وآئروسليب يآلودگ

 بهداشت خطر كي و دارد، ها آن ديمف عمر و محصوالت

 يم محصوالت نيا به ها پاتوژن انتقال خصوص در يعموم

  .باشد

 كارخانجات ي هوايكروبي مي آلودگي به بررسمطالعه حاضر

ن ي ايبرا.  پرداخته استياريبخت و  در استان چهارمحاليلبن

 با ي كشت مناسب جهت نمونه برداريط هايمنظور، از مح

 روش كي روش نيا.  استفاده شديت رسوب گذاريروش پل

 يباكتر زانيم نظر از هوا تيفيك نييتع يبرا و است فعال ريغ

 وزن اثر در ها زميكروارگانيم كه آن ليدل به و است مناسب

 زانيم كنند، يم دايپ تماس تيپل سطح با نيزم جاذبه و خود

 نيا. است شتريب ها روش ريسا از شده يريگ نمونه ذرات يبقا

 خود ياصل حالت در را ها وآئروسليب و ساده ارزان، كيتكن

 دهسرپوشي دراماكن روش ازاين استفاده. كند يم يآور جمع

  .]8[ است معمول

ل، ي مزوفي هايباكتربه  Aكارخانه  هوا در يزان آلودگيم

د يتوللوس ها در بخش يلوكوكوس ها و باسيفرم، استاف يكل

ب يترتو به . ن مقدار را به خود اختصاص داديشتريماست ب

104×6/2 ،103×8/1 ،104 ،104×3/1 cfuو .  بود در هر متر مربع

لوكوكوس و يل، استافي مزوفي هاين مقدار باكتريكمتر

فرم ها مربوط به  ي و كللوس مربوط به بخش سردخانهيباس

 1/1×102، 102، 7×102، 2/1×103ب يزه به ترتيليبخش استر

cfuدر هر متر مربع بود ) .P<0.05(،)  1جدول(  
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  A ين كارخانه لبي جدا شده از هواي ها و قارچ هاي تعداد كل باكتر1جدول

  كروبينوع م     قارچ ها فرم يكل لوسيباس لوكوكوسياستاف ليمزوف

  

 يري نمونه گينواح

 نيانگيم±اريانحرافمع

Cfu/m2
 

 نيانگيم±اريمع انحراف

Cfu/m2
 

 نيانگيم±اريمع انحراف

Cfu/m2
 

 نيانگيم ±اريمع انحراف

Cfu/m2
 

 نيانگيم±اريمع انحراف

Cfu/m2
 

 a 102×8/2±103×8/2 a102×8/9±103×9/1 a10×1/4±102×3 a 10×1/2±102×5/2 a102×4/1±103×9/1 ريش ليتحو

 a 102×1/2±103×9/2 a102×1/4±103×5/1 a10×3/5±102×5/3 a10×3/1±102×5/1 a102×3/1±103×2/2 زهيپاستور

 a 102×4/8±103×6/2 a 102×7±103×7/1 a10×9±102×9 a10×2/1±102×1/1 a102×7±103×7/1 زهيلياستر

 a 102×4/8±103×8/4 a102×4/5±103×8/3 b102×3/1±103×1/1 a10×1/4±102×9 a102×3/5±103×7/2 ريپن

 a 102×7±103×5/2 a102×7±103×7/1 a10×1/2±102×5/2 a10×6/3±102×5/5 a102×4/1±103×5/1 دوغ

b 104×1/1±104×6/2 b102×7±104 ماست
 C102×7/2±104×3/1 b10×4/8±103×8/1 a102×3/6±103×9/1 

 b 102×7±104 a 102×6/5±103×6 b10×9/9±103×9/1 a10×2/1±102×1/1 a102×5/5±103×5/2 يبند بسته

 a 102×6/5±103×6/2 a 102×4/1±103×9/1 a10×8/4±102×8 a10×4/1±102×3 a0±103 گرمخانه

 a 102×1/1±103×2/1 c 10×9/9± 102×7 a0±102 a 10×6/3±102×5/5 b10×4/1±102×5 سردخانه

 a 102×8/4±103×4/1 a102×4/1±103×1/1 b102×3/1±103×1/1 C0±10 a102×4±103×2/2 رونيب طيمح

  )P<0.05 (.است دار معني آماري اختالف دهنده نشان ستون هر در متفاوت حروف

  

ل، ي مزوفي هايبه باكتر Bدر كارخانه  هوا يزان آلودگيم

ون و يزاسيها در بخش پاستور لوكوكوسيفرم و استاف يكل

ب ين مقدار و به ترتيشتري بيه بندلوس ها در بخش بستيباس

104×4/2 ،102×4 ،104×3/1 ،104×4/1 cfu  در هر متر مربع را

ل، ي مزوفي هاين مقدار باكتريبه خود اختصاص داد و كمتر

لوس ها مربوط به بخش يلوكوكوس و باسيفرم، استاف يكل

 در cfu 5×102، 7/1×102، 0، 5/4×102ب يسردخانه و به ترت

  )2جدول  (،)P<0.05(. بودهر متر مربع 

د ي در بخش تولAكارخانه  هوا به قارچ ها در يزان آلودگيم

 در  و در هر متر مربعcfu 7/2×103ن مقدار و يشترير بيپن

در هر دو .  بود7/1×103 ي در بخش بسته بندBكارخانه 

 به قارچ ها در بخش سردخانه يزان آلودگين ميكارخانه كمتر

 در هر متر مربع و A 102×5 cfuكه در كارخانه . مشاهده شد

 ،)P<0.05(.  در هر متر مربع بودB 102 cfuدر كارخانه 

  )2و1جدول (

ل در مطالعه ي مزوفي هايج به دست آمده از كل باكترينتا

 ي هوايه اروپا در خصوص آلودگي اتحاديحاضر با استانداردها

 كم، يليخ Cfu/m2 500 : مطابق باي داخليط هايمح

Cfu/m21000-500 ،كم Cfu/m25000 -1000 ،متوسط 

Cfu/m2 5000ا در  ريي بااليسه شد، و سطح آلودگياد، مقاي ز

 در تواند يم باال يآلودگ سطح نيا. ن كارخانجات نشان داديا

 آمد و رفت حد، از شيب تراكم و ديتول يفضا بودن كم جهينت

 لباس و پوشش گرفتن نظر در بدون مسئول ريغ افراد و كاركنان

 عدم ماسك، و دستكش از استفاده عدم كار، مناسب و زيتم

 دوره يها يعفون ضد نبودن يكاف كارخانه، در مناسب هيتهو

 ها سالن كف در آب انيجر وجود ،يكار فتيش هر در اي و يا

  .]11[ دانست يتيري مديستم هاي و سمداوم رطوبت جاديا و

 فاكتور كي ييغذا مواد هيته اندركاران دست و كاركنان تيفعال

 و تنفس كردن، صحبت قيطر از ها كروبيم انتقال در مهم

 هيتهو ستميس نيهمچن. است اطراف طيمح و هوا به حركت،

 ها وآئروسليب يپراكندگ و يآلودگ در مهم منبع كي نامناسب

 نيا انتقال يها راه از گريد يكي. است يداخل يها طيمح در

 پاك و هيتخل هنگام كه باشد يم كف يشستشو ستميس ذرات

 بار با يقطرات شكل به هوا در ها آئروسل عيتوز موجب يساز

  .]16[ شود يم ييباال يكروبيم

 يآلودگ زانيم ،يبررس نيا در شده جدا يها يكلن كل تعداد از

 ،%1/53 مثبت گرم يها ليباس ،%44 مثبت گرم يها كوكوس به

% 57/0 يمنف گرم  يها كوكوس و% 7/2 يمنف گرم يها ليباس

 مثبت گرم يها ليباس به مربوط يكروبيم بار نيتر شيب كه .بود

  .بود مثبت گرم يها كوكوس آن از پس و
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 افتي جا همه در كه هستند يطيمح يها يباكتر ها لوسيباس

 يطيمح يزا استرس عوامل برابر در اسپور ليتشك با و شوند يم

 محصوالت پردازش طول در سخت طيشرا در و هكرد مقاومت

. كنند يم دايپ راه هوا معرض در محصوالت به و مانند يم زنده

 برابر در كه سازد يم قادر را آن زميارگان نيا توسط اسپور ديتول

 گرما اي و نييپا حرارت درجه: مانند يطيمح نامساعد طيشرا

 رشد از يريجلوگ و يضدعفون معمول يها روش و بوده قاومم

 به و بوده ناتوان ها زميارگان نيا كنترل در ها كروبيم اديازد و

 طيشرا در قادرند ها اسپور نيهمچن. شود افتي هوا در باال تعداد

 بنفش ماوراء اشعه و يخشك حرارت، مانند يجو نامساعد

 ستندين آن تحمل به قادر ها يباكتر يشيرو شكل كه ديخورش

  .بمانند زنده

 B ي كارخانه لبني جدا شده از هواي ها و قارچ هاي تعداد كل باكتر2جدول 

 كروبينوع م   قارچ ها فرم              يكل لوسيباس لوكوكوسياستاف ليمزوف

  

        

 يريگ نمونه ينواح

 نيانگيم±اريمع حرافان

Cfu/m2
 

 نيانگيم±اريمع انحراف

Cfu/m2
 

  نيانگيم ±اريمع انحراف

Cfu/m2
 

 نيانگيم±اريمع انحراف

Cfu/m2
 

 نيانگيم±اريمع انحراف

Cfu/m2
 

 a 103×2/3±104×7/1 a102×5/8±103 a103×2/5±104×3/1 a0±10 a102×8/2±103×2/1 ريش ليتحو

 a 103×3/1±104×4/2 b103×7/4 ±104×3/1 a103×2/5±104×3/1 b 0±102×4 a102×1/1±103 زهيپاستور

 b 102×8/7±103×2/9 a102 ×9/6±103×4/3  b103×2±103×5 a0±0 a10×2/8±103×4/1 دوغ

 b 102×7/9±103×6/3 a102×4/1±103×1/1  b102×5/8±103×6/2 b10×7/2±102×1/1 a10×2/8±103×4/1 ماست

 a 103×4/2±104×7/1 a102×7/2±103×3/6 a103×1/4±104×4/1 a0±0 a102×4/1±103×7/1 يبند بسته

 b 102×8±103×2/5 a102×7±103×7/2 b102×6±103×3 a0±0 a102×4/1±103×5/1 گرمخانه

c 102×5/9±102×5/4 c 10×7±102×7/1 C10×4/9±102×5/2 a 0±0 b0±102 سردخانه
 

 b 102×4/9±103×8/5 a102×4/1±103×5/2 b10×2/4±103×7/2 a 0±10 a10×5/8±103 رونيب طيمح

  )P<0.05. (است دار معني آماري اختالف دهنده نشان ستون هر در متفاوت حروف

 اسپور واجد لوسيباس جنس تنها شده جدا يها يباكتر نيب در 

 جنس نيا اديز اريبس يفراوان كننده هيتوج موضوع نيا و بوده

  .باشد يم ها يباكتر ريسا به نسبت

 يطيمح يها يباكتر جز كه نيا ليدل به مثبت گرم يها كوكوس

 طيشرا برابر در اسپور فاقد يها يباكتر ريسا به نسبت و هستند،

) ها لوكوكوسياستاف (اكثراً و. دارند يتر شيب رت مقاوم يطيمح

 افتي افراد همه در و هستند انسان بدن يعيطب فلور جز

 دهان و ينيب قيطر از يتنفس دستگاه از معموالً و شوند يم

 ها لوسيباس از بعد شوند، يم پراكنده طيمح در و شده خارج

 مختلف محققان. دادند اختصاص خود به را يفراوان نيتر شيب

 در اورئوس لوكوكوسياستاف حضور كه اند كرده گزارش

  .است يانسان و يطيمح ستيز يآلودگ از يا نشانه ييغذا مواد

 سال در همكاران و Beletsiotis توسط كه يا مطالعه در

 و باز يفضاها در هوا يكروبيم يآلودگ يبررس منظور به 2011

 يانداز راه و نصب از بعد وناني در يلبن كارخانه كي در بسته

 نيب دار يمعن اختالف وجود شد، انجام هوا هيتهو يلترهايف

 يها جنس ريسا با لوكوكوسياستاف و لوسيباس جنس وفور

 حاضر قيتحق از حاصل جينتا با كه. شد مشاهده ييايترباك

  .]4[ دارد يخوان هم

 يها يباكتر يبررس در1377 سال در همكاران و يگيب معصوم

 بر عامل نيمؤثرتر هوا رطوبت كه دادند نشان تهران شهر يهوا

 نيا از شده جدا يها يباكتر نيتر شيب و بوده ها يباكتر تعداد

 قيتحق نيا در. است بوده مثبت گرم يها يباكتر به مربوط شهر

 تحت شتريب يمنف گرم يها يباكتر تراكم و تنوع كه شد، عنوان

 به است هوا يدما و ينسب رطوبت ليقب از يطيمح طيشرا ريتأث

 يبرا را يمساعد طيشرا باال رطوبت و نييپا يدما كه ينحو

  .]17[ دينما يم جاديا ها آن يبقا و ماندن زنده

Lues ياكلياشرش وجود ياصل علت 2007 سال در نهمكارا و 

 از ها يباكتر نيا گسترش و زباله و فاضالب حضور هوا در را

 همكاران و Rao نيهمچن ].18[ دانستند هوا به مدفوع قيطر

 تواند يم آلوده آب از آئروسل ديتول دادند نشان 2005 سال در

 كه. باشد آن اطراف يهوا در يمنف گرم يها يباكتر وفور باعث

 جاديا و ها سالن كف در آب انيجر ليدل به حاضر مطالعه در

 عدم ،يكيمكان يها ستميس توسط آب بخار و رطوبت
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 ها سالن به ورود هنگام كاركنان يها كفش كردن يضدعفون

 جمله از يمنف گرم يها يباكتر حضور بر يليدل تواند يم

 .]19[ باشد شده پردازش مناطق يهوا در ياكليشياشر

ر يد پنيدر بخش تول Aدر كارخانه ها   هوا به قارچيزان آلودگيم

در .  بوديبند در بخش بسته Bكارخانه ن مقدار و در يتر شيب

ها در بخش   به قارچيزان آلودگين ميتر هر دو كارخانه كم

  .سردخانه مشاهده شد

 را به ي قارچين آلودگيتر شير بيد پني بخش تولAدر كارخانه 

ن يخود اختصاص داد كه با توجه به مشاهدات صورت گرفته ا

ه بود و يك و بدون تهوي تارياد، فضاي رطوبت زيبخش دارا

ن محصول ي ايفرآور آغازگر در يها يل استفاده از باكتريبه دل

 در Bو در كارخانه . ح استي قابل توجي آلودگيزان باالين ميا

ط يطور كه اشاره شد با توجه به شرا  همانيبند بخش بسته

ن ي ايكيل و نزدياد افراد و وساي، تراكم زيطينامناسب مح

 يي باالي قارچي كارخانه آلودگي وروديها بخش به درب

ل يه در بخش سردخانه به دلو در هر دو كارخان. مشاهده شد

ر ين بخش از ساين و رطوبت كم و مجزا كردن ايي پايدما

ن بخش يور رفت و آمد كم افراد در ا ط نيها و هم بخش

  . هوا مشاهده شدي قارچيزان آلودگين ميتر كم

Salustiano پردازش مناطق يهوا 2003 سال در همكاران و 

 مورد Impaction روش توسط را يلبن كارخانجات در ريش

 و يهواز يها يباكتر تعداد روش نيا در. دادند قرار يبررس

 باالتر پردازش مناطق تمام در آمده بدست يها كپك و ها مخمر

 توسط شده هيتوص مقدار حداكثر يعني ،cfu/ m2 900 از

APHA مطالعه از حاصل جينتا با پژوهش نيا جينتا. بود 

 در تفاوت به مربوط تواند يم كه دارد يناهمخوان حاضر

  .]8[ باشد يريگ نمونه يها روش

 1984 و همكاران در سال Radmore مطالعه در

 ،اورئوس لوكوكوسياستاف شامل شده جدا يها زميكروارگانيم

 شامل ها قارچ و مثبت گرم يها ليباس اسپور سس،ياسترپتوما

 ثابت نيهمچن ها آن. بود ايآلترنار و نيليس يپن وم،يكالدوسپور

 در هوا راه از منتقله يها زميكروارگانيم كل تعداد از كه كردند

 مدت به باز در صورت به ظرف كي چنانچه هوا مترمكعب هر

 ها آن% 2/2 رد،يگ قرار هوا معرض در cm2 100در هيثان 60

  .]20[ شدند يلبن محصوالت يآلودگ باعث

Radmore يها  دستورالعمل1988در سال  و همكاران 

 يها زميكروارگانيم قبول قابل زانيم حداكثر يبرا يشنهاديپ

 كارخانجات يبند بسته و يفرآور ينواح در هوا راه از منتقله

 از استفاده با يلبن يها كارخانه در مطالعه نيا. دادند ارائه را يلبن

 و ها زمان در لياستر يها كشت طيمح يحاو يها تيلپ

 يهواز يها يباكتر كل تعداد. شد انجام مختلف يها مكان

-Cfu/ m23000  بيترت به مخمرها و ها كپك و شده شمارش

  .]21[ بود Cfu/ m2430-10  و 1200

 يم را شده انجام قاتيتحق با آمده دست به جينتا اختالف علت

 هوا يكروبيم عوامل نوع و يفراوان كه كرد هيتوج نيچن توان

 معلق يآل و يمعدن  مواد جمله از ياديز عوامل به و بوده رييمتغ

 رطوبت مقدار ،ييايجغراف مكان ط،يمح حرارت درجه هوا، در

 عوامل از يخشك. دارد يبستگ گريد عوامل و يبارندگ هوا،

 و يشيرو يها سلول. گردد يم ها يباكتر مرگ باعث كه است

 روند يم نيب از و بوده حساس يخشك به نسبت ها يباكتر فعال

 از تر شيب يمنف گرم يها يباكتر در تيحساس نيا اما

 گرم يها يباكتر گريد عبارت به. است مثبت گرم يها يباكتر

 هوا در ليدل نيهم به و كنند يم تحمل تر شيب را يخشك مثبت

  .شوند يم مشاهده تر شيب

Dioguardi هدف با يپژوهش 2010 سال در همكاران و 

 در ها آن بالقوه و يقطع نقش غالباً كه يمهم عوامل ييشناسا

 كار يمنيا و يلبن يها فرآورده بهداشت يها استاندارد بهبود

 در پژوهش نيا در. ندداد انجام گرفته قرار غفلت مورد

 يها يباكتر به هوا يآلودگ يلبن يها فرآورده پردازش يها اتاق

 تهيكم يها استاندارد با سهيمقا در ها كپك و يهواز

 European Community Board indicationsيياروپا

(ECB)  از تر شيب و باال سطح در cfu/m2 5000 در. بود 

  از كمتر و نييپا سطح در ها فرم يكل كل تعداد ها محل همان

cfu/m2500-1000 نيا از حاصل جينتا كه شد، برآورد 

  .]11[ دارد مطابقت حاضر يبررس جينتا با پژوهش

Ren و Frank يتجار كارخانه دو يهوا از 1992 سال در 

 كي يط يكروبيرميغ و يكروبيم ذرات يبررس منظور به يبستن

 يبردار نمونه يها روش. كردند يبردار نمونه ماهه، 4 ي دوره

-Ross ريگ نمونه ،Andersen يا مرحله دو كيتكن از استفاده

microban، وتستيب بردار نمونه RCS يا ذره شمارشگر و 

 بدست يهوا تريل 100 هر در زنده راتذ شمارش. بود يزريل

 هيناح در بيترت به اندرسن بردار نمونه لهيوس به آمده

 ،cfu/m2 7/4±26/2 ونيزاسيپاستور مخلوط يساز رهيذخ

 يبند بسته هيناح و cfu/m2 68/0±05/2 پردازش هيناح
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cfu/m2 46/0±31/2 يبكرويم يها افشانه بردار نمونه هر .بود 

 و يفرآور مناطق به نسبت يبند بسته ي منطقه در يشتريب

 نيا جينتا .داد پوشش زهيپاستور بخش در مشابه سطوح

 نيا. ندارد يهمخوان ما مطالعه از حاصل جينتا با پژوهش

 يها روش و كار طيمح تفاوت از يناش تواند يم اختالف

 زمان مدت ، يريگ اندازه يها كيتكن و يبردار نمونه

  .]22[ باشد كشت طيمح و يبردار نمونه

Langeveld را لوسيباس يها اسپور1974 سال در همكاران و 

 و كردند ياسپر هوا داخل به كننده پر يها دستگاه اطراف در

 نيهم محصوالت نيا فساد از% 24 علت كه شدند متوجه

 كردند محاسبه خود شاتيآزما در ها آن. بودند ها زميكروارگانيم

 اسپور 106يبند بسته طيمح از مربع متر هر رد كه يزمان كه

 ظروف تواند يم ها اسپور نيا% 3/0 باشد، داشته وجود

  ].23 [كنند آلوده را يبند بسته حال در محصوالت

ر يد پني در بخش تولAها در كارخانه   هوا به قارچيزان آلودگيم

در .  بوديبند ه در بخش بستBن مقدار و در كارخانه يتر شيب

ها در بخش   به قارچيزان آلودگين ميتر هر دو كارخانه كم

  .سردخانه مشاهده شد

 را به ي قارچين آلودگيتر شير بيد پني بخش تولAدر كارخانه 

ن يخود اختصاص داد كه با توجه به مشاهدات صورت گرفته ا

ه بود كه يك و بدون تهوي تارياد، فضاي رطوبت زيبخش دارا

 در Bو در كارخانه . ح استي قابل توجي آلودگين باالزاين ميا

ط يطور كه اشاره شد با توجه به شرا  همانيبند بخش بسته

ن ي ايكيل و نزدياد افراد و وساي، تراكم زيطينامناسب مح

 يي باالي قارچي كارخانه آلودگي وروديها بخش به درب

ل يو در هر دو كارخانه در بخش سردخانه به دل. مشاهده شد

ر ين بخش از ساين و رطوبت كم و مجزا كردن ايي پايدما

ن بخش يور رفت و آمد كم افراد در ا ط نيها و هم بخش

 . هوا مشاهده شدي قارچيزان آلودگين ميتر كم

 طيمح از ها قارچ ييشناسا و يجداساز يبرا حاضر ي مطالعه در

 چرا شد، دهاستفا ،Potato Dextrose agar (PDA) كشت

 كيتحر و قارچ يشيرو رشد مهار ليدل به PDA طيمح در كه

 جهينت در و ها، يكلن گسترش و رشد از آن يشيزا رشد

 يريجلوگ ياديز حدود تا گريكدي يرو ها آن يپوشان هم

 قارچ، يشيزا فاز كيتحر ليدل به كه آن گريد و شود يم

  .است تر آسان صيتشخ و ييشناسا

 داد نشان شده جدا يقارچ يها يكلن يياشناس از حاصل جينتا

 خود به را قارچ يآلودگ نيتر شيب يفراوان% 60 با ها مخمر كه

، %6/14كوسپوروم با يتر آن از پس و دادند اختصاص

، %7/5كوم و مادورال هر كدام ي، ژئوتر%6/7سس يلومايپس

و % 1زوپوس ي، ر%2/2لوس ي، آسپرژ%5/2وم يكالدوسپور

  )1 نمودار (. را به خود اختصاص دادنديفراوان% 1ا يليمون

  شده جدا يها قارچ و ها يباكتر يفراوان 1 نمودار

 به مربوط يقارچ يآلودگ درصد نيتر شيب حاضر مطالعه در

 از كه است يعيشا اريبس مخمر كه بود كوسپوروميتر مخمر

 آب و پرندگان مدفوع سوسك، ر،يپن كلم، خاك، انسان، يمو

 نيا يعيطب طور به كه جا آن از. شود يم جدا يراحت به ايدر

 در و است شده شناخته پوست يكروبيم فلور عنوان به مخمر

 پوست يرو ضرر يب عامل عنوان به و كرده ريتكث باال رطوبت

 قارچ نيا به هوا يآلودگ درصد جهينت در. دارد وجود بدن و سر

 استفاده و كاركنان اديز تراكم علت به يبررس مورد كارخانه در

  .باشد ماسك و دستكش كاله، از نكردن

 خود به را يآلودگ نيتر شيب كوسپوروميتر از بعد سسيلومايپس

 در نيهمچن و هوا خاك، در يفراوان به قارچ نيا داد، اختصاص

 با و  دارد وجود ادمو ريسا و كاغذ مانند ييغذا يها طيمح

 يمناطق در. كنند يم دايپ گسترش اطراف مناطق به اسپور ديتول

 قيطر از و شده افتي يراحت به دارند وجود دهيپوس اهانيگ كه

 با يبررس مورد يها كارخانه در. است انتقال قابل زين حشرات

 در و اهان،يگ وجود و كارخانه اطراف باز يفضا به توجه

 يبند بسته زاتيتجه و مواد وجود ليدل به يبند بسته قسمت

  .شود يم منتقل داخل به يراحت به قارچ نيا اسپور

 نشده شناخته قيدق طور به هنوز مادورال قارچ يعيطب ستگاهيز

 يخارها و اهانيگ يرو اي و خاك در يعيطب طور به يول است

  .هستند ساكن يبوم مناطق
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 را يآلودگ يالبا درصد كه بود ييها قارچ جمله از كوميژئوتر

 خاك، در مخمر نيا داد، اختصاص خود به ها كارخانه يهوا در

 در يلبن محصوالت و اهانيگ در نيهمچن و فاضالب هوا، آب،

 شده جدا زين مدفوع و خلط از و. شود يم افتي جهان سراسر

 از ياريبس ديتول در يا گسترده طور به مخمر نيا. است

 .رديگ يم قرار استفاده مورد ريپن انواع جمله از يلبن محصوالت

ط اطراف كارخانه ياز آن جا مح يبررس مورد يهاكارخانه در

اهان در حال فساد و ي نبود و پر از گي استاندارديفضا

و غبار  ان گرديل جريوانات بود و به دليفضوالت پرندگان و ح

ط داخل و نبود يها به مح ن قارچيرون و انتقال اسپور ايط بيمح

 ي از آلودگييزان باالي كارخانه، ميها يب در وروده مناسيتهو

  . مختلف مشاهده شديها ها در قسمت به قارچ

 2011 سال در همكاران و Beletsiotis توسط كه ي مطالعه در

 بسته و باز يفضاها در هوا يكروبيم يآلودگ يبررس منظور به

 مطالعه دوره طول در شد، انجام وناني در يلبن كارخانه كي در

 گزارش CFU/m2 2700-940  يداخل يفضا در قارچ تعداد

وم، ين، كالدوسپوريليس ي جدا شده شامل پنيها  و قارچ.شد

ن يكوسپوروم بود، كه ايكوم و تريلوس، ژئوتريمخمر، آسپرژ

   .]4[ دارد يخوان ج حاصل از مطالعه ما كامالً هميج با نتاينتا

Kang  و Frank يري و اندازه گي در بررس1989 در سال 

 مختلف پردازش در يها  هوا در قسمتيكروبي ميآلودگ

 ها و مخمرها  هوا به كپكيزان آلودگي مي لبنيها خانهكار

cfu/m2 4300-700 جينتا با جينتا نيا كه كردند، گزارش 

  .]10[ دارد يخوان هم ما مطالعه از حاصل

Sayer يفلور قارچ يابيارزدر 1968 و همكاران در سال 

ن، يليس ي، پنAndersenبردار   نمونهتوسط موجود در هوا

سس و يزوپوس، ساكاروميكوم، ريلوس، ژئوتريا، آسپرژيآلترنار

 غالب جدا شده گزارش يها وم را به عنوان قارچيكالدوسپور

 يي جز در موارد جز ج حاصل از مطالعه ما بهيكه با نتا. كردند

جه يتواند در نت ي ميين اختالفات جزي دارد، كه ايخوان هم

  .]24[ باشد يبردار  نمونهيها روشتفاوت در 

 در ي قارچي آلودگي در بررس1384 در سال ي و كرباسيالبرز

 ي، توانستند قارچ هالترهير اولترافيد كننده پنيك كارخانه تولي

وم، يلوس، كالدوسپوريوم، آسپرژيلي سي از جمله پنيمختلف

ن كارخانه جدا كنند، كه ي ايوپوس، را از هوازيسس، ريلومايپس

ن كارخانه يمحصوالت ا% 60 و فساد ين قارچ ها عامل آلودگيا

، با توجه به ي بودن علت آلودگي رغم چند فاكتوريو عل. بود

 كارخانه را ي كارخانه به قارچ ها، هوايهوا% 100آلوده بودن 

  . ]25[ محصوالت گزارش كردند ين علت آلودگيمهمتر

Ogugbue مركز چهار در يا مطالعه 2011 سال در همكاران و 

 يبررس منظور به هيجرين و هاركورت بندر در مختلف يتجار

. دادند انجام يآلودگ در هوا در موجود يها زميكروارگانيم نقش

 از استفاده با يقارچ و ييايباكتر يها آئروسل يبررس نيا در

 مطالعه نيا در. شدند نييتع هوا يكروبيم يآلودگ شاخص

. شد جدا مختلف يقارچ جنس هفت و ييايباكتر جنس هشت

 ها، لوسيباس: از بودند عبارت شده جدا يها يباكتر كه

 لوكوكوس،ياستاف ،يكل اياشرش سودوموناس، سالمونال،

 به يقارچ يها نمونه كه يحال در. آكروموباكتر كروكوكوس،يم

 كوم،يژئوتر لوس،يآسپرژ يها جنس به متعلق آمده دست

. بود وميسفالوسپور و موكور وم،يفوزار رودوتوروال، ن،يليس يپن

 ييشناسا يها كروبيم با مطابق فوق شده جدا يها كروبيم

 ].26[ بود حاضر مطالعه در شده

 و كم دياس برابر در هوا از شده جدا آكروموباكتر يها گونه

 الكتات، مانند يآل يها دياس و دارند،يناپا امالًك نييپا رطوبت

 نييپا pH و ريتخم يط در شده ديتول استات و وناتيپروپ

 نيا بر عالوه. شود يم يباكتر نيا مهار موجب محصول

 شده ديتول يها تيمتابول ريسا و دروژنيه ديپراكس ن،يوسيباكتر

 واندت يم ريتخم نديفرآ طول در كيالكت دياس يها يباكتر توسط

 و. شود ها آن مرگ باعث اي و يريجلوگ ها يباكتر نيا رشد از

 ليقب از ييها فرآورده ديتول ليدل به يلبن يها كارخانه كه جا آن از

 زانيم ديتول سبب ريتخم يندهايفرآ يط كشك و ريپن ماست،

 كيالكت دياس يها يباكتر توسط يآل يها دياس نيا از ياديز

 پژوهش نيا در آكروموباكترها يازجداس عدم نيبنابرا شود، يم

 ].26[ رسد يم نظر به يمنطق و معقول كامالً

 سال در همكاران و ديعبدالحم توسط شده منتشر يها گزارش

 همكاران و نياسي و ،1999 سال در همكاران و لياسماع ،2009

 يقارچ و يباكتر يها جنس اكثر كه داد نشان 2010 سال در

                 است شده جدا هوا از قبال مطالعه نيا در شده جدا

]29، 28، 27[.  

  

 يريگ جهينت - 4

 خصوص به هوا راه از منتقله يكروبيم يآلودگ اثر يبررس در

 است ضحوا تر، يطوالن ديمف عمر با يمحصوالت ديتول مورد در

 در ديبا هوا منتقله يكروبيم يها يآلودگ كنترل يبرا كه
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 و وسعت. شود انجام يتيريمد يها يزير برنامه ها كارخانه

 بسته اي و ديتول حال در محصول نوع به بسته اقدامات نوع

 ديبا هوا راه از انتقال قابل زميكروارگانيم سطح و شده يبند

 يها ستميس: شامل شود انجام ديبا كه ياقدامات. شود اتخاذ

 كيتراف حداقل كف، و سقف و ها واريد كردن زيتم هوا، هيتهو

 در رمسئوليغ افراد مرور و عبور از يريجلوگ ،يبحران نقاط در

 يبرا و. است يعموم بهداشت تيريمد و ديتول بخش

 بار كاهش يبرا ممكن راه تنها باال ديمف عمر با محصوالت

 كار به محصوالت نيا يدبن بسته قسمت در هوا يكروبيم

 .هواست هيتهو يها لتريف يريگ

 به يك محصول بستگي يكروبي مي كه آلودگيياز آن جا

 در تماس با محصول و زمان در ي هوايكروبيت ميجمع

ن وجود نظارت بر ين محصول دارد، بنابرايمعرض قرار گرفتن ا

جاد اقدامات يد و اي در مناطق توليكروبيتعداد و نوع فلور م

ه مناسب هوا و ي مداوم سطوح، تهوي مانند ضد عفونيترلكن

 به حداقل رساندن ي به كاركنان براي بهداشتيآموزش ها

 يت باال الزاميفي با كيد محصولي و توليي محصول نهايآلودگ
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The investigation of microbial flora in dairy factories and the role of environmental factors are very 
important. This study was to determine the microbial air contamination in various parts of dairy 
factories in Shahrekord. In this study sampling was done by using sedimentation method. Microbial 
analysis included counting total aerobic bacteria, staphylococci, bacillus, yeasts, and molds. In each 
sampling series the plates containing the selective medium, for 1hour, were placed 1meter away from 
wall and in the height of 1meter from ground in different parts, then the samples were transferred to 
laboratory and have been kept in 37oC in incubator for 48hours. After counting the colonies, specific 
biochemical tests were used for determining isolated bacteria identity. For evaluating of fungal the 
Potato dextrose agar mediums containing choloramphenicol were used. The gender of grown fungal 
was determined by using routine laboratory methods including the teased mount and slide culture 
technique. 
The results show that the total bacteria number in air ,Among the total isolated colonies, the 
contamination ratio to gram positive cocci was 44%, gram positive bacilli was 53.1%, gram negative 
bacilli was 2.7%, and gram negative cocci was 0.57%, Among the total isolated bacteria the most 
bacterial type was related to Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, and Escherichila coli 
respectively. Also, the results of counting fungi numbers in air showed that ,Among the total 313 
various isolated fungal colonies, yeasts 60/3%, Trichosporon14/6%, Paecilomyces7/6 %, 
Geotrichum5/7%,  Madurella5/7%, Cladosporium2/5%, Aspergillus2/2%, Monillia1% and 
Rhizopus1% were investigate. 
According to the suggested air microbial contamination standard amount by America Public Health 
Association, the results of this study show that the air of different parts of factories have high 
contamination and the possibility of transfer of contamination to products of these factories is high. 
 
Keywords: Microbial contamination, Air, Dairy processing plants.  
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