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چکیده
فاضـالب، تصـفیه هـاي هزینـه بـودن بـاال وشـیرین آبمنابعکمبودمشکلبهتوجهبااخیرهايدههدر: هدفوزمینه

ازاسـتفاده ویـا آلـوده هـاي پسـاب وخـام فاضـالب ازاسـتفاده بـا سبزیجاتکشتتحتهايزمینآبیاريازمواردي
هـاي پـاتوژن بـا مواجهـه مهـم منـابع ازهـا زمیناینازحاصلسبزیجات. استشدهگزارشحیوانیوانسانیکودهاي
مختلـف گنـدزداي سهکاراییبررسیمطالعه،اینهدف. آیندمیشماربهمدفوعیهايکلیفرمقبیلازانسانیزايبیماري

.باشدمیشود،میعرضهشهرکرمانشاهبازاردرمعمولطوربهکهسبزينوعچندرويبر
وسـیار هايفروشیسبزيازتصادفیصورتبهسبزينمونه180تعدادمقطعی،–توصیفیمطالعهایندرکار: روش
میکروبـی بـار حـذف درموجـود گنـدزداهاي کـارایی بررسـی منظـور بهسپس. گردیدآوريجمعکرمانشاهشهرثابت

منظـور بـه .گرفـت قـرار بررسـی کلرایـد، بنزآلکونیـوم فعـال مادهحاويگندزدانوعسهتعدادمطالعه،موردهاينمونه
بـه  HPC (Heterotrophic Plate Count Agar(هترروتروفیـک شـمارش پلیتکشتمحیطازمیکروبیبارکلیشمارش

Violet(VRBA)کشـت محیطازهاکلیفرمشمارشبرايسطحی،کشتروش Red Bile Agar  دروپورپلیـت روشبـه
کشـت روشبه YGCA (Yeast Glucose Chloramphemicole Agar(کشتمحیطازمخمروکپکشمارشجهتنهایت

.گردیداستفادهسطحی
بیشترینوبود% 75ازکمترگندزداسههرکاراییکلیمیانگینکهاستآنازحاکیحاضرپژوهشهايیافته: هایافته

حاصـله، هـاي دادهآنـالیز براسـاس . شـد مشاهدهظرفرويبرپیشنهاديدستورالعملبرابردوغلطتدرتاثیرگندزدا
-بـاکتري شاخصعنوانبههافرمکلیحذفدر% 13/76کاراییمیانگیندارايپژوهشایندربررسیموردگندزداهاي

. باشندمیمثبتگرمهايباکتريشاخصعنوانبهاسترپتوکوكحذفدردرصد100کاراییمیانگینومنفیگرمهاي
مـی پـس . باشـد کننـده مصـرف سـالمت حفظبراياطمینانحصولمتضمنتواندینمییبه تنهاییگندزدا: یريگنتیجه

بـار مـوثر کـاهش بـه منجـر توانـد نمـی موجودامکاناتوشدهتوصیهشرایطباگندزدائینموداعالمصراحتبهتوان
محـل  بـودن مناسـب از سـالم بـودن و   یجاتسـبز یـه المقدور هنگام تهحتیگرددمیتوصیه. گرددسبزیجاتمیکروبی

اجتنـاب خـام سبزیجاتمصرفازآمیزمخاطرهشرایطوحساسفصولدرین. همچنییدحاصل نماینانکاشت آن اطم
.گردد

سبزیجات خام، گندزدایی، کلیفرم مدفوعی، استرپتوکوك مدفوعی، کرمانشاه.:کلیديکلمات
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مقدمه
وهـا ویتامینانواعاکسیدانی،آنتیترکیباتدارايسبزیجات

-تغذیهارزشازوهستندانسانبدنبرايضروريمعدنیمواد

تـاثیر وسبزیجاتسرطانیضدخواص. برخوردارندباالییاي
اثبـات بـه عروقـی -قلبـی هـاي بیماريبهابتالدرکاهشها،آن

افرادروزانهغذاییرژیمدرهاآنوجودرواینازاست،رسیده
تغذیـه متخصصـین طرفازوضروريسنیهايگروهانواعدر

بهداشـت جهانیسازماناساسهمینبر. 4-1استشدهسفارش
انسـان سـالمتی حفظجهتراروزدرسبزيگرم400مصرف

منـابع کمبودمشکلبهتوجهبااخیرهايدههدر. 5داندمیمفید
ازمـواردي فاضـالب، تصفیههايهزینهبودنباالوشیرینآب

فاضـالب ازاستفادهباسبزیجاتکشتتحتهايزمینآبیاري
حیوانیوانسانیکودهايازاستفادهویاآلودههايپسابوخام

منـابع ازهـا زمـین اینازحاصلسبزیجات. استشدهگزارش
-کلیفـرم قبیـل ازانسانیزايبیماريهايپاتوژنبامواجههمهم

مـوارد سـاالنه روایـن از. 8-6آینـد مـی شـمار بهمدفوعیهاي
ــددي ــودگیازمتع ــهآل ــیاکالي،ب ــالمونال،اشرش ــتریاس لیس

مصـرف واسـطه بـه آهپاتیتویروسوشیگالمونوسیتوژنس،
بعضـی شـیوع نیـز ایراندر. 4-9گرددمیگزارشتازهسبزیجات

درآلـوده سـبزیجات مصرفاثردروبامانندواگیرهايبیماري
داشـتن دلیـل بـه سـبزي . 15اسـت شـده گزارشاخیرهايسال

رشـد بـراي مناسـبی محیطکافی،مغذيموادوباالآبیفعالیت
تسـهیل راهـا میکروارگانیسـم رشدکه16آوردمیفراهمباکتري

ومتعاقـب سـبزیجات درسطحبیوفیلمالیهتشکیلوباعثکرده
نتیجـه در. 19-17شـود مـی گنـدزدایی کـارایی شـدن محدودآن

هـاي راهجملـه ازکننـده ضدعفونیموادوهاگندزداازاستفاده
کـه اسـت سبزیجاتتوسطمنتقلههايبیماريازپیشگیريمهم

در. گـردد میهاپاتوژنانتخابینابوديیاسازيغیرفعالبهمنجر
بـه بستهگندزداییکاراییوهامیکروارگانیسممقاومتمیاناین

. اسـت متفاوتتماسزمانمدتوگندزداغلظتگندزدا،نوع
کـارایی استفاده،موردمحصولنوعاساسبرگندزداهاهمچنین
گنـدزداهاي انـواع بـین در. 20دهنـد مـی نشـان خودازمتفاوتی
گنـدزداهاي زمرهدرکلرایدبنزالکونیومگروهگندزدايموجود،
مقابـل درايمالحظـه قابـل وقـوي فعالیـت کـه اسـت موثري
ومخمرهـا هـا، قـارچ منفـی، گـرم ومثبـت گـرم هـاي باکتري

.دهدمینشانخودازهاویروس
مختلـف گنـدزداي سهکاراییتاشدیمآنبرتحقیقایندر

درمعمولطوربهکهسبزينوعچندرويبررامزبورگروهاز
.دهیمقرارمطالعهموردشود،میعرضهشهرکرمانشاهبازار

هاروشومواد
سـبزي نمونـه 180تعـداد مقطعی–توصیفیمطالعهایندر
صـورت بـه پیازچهوتربچهتره،شاهی،جعفري،گشنیز،شامل

کرمانشـاه شـهر ثابـت وسـیار هـاي فروشـی سبزيازتصادفی
گنـدزداهاي کـارایی بررسیمنظوربهسپس. گردیدآوريجمع

تعـداد مطالعـه، مـورد هاينمونهمیکروبیبارحذفدرموجود
طریـق بـه کلرایـد، بنزآلکونیومفعالمادهحاويگندزدانوعسه
و1،2کـد اسـاس برگندزدانوع. گرفتقراربررسیموردزیر

.استشدهمشخص3
سپس. گردیدتقسیمگرمی10واحد9بهنمونههرابتدادر

یک،(متفاوتغلظتسهدرمطالعهموردگندزداهايازیکهر
. گرفتنـد قـرار ارزیابیمورد) شدهتوصیهغلظتبرابرسهودو
هـر بـراي آزمایشتکرارمرتبه9احتسابباحاضر،مطالعهدر

مـورد 486تعـداد گنـدزدا، متفـاوت غلظـت سـه وسبزينوع
ازمیکروبـی بارکلیشمارشمنظوربه. گرفتصورتآزمایش
ــیط ــتمحـ ــتکشـ ــمارشپلیـ ــکشـ ) HPC(هترروتروفیـ

Heterotrophic Plate Count Agar سـطحی، کشـت روشبـه
(VRBA)کشـت محیطازهاکلیفرمشمارشبراي Violet Red
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Bile Agarکپکشمارشجهتنهایتدروپورپلیتروشبه
YGCA (Yeast Glucose(کشـــتمحـــیطازمخمـــرو

Chloramphemicole Agarمطــابقســطحیکشــتروشبــه
درجتماسزمانمعادلتماسزمان. گردیداستفاده21استاندارد

پـژوهش ایندر. شدگرفتهنظردرگندزداظروفرويبرشده
شـاخص بـاکتري دوازمختلفهايگندزداتأثیربررسیجهت

محـیط دودرترتیـب بـه اسـترپتوکوك وکلستریدیامثبتگرم
از. گردیـد اسـتفاده بـراث آزایـد سدیمومیلکلیتموسکشت
ازپـس ،VRBAکشـت محـیط حـاوي مثبـت هـاي پلیتتمام

تسـت بلـو، متیلنائوزینوگرینبرلیانتمحیطرويبرکشت
دادهکشـت هاينمونهحاويپلیت. آمدعملبهIMVICافتراقی

آگـار کانتپلیتهتروتروفوVRBAکشتمحیطرويشده
حـاوي پلیـت وگـراد سـانتی درجـه 35دمـاي بـا انکوباتوردر

درYGCAکشــتمحــیطرويشــدهدادهکشــتهــاينمونــه
. گرفـت قـرار گـراد سـانتی درجـه 25تـا 20دمايباانکوباتور

18مدتازپسVRBAکشتمحیطبرايحاصلنتایجقرائت
وسـاعت 72ازپسآگارکانتپلیتهتروتروفساعت،24تا

. گرفـت صـورت روز7تا5ازپسYGCAکشتمحیطبراي
کتـاب بـا مطـابق آزمایشاتانجاموبردارينمونهمراحلتمامی
تحلیـل وتجزیه. 21شدانجامبیستمچاپاستانداردهايروش

ــاري ــاآم ــرمازاســتفادهب ــزارن آزمــونو16نســخهSPSSاف
ANOVAگرفتصورتطرفهدو.

هایافته
نشان2و1نمودارهايو2و1جداولدرآزمایشاتنتایج

کــاراییمیــانگینحاصــل،نتــایجاســاسبــر. اســتشــدهداده
حـد بـه مطالعـه مـورد هـاي نمونـه ازیـک هـیچ درگندزدایی
غلظـت در3و1،2گنـدزداهاي کاراییدامنه. نرسیداستاندارد

و% 78/83–% 1/61،% 6/38–% 89/73ترتیـب بهشدهتوصیه
ترتیـب بـه شدهتوصیهبرابردوغلظتدر،21/66%–% 33/33
و% 6/76–1/63و% 07/98–61/76،% 58/99–38/89

ــرســهغلظــتدر ــزانبراب ــهپیشــنهاديمی –13/34ترتیــبب

ــت%100–28/92و% 33/90–07/66،44/99% . آمـــدبدسـ
پیشـنهادي مقادیرازیکهیچدرشودمیمشاهدهکهگونههمان

.نشدحاصل%) 9/99(الزمکاراییشدهاستفادهگندزداهاي
بررسـی موردگندزداهايکاراییمیانگینکهدادنشاننتایج

دارنـد یکـدیگر بـا داريمعنیاختالفگندزداغلظتاساسبر
)05/0<P (برابردودرگندزداهاکشیمیکروباثرکهنحويبه
غلظـت بـه نسـبت بیشتريکاراییپیشنهاديغلظتبرابرسهو

حاصلنتایجهمچنین. دارندگندزداظرفرويبرشدهپیشنهاد
وبرابردوغلظتبینراداريمعنیتفاوت،ANONAآزموناز

کـارایی میـانگین کهشدمشخصعالوهبه. ندادنشانبرابرسه
کارخانـه یـا گنـدزدا نـوع اسـاس برپژوهشموردگندزداهاي

بـا داريمعنـی تفـاوت مطالعـه مـورد سـبزي نوعنیزوسازنده
ازحـاکی حاضـر پژوهشهايیافته). P<05/0(ندارندیکدیگر

% 75ازکمتـر گنـدزدا سـه هرکاراییکلیمیانگینکهاستآن
دسـتورالعمل برابـر دوغلطـت درتاثیرگنـدزدا بیشـترین وبود

ذکـر بـه الزم). 2نمودار(شدمشاهدهظرفرويبرپیشنهادي
دروتربچـه وپیازچـه گنـدزدایی درتنهـا % 100کـارایی است

بـه . آمـد بدسـت 3گنـدزداي پیشنهاديمیزانبرابرسهغلظت
بـر راتـاثیر بیشـترین معمـول غلظتدر3و1گندزدايعالوه

برابرتوصیه2ومعمولغلظتدر2گندزدايوداشتندجعفري
تربچـه بـر راتـاثیر کمتـرین وپیازچهبرراتاثیربیشترینشده،
ترتیـب ایـن شـده توصـیه برابر3غلظتدرکهحالیدرداشته
حاصـله، هـاي دادهآنـالیز براسـاس ). 1جـدول (گردیدجاجابه

کـارایی میانگیندارايپژوهشایندربررسیموردگندزداهاي
گرمهايباکتريشاخصعنوانبههافرمکلیحذفدر% 13/76

بـه اسـترپتوکوك حذفدردرصد100کاراییمیانگینومنفی
. باشندمیمثبتگرمهايباکتريشاخصعنوان

بحث
بـا مختلـف سـبزیجات اولیـه میکروبـی بـار میزانچندهر
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وداشـت کاشت،شرایطمانندعواملیواستمتفاوتهمدیگر
و بنـدي بسـته حمـل، شـرایط نبودن،یابودنارگانیکبرداشت،

وجـود  یـن مـوثر اسـت، بـا ا   یـه اولیکروبـی بار میزاندر میرهغ
مـورد گنـدزداهاي ازیـک هـیچ داد که نشانپژوهش هايیافته

سـبزیجات گندزداییجهتالزمکاراییپژوهشایندربررسی
شده یهدر غلظت سه برابر توصیحتدادنشاننتایج. نداشتندرا

اسـتاندارد  یـزان بـه م یکیچهییکارایزظرف گندزدا نيبر رو
ییکـارا یـانگین . تنها در غلظت دو برابر، میددرصد نرس99/99
اسـتاندارد ازتـر یینپـا ینکـه رغم ای% حاصل شد که عل89/91

قابـل رفتـه بکـار هـاي غلظـت سـایر بهنسبتامااستمربوطه
گنـدزدا یینپاییعلت کاراشودمیزدهحدس. استترپذیرش

ــار اول  ــودن ب ــاال ب ــهب ــممی ــا،یکروارگانیس ــت  ه ــوع و مقاوم ن
تمـاس زمانهمچنینوضدعفونیمحلولبههایکروارگانیسمم

گندزداییکاراییشد مشخصهمچنینباشد. هانمونهبامحلول
کـارائی . نداشـت بسـتگی استفادهموردتجاريگندزداينوعبه

ــدفوع   ــترپتوکوك م ــاخص اس ــوب حــذف ش ــت یمطل ــه عل ب
یینپـا ییشاخص به مـواد گنـدزدا و کـارا   ینايباالیتحساس

يبـاال یاربا استفاده از مقاومـت بسـ  یدیا،حذف شاخص کلستر
توجیهقابلاسپورفرمازبرخورداريبه واسطه ينوع باکترینا

بـه نسـبت جعفـري بررسـی، مـورد سبزیجاتدرمیان. 22است
توانمیراآنعلتدادکهنشانخودازبهتريواکنشگندزدایی

کشـت  یجنتایطرفاز. کردجستجوآنمورفولوژیکساختاردر
MPNــه ــاينمون ــته ــانگرمثب ــودآنبی ــهب ــاکتريک ــايب ه

نسـبت اگلومرنسوسیتروباکترانتروباکتر،کلبسیال،اشرشیاکلی،
سـه ایـن ازیـک هـیچ عـالوه بـه . باشندمیمقاومگندزداییبه

مخمـر وکپکآلودگیکاهشدرتأثیريبررسیموردگندزداي

در3و2، 1گنـدزداهاي کاراییمیانگینکهايگونهبهنداشتند
هـاي سـبزي انـواع تمـام رويبروبررسیموردغلظتسههر

ینـه زمیـن کـه در ا یمورد پژوهش صفر بود. از جملـه مطالعـات  
اشـاره و همکـاران  يتوان به مطالعـه صـمد  یصورت گرفته م

یـد کلرایـد بـا بنزآلکونوئ یجاتسـبز ییآن گنـدزدا درکه نمود
)ppm92هـا،  یفـرم کـل کل یکروبـی ) شـمارش م یقهدق15يبرا

تـا  2/1را تا حـدود  یو استرپتوکوکوس مدفوعیمدفوعیفرمکل
در يداریتفـاوت معنـ  یچگونـه هامـا کـاهش داده  یتملگار3/2

وجــود یــیزدایبعــد از آلــودگیجاتســبزیکروبــیمیــتجمع
2001سالدرکهدیگريمطالعهچنینهم). P<05/0(23نداشت

معمـولی شستشـوي نمـود مشـخص گرفتصورتآمریکادر
1تنها تواندمیآزمایشگاهیشرایطتحتوگندزداییسبزیجات

. 24نمایدایجادکاهشمیکروبیجمعیتدر یتمیواحد لگار2تا 
وسـبزي نـوع 17میکروبیآلودگیهمکارانواوییمطالعهدر

نشـان مطالعـه نتـایج . شدبررسیهاآنرويبرگندزداییتاثیر
هـم ونکـرده پیـدا کاهشتوجهیقابلمیزانبهآلودگیکهداد

وجـود آئروژینوسوفلورسکنسسودوموناسبهآلودگیچنان
متضـمن توانـد ینمـ ییبـه تنهـا  ییوصف گندزداینابا. 25دارد

میپس. باشدکنندهمصرفسالمتحفظبراياطمینانحصول
وشـده توصیهشرایطباگندزدائینموداعالمصراحتبهتوان

میکروبـی بـار مـوثر کـاهش بهمنجرتواندنمیموجودامکانات
یـه المقـدور هنگـام ته  حتـی گرددمیتوصیه. گرددسبزیجات

ینانمحل کاشت آن اطمبودنمناسباز سالم بودن و یجاتسبز
آمیزمخاطرهشرایطوحساسفصولدرین. همچنییدحاصل نما

.گردداجتنابخامسبزیجاتمصرفاز
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ABSTRACT

Background: In recent decades, due to the scarcity of fresh water resources and high costs of
wastewater treatment, cases of irrigation of cultivation of vegetables using raw sewage and polluted
effluents or the use of human and animal faeces have been reported. Vegetables are important sources
of exposure of human pathogenic pathogens such as fecal coliforms. The aim of this study was to
evaluate the performance of three different disinfectant on several kinds of vegetables that would
normally be released in Kermanshah.
Methods: In this cross sectional study, 180 randomly selected vegetable samples were collected from
mobile and fixed stores of vegetables in Kermanshah. Then, to evaluate the effectiveness of
disinfectants in eliminating microbial samples, three types of disinfectants containing active ingredient
Benzalconium chloride, were studied. Heterotrophic plate count (HPC) surface culture method,
coliform count (VRBA) Violet Red Bile Agar purplate method and Yeast Glucose Chloramphemicole
Agar (YGCA) surface culture method was used in order to count the microbial load.
Results: The findings of this study suggest that the overall average performance of all three
disinfectants was less than 75% and most disinfection efficiency was observed in two-fold
concentrations of proposed by manufacturer. Based on the analysis of the resulting data, disinfectants
examined in this study had an average efficiency of 76.13% for the removal of coliforms as an
indicator of gram-negative bacteria and 100% for the removal of Streptococcus bacteria as indicators
gram positive bacteria.
Conclusion: Disinfection can not solely guarantees the maintaining the health of the consumer. We
could have declared that recommended disinfection conditions and existing facilities can effectively
reduce the microbial load of vegetables. However, preparing vegetables from safe and ensure proper
burial are recommended. Moreover, consuming the raw vegetables in sensitive seasons and precarious
conditions should be avoided.

Keywords: Raw vegetables, Disinfection, Fecal coliform, fecal streptococci, Kermanshah
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