بررسی آلودگی میکروبی یخ قالبی واحدهای تولید و
مراکز فروش یخ در شهر قائمشهر
محمود علیمحمدی ، 1عماد دهقانی فرد ،2هاجر بوداغی مالیدره
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 .1گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .2گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز ،کرج ،ایران
تاریخ دریافت مقاله 23/6/32 :؛ تاریخ پذیرش23/71/71 :

چکیده
زمینه و هدف :آلودگي يخ از راه های مختلف بوجود مي آيد .با توجه به اهمیت بهداشت يخ ،هدف از اين مطالعه شناخت
آلودگي میکروبي يخ قالبي واحدهای تولید و مراکز فروش شهر قائمشهر ميباشد.
روش بررسی :مطالعه حاضر به روش مقطعي -توصیفي بووده کوه در شهراوتاا قوائر شوهر ااوتاا مازاودراا اا وا
گرديد .امواههای يخ از  2واحد تولید 01 ،مرکز فروش يخ ،بوه ترتیو  6و  21امواوه يوخ یوي  2مواه مورداد و شوهريور،
برداشته شده و  6امواه از آب تامین کننده يخ ایز تهیه واريعاً به آزمايشگاه منتقل گرديد و هر امواه يخ ،قبل و بعود از
شستشو با آب ،آزمايش و از اظر آلودگي کل کلیفر و اشريشیاکلي مورد برراي قرار گرفتند.
یافته ها :اتايج اشاا داد که امواههای آب ،االر بوده اات .امواههای واحد  ،Aدارای آلودگي بوده و واحود ،Bآلوودگي
اشريشیاکلي اداشته امّا دو مورد ،آلودگي کلیفرمي جدا شد .آلودگي توتال کلیفر امواههای يخ مراکوز فوروش مزورز و
آلودگي اشريشیاکلي ،قبل و بعد از شستشو با آب به ترتی ( %59و )%01بوده اات.
نتیجه گیری :آزموا های آماری اشاا داد که رابطهای بین کیفیت آب مصورفي و آلوودگي میکروبوي يوخ ديوده اشوده و
واحد  Bدارای وضعیت بهداشتي مطلوبتری اسبت به واحد  Aبوده اات .شرايط بهداشت فردی ،ابزار کار ،مکاا تولید و
فروش يخ در آلودگي يخ و تشديد آا دارای تاثیر مثبت ميباشد .با توجه به اتايج ،توجه بیشوتر داوت ااودرکاراا اموور
بهداشتي در اظارت ،کنترل واحدها و مراکز فروش يخ ضروری اات.
کلمات کلیدی :آلودگي میکروبي ،يخ قالبي ،قائمشهر

مقدمه

راه های زیادی برای آلودگی باکتریایی یخ وجود دارد .ایکص

یکی از مواد خوراکی که در فصول گرم بیشتر مورد استفاده
عموم قرار میگیرد ،یخ و آب یخ میباشد .یخ ،عالوه بر خنک

آلودگی میتواند ناشی از میکروارگانیسمهای بیماریزای موجکود
در آب آلوده که یکخ از آن تهیکه شکده و یکا بکدلیل کوتکاهی در

کردن نوشیدنی ها؛ برای نگهداری و بسکته بنکدی مکواد ذکیایی

رعایت اصول بهداشتی از تولید تا مصکر

تازه استفاده میشود و به دلیل نقش آن در تنظیم درجه حرارت

بککا ی میکروارگانیسککمهککا در یککخ نشککان دهنککده عککدم رعایککت

حفکم مکواد

بهداشت میباشد .آب آلوده به صورت مستقیم در انتقال حصبه،

ذیایی میشود .لیا نباید نگران آلکودگی میکروبکی یکخ بکود در

وبا و انکواع اسکهال هکا دخالکت دارد 5-11 .بررسکی محققکان در

حالی که شیوع برخی بیماری های ناشکی از یکخ ایکص تصکور را

گواتما نیز وجود آلودگی مدفوعی در نوشیدنیها را نشان داده

و محدود نمودن سطح رشد میککروب هکا ،باعک

تغییر داده است.

1-4

است.
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میکروارگانیسمهای مضر در آب با فرایند انجماد نیز از بکیص

ها آلودگی کلیفرمی وجود نداشته ،اما در  %21نمونهها کلیفرمها

نمککی رونککد ،تککا زمککانی کککه یککخ در نوشککیدنی وب مککیشککود؛

بیشتر از  111کلیفرم در  111میلی لیتر بوده و در  1نمونکه نیکز

میکروارگانیسمها تمایل به زنده مانکدن خکود را حفکم ککرده و
حتی ممکص است بیشتر هم بشوند .یخی بکرای مصکر

اشریشیاکلی شناسایی شده ولی تعداد آن کم بوده است.

16

انسکان

بررسیها نشان میدهد تمیز کردن و نگهکداری ماشکیص یکخ

مناسب است که آب حاصل از وب شدن آن ،از نظکر ویگگکی

سازی و واحدهای نگهداری یخ در جلوگیری از آلودگی یکخ و

هککای باکتریککایی؛ فیزیکککی و شککیمیایی دارای مشخصککات آب

یا تجهیکزات آن ضکروری اسکت 21 .در مطالعکه دیگکر حضکور

آشامیدنی باشد12 .و 11برخی محققان ایص شرایط را خیلی آرمکان

میکروارگانیسم های شاخص را بکه دلیکل شکرایط بکد بهداشکتی

گرا میدانند.

تولید یخ دانستند 21.آلودگی کلیفرمکی نمونکههکای کارخانجکات

6

در ایص زمینه بررسیهای متعددی انجام شده ککه بکه عنکوان

تولید یخ شهرستان کرمان نیز محرز بود 22 .با توجه به استاندارد

منابع اطالعاتی از آنها استفاده میشکود ککه ایکص ،خکود نشکانگر

وزارت کشاورزی ،مکواد ذکیایی و  ...یکخ در شکرایط عکاری از

اهمیت موضوع ،در زمان ها و مکان های مختلک

مکیباشکد .در

بررسی آلودگی میکروبی در 51نمونه یخ قکالبی درشکهر تهکران،
 14مورد ( )%66دارای آلودگی از نظر شمارش کلی باکتریهای

آلودگی ،باید خیره و حمل و نقل شود.
ذیا و دارو و اکثر ایالتها بعنوان ی
آمده است.

موجود در یکخ بکوده و  5مکورد ( )%11نیکز اشریشکیاکلی جکدا

21

یخ توسکط سکازمان

ذیای تولیکدی بکه شکمار

24

شهر قائمشهر دارای  2واحد تولید یخ و بکال بکر  21مرککز

گردید 2 .نتایج مطالعه کیفیت میکروبیولوژیکی یخ بکرای خنک

فروش یخ میباشدکه به صورت فصلی بویگه در فصل تابسکتان

کردن نوشیدنی ها در سال  2112نشان داده که  %22/5یخ مورد

مشغول فعالیت بوده و تعکداد آنهکا بکا توجکه بکه شکرایط آب و

کردن ،با معیار کلیفرم های کل (در هکر 111

کنندگان ککم و زیکاد مکیشکود.

استفاده برای خن

هوایی و تقاضا از سوی مصر

میلی لیتر) در قوانیص آب آشکامیدنی همخکوانی نکدارد و در %5

هد

نمونککههککا اشریشککیا کلککی شناسککایی شککد 1 .همچنککیص نتککایج

تولید و مراکز فروش یخ شکهر از نظکر آلکودگی ککل کلیفکرم و

میکروبیولوژیکی یخ بسته بندی شده در  IOWAنشان داد بجکز

اشریشیاکلی میباشد.

ی

نمونه که میکزان بکاکتری کلیفکرم (عکدد MPN= 2.2در

ایص مطالعه بررسی آلودگی میکروبی یخ قالبی واحدهکای

ml

 )111بوده در بقیه نمونه ها ،کلیفکرم مکدفوعی و پسکودوموناس

مواد وروشها

آئروژینککوزا منفککی بککوده اسککت 4 .از  4146نمونککه یککخ خککرده

ایص مطالعه از نوع توصیفی -مقطعی میباشد .بکا توجکه بکه

فروشی هکا و امکاکص پکییرایی در بریتانیکا ،آلکودگی کلیفرمکی و

اینکه تعداد واحدهای تولید یخ در شهرستان  2مورد بوده ،برای

اشریشیا کلی به ترتیب دارای (%2و )%21و (%1و )%5بوده است

اعتبار مطالعه هر  2واحد مورد بررسی قرار گیرد و همچنکیص بکا

کککردن

عنایت به مراکز فروش یخ (21مکورد) و تجمکع ایکص مراککز در

نوشیدنیها در سال 2112؛ اشریشیاکلی ،آنتروکوکها و کلیفرمهکا

معابر ورودی و خروجی شهر (میکادیص) ،شکهر را بکه  1منطقکه

بککه ترتیککب  22( %21از  42( %4/5 ،)1121از  )1145و %24/6

تقسیم و از هر منطقه به طور تصادفی  1مرکز فکروش بکا تکواتر

( 221از  )1121شناسایی شد 15 .در آزمون کلیفرمی بر روی 22

حداکثر ی

نمونه در هر ماه مورد مطالعه قرار گرفت .عالوه بر

ماشیص تولید یخ در بیمارستان و  124نمونه یخ مربوط به محکل

ایص از تنها مکان فروش یخ مرکز شهر نیز به ترتیب فوق نمونکه

در هتل ،نشان داد که در  %62نمونه

برداری صورت گرفت .از یخ واحد تولیدی ،یخ مراکز فروش و

 14و از  1122نمونککه یککخ م کورد اسککتفاده بککرای خن ک

فروش نوشیدنی های خن
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آب تامیص کننده یخ واحد تولیکدی بکه ترتیکب  6،21و 6نمونکه

مککد نظککر قککرار گرفککت .بککرای سککنجش کلککر باقیمانککده و

گرفته و به ترتیکب 12،41و 6آزمکون انجکام شکد .روش نمونکه

 pHآب از کیکککت کلرسکککنج  DPDاسکککتفاده شکککده اسکککت و

برداری یخ ،مطابق دستورالعمل و شرایط نگهداری و انتقکال آن

جهت بررسکی نککات بهداشکتی و ایمنکی واحکد تولیکدی یکخ،

نمونهها به آزمایشگاه همانند نمونکه بکرداری آب بکرای آزمکون

پارامترهای مهم را از فرم آئیص نامه مقررات بهداشتی یخ وزارت

باکتریولوژیکی بوده است 6 .و  25برای دقت عمل وکاهش خطا،

بهداشت استخراج که برای هر واحد تولیدی بررسکی گردیکد و

نمونههای یخ رابه ابعاد  21×21سانتی متر با تیشکه اسکتریل (بکا

در نهایت ،اطالعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار

استفاده از دستکش تمیز) خرد و داخل کیسه پالستیکی اسکتریل

گرفت.

ریخته و پس از ثبکت مشخصکات نمونکه ،نمونکههکا سکریعا بکه
آزمایشگاه آب شکبکه و مرککز بهداشکت شهرسکتان انتقکال داده
میشد؛ جهت بررسی تاثیر شستشوی سطحی قالب های یکخ بکا
آب بهداشتی ،هر نمونکه یکخ طکی دو مرحلکه مکورد بررسکی و
آزمایش قرار گرفت :ابتدا یخ را با تیشه استریل بکر روی سکطح
کاری که قبال با الکل اتانول  %21اسکتریل شکده ،خکرد ککرده و
 211-111گرم آن با کاردک و پنس اسکتریل در کنکار شکعله در
ظر

استریل دهان گشاد  511میلکی لیتکری مخصکو

نمونکه

برداری مواد ذیایی که محتکوی  1/2سکی سکی تیوسکولفات %1
(جهت خنثی سازی کلر باقیمانده) قرار داده شد ،سکسس جهکت
رفع آلودگی سطحی ،یخ باقیمانکده از قالکب را بکا آب اسکتریل
شده کامالشسکته و مطکابق روش قبکل ،نمونکه را داخکل ظکر
استریل دهانه گشاد قکرار داده و آنگکاه هکر  2ظکر

را پکس از

شکککماره گکککیاری (قبکککل و بعکککد از شستشکککو بکککا آب) در
حرارت معمولی آزمایشگاه 2-4 ،ساعت نگهداری نموده تا یکخ
به آب تبدیل شده و آب حاصل از یخ را مطابق روش استاندارد
و  15لولککهای آزمککایش و طبککق جککدول  26 MPNوضککعیت
آلودگی کل کلیفکرم و اشریشکیاکلی آن بررسکی شکد .در ضکمص
هنگام نمونکه بکرداری از واحکدهکای تولیکدی یکخ ،میکزان کلکر
باقیمانککده و  pHآب مککورد اسککتفاده بککرای تهیککه یککخ ،ظککرو
تهیه یخ ،ابزار کار ،وضعیت بهداشتی ککارگران ،انبکار نگهکداری
یخ ،وضعیت ساختمانی واحدتولیدی ،سککوی انتقکال و توزیکع
یککخ ،همچنککیص در مراکککز فککروش نیککز وضککعیت جایگککاه ،ابککزار
کار ،وضعیت بهداشکتی فروشکنده ،محکل اسکتقرار جایگکاه نیکز

نتایج
نتککایج نشککان داد 6 ،نمونککه آبککی کککه از شککبکه توزیککع آب
نمونه برداری گردید (آب مورد اسکتفاده بکرای  2واحکد تولیکد
یخ) ،عاری از باکتری بوده و میزان کلر باقیمانکده و  pHآب بکه
ترتیب  1/6-1ppmو  2/2-2/4بود .از تعداد  6نمونه یخ قکالبی
مربوط به  2واحد تولید یکخ ( )A ,Bککه در دو مرحلکه (قبکل و
پس از شستشکو بکا آب شکرب) بکه روش ننکد لولکهای مکورد
آزمایش قرار گرفت ،از لحاظ بار آلودگی میکروبی کل کلیفرم و
اشریشیاکلی؛ همکه نمونکههکای واحکد تولیکد  Aقبکل و بعکد از
شستشو با آب بهداشتی ،آلکودگی آنهکا محکرز بکوده ککه میکزان
آلودگی کل کلیفرم و اشریشیاکلی قبکل شستشکو بکه ترتیکب بکا
 21-141-121 MPN/100mLو 41-21-141 MPN/100mL
و بعککد شستشککو بککه ترتیککب بککا  41-41-21 MPN/100mLو
 2-41-41 MPN/100mLمیباشد (شککل  .)1در مکورد واحکد
تولید  ،Bدر هیچ نمونهای آلودگی اشریشاکلی مشاهده نشده ،اما
از سه نمونکه؛ دو مکورد قبکل و بعکد از شستشکو بکا آب ،دارای
آلککودگی کککل کلیفککرم بککه میککزان  12 MPN/100mLمککیباشککد
(شکل .)1
همککانطور کککه در شکککل  1نشککان داده شککده اسککت ،تمککام
نمونههای تصادفی که از  11مرکز فروش یخ گرفتکه شکد دارای
آلودگی کل کلیفرمها بوده که در دو مکورد میکزان بکار آلکودگی
برابر  1611 MPN/100mLبود.
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شکل  :7وضعیت آلودگی میکروبی مراکز فروش و واحدهای تولیدی ،الف)  ،Aب) B

شکل  :3درصد کاهش آلودگی در یخ براثر شستشوی سطح یخ با آب در واحدهای تولیدی ومراکز فروش
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همچنیص در زمینه آلودگی اشریشیاکلی 12 ،نمونه ( )%25یخ

تولیدی  Aبوده است .آلکودگی ککل کلیفکرم در قالکبهکای یکخ

قالبی مراکز فروش قبل شستشو با آب شرب ،دارای آلودگی بکا

واحککدهای تولیککدی  Aو  ،Bدر هککر دو مرحلککه قبککل و بعککد از

بار  ≥211 MPN/100mLبوده که در نهار مکورد بکار آلکودگی

شستشکککو بکککا آب بکککه ترتیکککب  %66/62و  %111و آلکککودگی

 211 MPN/100mLمشاهده گردید .آلودگی میکروبی پکس از

اشریشیاکلی آن نیز به ترتیب صفر و  %111بوده اسکت .هکر 11

شستشوی قالبهای یخ با آب بهداشتی همچنکان وجکود داشکته

جایگاه نگهکداری و فکروش یکخ مکورد بررسکی ،از نظرشکرایط

که  %25نمونهها دارای آلودگی کل کلیفکرم بکوده ککه در نهکار

بهداشتی نامناسب بوده و یخ در ظرو

نامناسب (یخچال کهنکه

مورد آلودگی  211 MPN/100mLمشاهده شد (شکل .)2

و زنگ زده ،سطل و کلمص نامناسب) نگهداری میشود .یکخ در

در زمینه آلودگی اشریشیاکلی 16 ،نمونه ( ) %61یکخ قکالبی

هر  11مرکز فروش ،با ابزار نامناسب و روی سکطو نامناسکب

مراکز فروش ،پس از شستشو بکا آب بهداشکتی ،دارای آلکودگی

(گونی -سنگ -جعبه -پالت نوبی شکسته) خرد شده و گاهی

بککا بککار  ≥151 MPN/100mLبککوده و اشریشککیاکلی بککا میککزان

نیز سطح یخ را ،قبل از تحویکل دادن بکه مشکتری بکا آب (%61

 2( 2 MPN/100mLمکککورد) 2( 11 MPN/100mL ،مکککورد)،

سطل %21-شیر برداشت) مکیشکویند (شککل  .)1بکا توجکه بکه

 4( 12 MPN/100mLمکککورد) 1( 41 MPN/100mL ،مکککورد)،

مشاهدات و فرم مقررات بهداشتی واحد تولید یکخ ،وضکعیت و

 1( 21 MPN/100mLمککورد) 4( 261 MPN/100mL ،مککورد)

شرایط بهداشکت فکردی ککارگران و فروشکندگان ،ابکزار ککار و

مرکز (شماره ،)5یخ از واحد تولیدی خکارج

بهداشت مکان واحد تولیدی و مراکز فروش یخ ،حمل و نقل و

از شهرستان تامیص میشکد ککه بکا توجکه بکه شکرایط نکامطلوب

جایگاه فروش یخ و همچنکیص آب ،جهکت شستشکوی یکخ؛ در

جایگاه فروش ،آلودگی کل کلیفرمی و اشریشکیاکلی بکه ترتیکب

آلودگی یخ و تشدید آن بی تاثیر نبوده است.

جداگردید .در ی

قبککککل و بعککککد از شستشککککو ( )211-1611 MPN/100mLو

به طور کلی نتایج بیانگر آن است که آلودگی یخ ها ،از نظکر

( )261-211 MPN/100mLبود .در اثر شستشوی قالب های یخ

شمارش کلی باکتری های موجود در یخ قبل و بعد از شستشکو

با آب ،میانگیص درصد کاهش آلودگی کل کلیفرم و اشریشیاکلی

با آب بهداشکتی ،بکه ترتیکب در  21مکورد ( )%111و  12مکورد

در یخ واحدهای تولید یکخ بکه ترتیکب  55 MPN/100mLو66

( )%25بککوده اسککت .از نظککر وجککود بککاکتری هککای بیمککاریزا

بوده و در مراکز فروش یخ نیز بکه ترتیکب  54 MPN/100mLو

(اشریشککیاکلی) 12 ،نمونککه ( )%25قبککل شستشککو و  16نمونککه

 62بوده است (شکل .)2

( )%61پس از شستشو با آب بهداشتی جدا گردید .روش حمکل
و نقل موجود ذیربهداشتی بوده ،طوری که قالبهای بزرگ یکخ
را روی ورقهای از گونی یکا پارنکه بکرروی صکندلی عقکب یکا

بحث و نتیجهگیری
با توجه به کیفیت مناسب آب مصرفی برای تولید یخ در هر
دو واحد تولیدی ،رابطهای بیص کیفیکت آب مصکرفی و آلکودگی
میکروبی یخ قالبی واحدهای تولید و مراکز فکروش یکخ وجکود
ندارد .با توجه به فرم مقکررات بهداشکتی ،واحکد تولیکدی  Bاز
لحاظ مسائل مربکوط بکه بهداشکت فکردی ککارگران ،بهداشکت
ساختمان و ابزار کار ،دارای وضعیت مطلوبتری نسبت به واحکد

صندوق عقب ماشیص سواری و یا روی ک

پشت ماشیص نیسان

یا وانت قرار مکیدهنکد .پکس حتکی اگکر یکخ در محکیط ککامال
بهداشتی تهیه شده و فاقد آلودگی هم باشکد ،در حکیص حمکل و
نقل و در جریان توزیع ،آلوده مکیشکود (شککل  .)1اکثکر افکراد
تصور میکنند ،اگر قالبهای یخ با خاک و یا هر نیکز دیگکری
آلوده شوند ،با گرفتص کمی آب بکر روی سطحشکان ،میتکوان از
پاک بودن آنها کامال مطمئص بود.
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تشکر و قدردانی
نویسندگان ایص مقاله از معاونکت بهداشکتی دانشکگاه علکوم

در حالی که نتایج نشان داده است اگرنه شستشوی یکخ بکا
 ولکی آلکودگی آن را،آب در کاهش آلودگی یخ تأثیر مثبت دارد
.)2 به صفر نمیرساند (شکل

 شبکه و مرکز بهداشت شهرستان قائمشهر بکه،پزشکی مازندران
،جهت همککاری و فکراهم نمکودن امککان انجکام ایکص تحقیکق
.صمیمانه تشکر و قدرانی مینمایند
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ABSTRACT
Backgrounds and Objectives: Ice contamination comes from different ways. Considering the
importance of hygiene of ice the purpose of this study was to investigate microbial contamination of
the ice-making factories and sales centers in Ghaemshahr.
Materials and Methods: In this Cross - sectional study, 6 & 20 samples were collected randomly
from 2 ice-making factory and sales centers. Six water samples were taken from the factory. They were
then transferred to lab. Every ice sample was tested before and after washing with water. Then Total
Coli forms and Escherichia coli were determined.
Results: The results showed that water sample is without pollution. The sample of the ice-making
unit A isn´t safe. Unit B isn´t. E.Coli contamination but has 2 cases of coliform contamination. The ice
sale place has (before & after Washing with water) respectively 95% -80% E.Coli contamination and
100% total coliform.
Conclusion: There isn´t any relationship between water quality and microbial contamination .Sanitary
conditions Unit A is better than B. Personal hygiene, work tools and Building had a positive effect in
contamination of ice. The results suggest that more attention of health system to control and prevent
microbial contamination of ice is necessary.
Keywords: Microbial contamination, Ice blocks, Ghaemshahr
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