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چکیده
دس ایشاى ،ػشقیات گیاّی یکی اص فشاٍسدُ داسٍیی ػٌتی تَدُ ٍ تِطَس گؼتشدُ هلشف هیؿًَذ .لزا ایوٌی هیکشٍتی ایي هحلَالت اص ًظش
ػالهت ػوَهی حائض اّویت اػتّ .ذف اص ایي هطالؼِ تشسػی هیضاى آلَدگی هیکشٍتی ػشقیات گیاّی ػشضِ ؿذُ دس ؿْشػتاى کاؿاى دس
ػال  1391تَد .دس ایي هطالؼِ تَكیفی هقطؼی طی ػال  ،1391تؼذاد ً 132وًَِ اص ػشقیات گیاّی (ً 27وًَِ ػٌتیً 105 ،وًَِ
كٌؼتی) اص هشاکض ػشضِ آى ٍ تِ آصهایـگاُ هٌتقل ؿذ .ػپغ آصهَىّای هیکشٍتی تشاػاع اػتاًذاسد هلی ایشاى تشای ؿواسؽ کلی
تاکتشیّای َّاصی ،ؿواسؽ کپک ٍ هخوش ،ؿٌاػایی کلیفشمّا ،اًتشٍکَکَع ،ػَدٍهًَاع آئشٍطیٌَصا ٍ کلؼتشیذیَمّای احیاء کٌٌذُ
ػَلفیت كَست گشفتً .تایج ًـاى داد کِ ّیچ کذام اص ًوًَِّای ػشقیات گیاّی ػٌتی ٍ كٌؼتی تَلیذ ؿذُ تِ کلیفشمّا ،اؿشیـیاکلی ٍ
کلؼتشیذیَمّای احیاء کٌٌذُ ػَلفیت آلَدُ ًثَدًذ .تِ تشتیة ً %11/6 ٍ %51/52وًَِ ّا ؿواسؽ تیؾ اص حذ اػتاًذاسد تاکتشی ّای
هضٍفیل ٍ هخوش سا ًـاى دادًذّ .نچٌیي تؼذاد ً 57وًَِ اص ػشقیات گیاّی كٌؼتی (ً 4 ٍ )%54/29وًَِ ( )%14/89اص ػشقیات گیاّی
ػٌتی تشاػاع اػتاًذاسد هلی ایشاى قاتل هلشف تَدًذ .تشاػاع ًتایج تِدػت آهذُ ٍ آلَدُ تَدى تؼذادی اص ایي فشاٍسدُّا تِ کپک ،هخوش ٍ
ؿواسؽ تاالی تاکتشیّای هضٍفیل َّاصی ،پیـٌْاد هیگشدد اص پاػتَسیضاػیَى ،هَاد تؼتِتٌذی هٌاػة ٍ سػایت ؿشایط تْذاؿتی دس صهاى
تَلیذ ػشقیات گیاّی جْت کاّؾ ایي هخاطشات اػتفادُ ؿَد.
واژهگبن کلیدی :تْذاؿت ،ؿواسؽ تاکتشیایی ،کلؼتشیذیَم ،اًتشٍکَکَع.

مقدمه
گیاّاى داسٍیی یکی اص هٌاتغ تؼیاس اسصؿوٌذ دس گؼتشُ

هالحظِای پاییيتش اػت (ؿشافتی چالـتشی ٍ ّوکاساى،

ٍػیغ هٌاتغ طثیؼی ایشاى ّؼتٌذ .اػتفادُ اص گیاّاى

 .)1388دس هطالؼِای ًـاى دادُ ؿذ کِ هیضاى هلشف

تشای دسهاى تیواسیّا دس تؼیاسی اص کـَسّا ٍ تٍِیظُ

گیاّاى داسٍیی دس ػالّای  1990تا  38 ،1997دسكذ

ایشاى قذهت دیشیٌِای داسد (خذادادی ٍ ّوکاساى،

افضایؾ داؿتِ ٍ دسآهذ حاكلِ اص فشٍؽ ایي هحلَالت

 )1391دس ػالّای اخیش ،اػتفادُ اص گیاُ دسهاًی ٍ

دس ػال  1997حذٍد  5/1هیلیاسد دالس تَدُ اػت

داسٍّای تا هٌـاء گیاّی سٍتِ فضًٍی اػت تِطَسیکِ

(.)Alkhateeb et al., 2006

دس حال حاضش حذٍد یک ػَم تا ًیوی اص فشآٍسدُّای

تاکتشیّا اص هْنتشیي ػَاهل هیکشٍتی ػفًَتّا ٍ

داسٍیی هَجَد دس آهشیکا داسای هٌـاء گیاّی ّؼتٌذ

هؼوَهیتّای ًاؿی اص هَاد غزایی هیتاؿٌذ .دس طَل

(ؿشافتی چالـتشی ٍ ّوکاساىّ .)1388 ،نچٌیي دس

دِّ گزؿتِ ٍقَع تیواسیّای هیکشٍتی ًاؿی اص هَاد

اًگلؼتاى تَلیذات گیاّی ٍ هکولّای فشاٍاًی تِؿکل

غزایی دس کـَسّای دس حال تَػؼِ ٍ تَػؼِ یافتِ سٍتِ

ػالن ٍ تیخطش تَلیذ ؿذُ اػت (ؿشافتی چالـتشی ٍ

افضایؾ تَدُ اػت ،دس حالی کِ آهاس دقیقی اص هیضاى

ّوکاساى1388 ،؛ كفَی ٍ ّوکاساى .)1392 ،ػالٍُ تش

اتتال ٍ ٍقَع ػفًَتّا ٍ هؼوَهیتّای غزایی خلَكا

هشدم ،هیکشٍب ؿٌاػاى تالیٌی توایل صیادی تِاػتفادُ

دس کـَسّای دس حال تَػؼِ ٍجَد ًذاسد (رٍالفقاسی ٍ

اص ایي داسٍّا جْت دسهاى ػفًَتّا داسًذ ،صیشا ػَاسم

ّوکاساى.)1391 ،

ایي داسٍّا دس هقایؼِ تا داسٍّای ؿیویایی تِطَس قاتل
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ارسیابی وضعیت میکزوبی عزقیات گیاهی

تشسػی ٍجَد اًَاع هیکشٍاسگاًیؼنّا دس ػشقیات گیاّی

آلَدگی هتٌاٍب هؼشفی ؿًَذ (ػلطاى دالل ٍ ّوکاساى،

جْت ؿٌاػایی ٍضؼیت تْذاؿتی ایي فشاٍسدُ هیتاؿذ.

 .)Lee et al., 2012;1388دس یکی اص تشسػی ّای اًجام

یکی اص پایؾّای هْن ایي فشاٍسدُّا ٍجَد کلیفشم ّا

ؿذُ تش سٍی کیفیت هیکشٍتی ػشقیات گیاّی دس

تَدُ کِ ًـاى دٌّذُ آلَدگی هذفَػی آى هیتاؿذ.

تیشجٌذ ،هیضاى آلَدگی هیکشٍتی ػشقیات ػٌتی تْیِ

تاکتشیّای گشٍُ کلیفشم تِطَس گؼتشدُ دس آب ٍ خاک

ؿذُ سا  80دسكذ گضاسؽ کشدًذ (خذادادی ٍ ّوکاساى،

ٍجَد داسًذ (خذادادی ٍ ّوکاساى .)1391 ،اؿشیـیاکلی

 .)1391تا تَجِ تِ ایٌکِ تا کٌَى هطالؼات کوی دس

تِػٌَاى فلَس طثیؼی سٍدُ اًؼاى ٍ ػایش حیَاًات

هَسد کیفیت تْذاؿتی ٍ هیکشٍتی ػشقیات گیاّی

خًَگشم هطشح تَدُ ٍ تؼذاد آى  cfu/gr1 109گضاسؽ

كَست پزیشفتِ ٍ ّوچٌیي سٍیکشد هلشف کٌٌذگاى تِ

ؿذُ اػت ،تٌاتشایي تِػٌَاى هؼشف اختلاكی آلَدگی

هلشف ایي فشاٍسدُ تِكَست خام تِػٌَاى یک فشاٍدُ

هذفَػی دس ػال  1982پیـٌْاد ؿذ تا ایيحال تا تَجِ

گیاّی داسٍیی ،ایي تحقیق تا ّذف تشسػی کیفیت

تِتغییشات دس آصهَىّای هیکشٍتی ٌَّص جؼتجَی

هیکشتی ػشقیات گیاّی ػشضِ ؿذُ دس ؿْشػتاى کاؿاى

کلیفشمّا تِػٌَاى یک ؿاخق هْن ػالهتی

دس ػال  1391اًجام گشفت.

هحلَالتّ ،واًٌذ ػشقیات گیاّی ًیض کاستشد داسد

مواد و روش کبر

(ػلطاى دالل ٍ ّوکاساى.)1388 ،

ایي هطالؼِ اص ًَع تَكیفی هقطؼی تَد ٍ تش سٍی تؼذاد

اًتشٍکَکَعّا تاکتشیّای هقاٍم تًِوکّای كفشاٍی

ً 132وًَِ ػشقیات گیاّی ػٌتی ٍ كٌؼتی ػشضِ ؿذُ

تَدُ ٍ ایي تاکتشیّا دس حضَس یا ػذم حضَس کلیفشمّا

دس کاؿاى دس ػال  1391تِكَست تلادفی اًجام

ٍ اؿشیـیاکلی هیتَاًٌذ تاییذ کٌٌذُ آلَدگی هذفَػی

گشفتً .وًَِّای اخز ؿذُ جْت اًجام آصهایـات تِ

هادُ غزایی تاؿٌذ ٍ اص ایي سٍ اص آًْا تِػٌَاى ؿاخق

آصهایـگاُ هَاد غزایی داًـگاُ ػلَم پضؿکی کاؿاى

ثاًَیِ آلَدگی هذفَػی دس هَاد غزایی اػتفادُ هیگشدد

هٌتقل ؿذًذ ،ػپغ اًجام آصهَىّای هیکشٍتی طثق

(كفشی ٍ یؼقَب صادُ.)1391 ،

اػتاًذاسد ّای هلی ایشاى تا ؿواسُ ّای ،5272 ،3545

تا تَجِ تِكشف ّضیٌِ ٍ ٍقت صیاد دس ؿٌاػایی اًَاع

( 8869 ٍ 4207 ،5353 ،7725-1 ،7724-2ػاصهاى

ؿٌاػایی

هلی اػتاًذاسد ایشاى1381 ،؛ a1383؛ b1383؛ 1385؛

ػَاهل

تیواسیضا

دس

هَاد

غزایی

هیکشٍاسگاًیؼنّای ؿاخق اًجام هیگیشد .تِػٌَاى

a1386؛ b1386؛  )c1386اًجام گشفت.

ًوًَِ کلؼتشیذیَمّای احیاءکٌٌذُ ػَلفیت تاکتشیّای

جْت ؿواسؽ کلی تاکتشیّا پغ اص تْیِ سقتّای

تیَّاصی ّؼتٌذ ،کِ اػپَس تَلیذ هیکٌٌذ ٍ تِخاًَادُ

هتَالی تِسٍؽ پَسپلیت 2دس هحیط پلیت کاًت آگاس

3

تاػیالػِ ٍ جٌغ کلؼتشیذیَمّا تؼلق داسًذ .اػپَس

کـت دادُ ؿذًذ ٍ دس دهای  30±1دسجِػاًتیگشاد تِ-

کلؼتشیذیَمّای احیاء کٌٌذُ ػَلفیت ،تِطَس ٍػیؼی

هذت  72ػاػت گشهخاًِ گزاسی ؿذًذ (ػاصهاى هلی

دس هحیط پشاکٌذُ ّؼتٌذ ٍ دس هذفَع اًؼاى ،حیَاى،

اػتاًذاسد ایشاى. )a1386 ،

فاضالب ٍ خاک یافت هیؿًَذ .آىّا تشخالف کلیفشمّا

تشای ؿواسؽ کلی کپک ٍ هخوش اتتذا ًوًَِ گالب سا

ٍ اؿشیـیاکلی تِهذت طَالًی دس آب تاقی هیهاًٌذ ٍ

خَب تکاى دادُ ٍ ػپغ 100هیلیلیتش اص ًوًَِ دس

ًؼثت تِهَاد ؿیویایی ٍ ػَاهل فیضیکی اص اؿکال

ؿشایط اػتشیل اص فیلتش ػثَس دادُ ؿذ .ػپغ تا اػتفادُ

سٍیـی هقاٍمتشًذ ٍ هیتَاًٌذ ًـاًِ ٍجَد ًقق دس
فشآیٌذ تلفیِ فشاٍسدُّا تاؿٌذ ٍ تِػٌَاى ؿاخق
2. Pour plate
3. plate count agar

1. Colony forming unit/gram
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جْت جؼتجَی کلؼتشیذیَمّای احیاء کٌٌذُ،

قشاس دادُ ٍ هحیط سا دس دهای  25دسجِ ػاًتیگشاد تِ

ًوًَِّای هَسد ًظش تِهذت  20دقیقِ دس دهای 70

هذت  3تا  5سٍص گشهخاًِ گزاسی گشدیذ (ػاصهاى هلی

دسجِػاًتیگشاد دس حوام آب جْت ایجاد ؿَک حشاستی

اػتاًذاسد ایشاى.)b1386 ،

ٍ تثذیل اػپَسّا تِؿکل سٍیـی قشاس دادُ ؿذ .پغ اص

تشای جؼتجَی کلیفشمّا ٍ ؿٌاػایی اؿشیـیاکلی

ػشد ؿذى 100 ،هیلیلیتش اص ًوًَِ اص فیلتش غـایی

پغ اص تکاى دادى ًوًَِ 100 ،هیلیلیتش اص ًوًَِ دس

ػثَس دادُ ؿذ ٍ تا اػتفادُ اص پٌغ اػتشیل فیلتش تش

ؿشایط اػتشیل اص فیلتش ػثَس دادُ ٍ تا اػتفادُ اص پٌغ

سٍی هحیط کـت اختلاكی ػَلفیت-پلی هیکؼیي-

اػتشیل ،فیلتش ،تش سٍی ػطح هحیط هککاًگی آگاس

ػَلفادیاصیي ( )SPSقشاس گشفت .ػپغ هحیطّای

قشاس دادُ ؿذ ٍ تِهذت  24تا  48ػاػت دس دهای 37

کـت دس جاس تیَّاصی دس دهای  42دسجِػاًتیگشاد

دسجِػاًتیگشاد گشهخاًِگزاسی گشدیذ .ػپغ تؼذاد

تِهذت  48ػاػت گشهخاًِگزاسی گشدیذًذ .دس كَست

کلًَیّا ؿواسؽ ٍ دس هقذاس  100هیلیلیتش ًوًَِ

ٍجَد کلؼتشیذیَمّای احیاء کٌٌذُ ػَلفیت کلٌیّای

گالب گضاسؽ گشدیذ .جْت تـخیق افتشاقی

ػیاُ سًگ هـاّذُ هیؿَد (ػاصهاى هلی اػتاًذاسد

کلًَیّای سؿذ کشدُ اص تؼت ّای ،SIM ،MR-VP

ایشاى.)1381 ،

 ٍ TSIاٍسُ اػتفادُ ؿذ (ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى،

ًتایج تِدػت آهذُ تا اػتفادُ اص آصهَىّای تَكیفی ٍ

.)b1383

تحلیلی فیـش تشای تحلیل دادُّا تا اػتفادُ اص ًشم افضاس

تِهٌظَس جؼتجَی اًتشٍکَکَعّا 100 ،هیلیلیتش اص

ٍ SPSSیشایؾ  11/5تجضیِ ٍ تحلیل ؿذًذ.

ًوًَِ هَسد ًظش دس ؿشایط اػتشیل اص فیلتش ػثَس دادُ ٍ

نتبیج

تا اػتفادُ اص پٌغ اػتشیل ،فیلتش سا تش سٍی ػطح

تش اػاع ًتایج تِدػت آهذُ اص تؼذاد کل ًوًَِّا

هحیط کـت اختلاكی اًتشٍکَکَع  KFقشاس دادُ ؿذ.

 46/21دسكذ (ً 61وًَِ) ػشقیات گیاّی طثق

ػپغ پلیت ّا تِهذت  48ػاػت دس دهای  37دسجِ-

اػتاًذاسد هلی ایشاى قاتل هلشف تَدًذ ٍ  53/79دسكذ

ػاًتیگشاد گشهخاًِ گزاسی ؿذًذ .تـکیل کلٌیّایی تا

( ً 71وًَِ) آًْا غیش قاتل هلشف تَدًذ .تؼذاد 63

سًگ قشهض ،آلثالَیی ٍ كَستی ًـاى دٌّذُ ٍجَد

( )%47/72هَسد اص ًوًَِّا اص ًظش ؿواسؽ کلی

اًتشٍکَکَع تَد (ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى،

تاکتشیّای هضٍفیل غیش قاتل ؿواسؽ تَدًذ ٍ تؼذاد 64

.)a1383

(  )%48/48هَسد تؼذاد ؿواسؽ کلی تاکتشیّای آًْا اص

تشای جؼتجَی ػَدٍهًَاع آئشٍطیٌَصا 100 ،هیلیلیتش

 100کنتش تَدّ .نچٌیي تؼذاد ً 5وًَِ ()%3/7

اص ًوًَِ دس ؿشایط اػتشیل اص فیلتش ػثَس دادُ ٍ تا

ؿواسؽ کلی تاکتشیایی تیي  4×102تا 6×103

اػتفادُ اص پٌغ اػتشیل ،فیلتش سا تش سٍی ػطح هحیط

داؿتٌذ کِ هیاًگیي تِدػت آهذُ تشاتش تا ±2/47×103

ػتشیوایذ قشاس دادُ ؿذ .ػپغ پلیتّا تِهذت  24تا

 cfu/ml 1/58×103تَد .تؼذاد ً 2وًَِ ( )%1/5آلَدگی

 48ػاػت دس دهای  37دسجِػاًتیگشاد گشهخاًِگزاسی

تَام تِ کپک ٍ هخوش ٍ ؿواسؽ تاالی آلَدگی تِ-

ؿذًذ .تـکیل کلٌیّایی تا سًگ ػثض ًـاى دٌّذُ

تاکتشیّای هضٍفیل سا ًـاى دادًذ .تٌْا دس یک هَسد

ٍجَد ػَدٍهًَاع تَد (ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى،

( )%0/7اص ًوًَِ ّا آلَدگی تِ تؼذاد صیادی اص

.)1385

تاکتشیّای هضٍفیل ٍ ؿٌاػایی اًتشٍکَکَع اثثات ؿذ.

اص پٌغ اػتشیل ،فیلتش سا تش سٍی ػطح هحیط

cfu/ml

دس یک ًوًَِ (ً )%0/7یض آلَدگی ّوضهاى تاکتشیّای
هضٍفیل ،کپک ،هخوش ٍ ػَدٍهًَاع هـاّذُ ؿذ.

4. Yeast Extract Glucose Chloramphenicol Agar
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هیضاى آلَدگی ػشقیات گیاّی تْیِ ؿذُ تِسٍؽ ػٌتی

اػت .هیضاى حذ هجاص هیکشٍبّای هَسد ًظش دس 100

ًؼثت تِسٍؽ تْیِ كٌؼتی تیـتش تَد تِطَسیکِ

هیلیلیتش ػشقیات گیاّی ،طثق اػتاًذاسد هلی ایشاى دس

 85/19دسكذ ًوًَِّای ػٌتی غیش قاتل هلشف تَدًذ.

هَسد ؿواسؽ کلی تاکتشیّای هضٍفیل َّاصی تشاتش

ًتایج تِدػت آهذُ دس هَسد آصهَىّای هیکشٍتی ،قاتل

 ٍ CFU/ml200ؿواسؽ کپک ،هخوش ،کلؼتشیذیَمّای

قثَل تَدى ٍ غیش قاتل تَدى ًوًَِّا اص ًظش اػتاًذاسد

احیا کٌٌذُ ػَلفیت ،ػَدٍهًَاعّا ،اًتشکَکَعّا ٍ

هلی ایشاى دس جذٍل ؿواسُ  1اسائِ ؿذُ اػتّ .نچٌیي

کلیفشمّا تشاتش كفش اػت (ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى،

قاتلیت هلشف ٍ ػذم قاتلیت هلشف ًوًَِّا تش اػاع

.)c1386

تَلیذ كٌؼتی ٍ ػٌتی دس جذٍل ؿواسُ  2قاتل هـاّذُ
جذٍل  -1تَصیغ هقایؼِای قاتلیت هلشف ًوًَِّای ػشقیات گیاّی تش اػاع اػتاًذاسد هلی ایشاى
سٍؽ
ؿواسؽ کلی تاکتشیّا
ؿواسؽ کپکّا
ؿواسؽ هخوشّا
جؼتجَی کلیفشمّا
ؿٌاػایی اؿشیـیاکلی
جؼتجَی اًتشٍکَکَعّا
جؼتجَی ػَدٍهًَاع آئشٍطیٌَصا
جؼتجَی کلؼتشیذیَمّای احیاء کٌٌذُ

قاتلیت هلشف

ػذم قاتلیت هلشف

کل

دسكذ
%48/48
%93/2
%88/64
%100
%100
%99/3
%99/3
%100

دسكذ
%51/52
%6/8
%11/36
%0
%0
%0/7
%0/7
%0

دسكذ
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100
%100

جذٍل  -2تَصیغ هقایؼِای قاتلیت هلشف ًوًَِّای ػشقیات گیاّی ػٌتی ٍ كٌؼتی تش اػاع اػتاًذاسد هلی ایشاى

ًَع ًوًَِ
ػشقیات ػٌتی
ػشقیات كٌؼتی

ػذم قاتلیت هلشف
ً 23( %85/19وًَِ)
ً 48( %45/71وًَِ)

قاتلیت هلشف
ً 4( %14/81وًَِ)
ً 57( %54/29وًَِ)

تؼذاد کل
27
105

بحث
تش اػاع ًتایج تِدػت آهذُ  23هَسد اص ًوًَِّای

تْذاؿت فشدی کاسکٌاى ٍ ػذم آلَدگی تقاطؼی دس صهاى

ػشقیات ػٌتی تَلیذ ؿذُ ( ً 48 ٍ )%85/19وًَِ اص

تَلیذ ٍ پغ اص تْیِ ػشقیات گیاّی تاؿذ .تا ایي ٍجَد

ػشقیات تَلیذ ؿذُ كٌؼتی ( )%45/71اص ًظش اػتاًذاسد

حضَس یک هَسد ػَدٍهًَاع ٍ یک هَسد اًتشٍکَکَع

هلی ایشاى غیش قاتل هلشف تَدًذ ٍ ػلت آى ؿواسؽ

دس ػشقیات گیاّی كٌؼتی ػثة غیش قاتل هلشف ؿذى

تیؾ اص حذ اػتاًذاسد تاکتشیّای هضٍفیل َّاصی،

آى ؿذ.

ؿواسؽ کپک ٍ هخوش ،ؿٌاػایی ػَدٍهًَاع ٍ

ّواىطَس کِ دس تاال رکش ؿذ غیش قاتل هلشف تَدى

اًتشٍکَکَع دس آًْا تَد .تا ایي حال دس ّیچکذام اص

ًوًَِّا طثق اػتاًذاسد هلی ایشاى تش پایِ ؿواسؽ کلی

ًوًَِّای ػٌتی ٍ كٌؼتی کلؼتشیذیَمّای احیا کٌٌذُ

هیکشٍاسگاًیؼنّای هضٍفیل تِسٍؽ پَسپلیت ٍ ؿواسؽ

ػَلفیت ،کلیفشم ٍ اؿشیـیاکلی هـاّذُ ًـذ .تا تَجِ

کپک ٍ هخوش تش اػاع فیلتشاػیَى غـایی تَد .تِ-

تِایٌکِ ّیچکذام اص هیکشٍاسگاًیؼنّای ؿاخق

طَسی کِ ً %51/52وًَِ هیضاى ؿواسؽ کلی تاکتشیایی

تْذاؿتی تٍِیظُ آلَدگی هذفَػی دس ًوًَِّا جذا

تاالتش اص حذ اػتاًذاسد سا ًـاى دادًذ ٍ تِتشتیة ٍ %6/8

ًگشدیذ ایي اهش هیتَاًذ ًـاى دٌّذُ سػایت ؿشایط

ً %11/36وًَِ ّا اص ًظش ؿواسؽ کپک ٍ هخوش خاسج
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
اص هحذٍدُ اػتاًذاسد تَدًذٍ .جَد ایي آلَدگی ّا هی-

 ،1384کیفیت هیکشٍتی گالبّای تَلیذ ؿذُ تِسٍؽ

تَاًذ تِدلیل ػذم پاػتَسیضاػیَى ػشقیات گیاّی،

كٌؼتی ٍ ػٌتی تَػط کاسگاُّای تَلیذی دس کاؿاى

اػتفادُ اص تطشیّای ؿیـِای ٍ پالػتیکی آلَدُ ٍ

ًـاى دادُ ؿذ کِ  63/97دسكذ کلیِ ًوًَِّا اص ًظش

ػذم دسب تٌذی هٌاػة گالبّا تاؿذ (پیواًِ ػاتذی

اػتاًذاسد هلی ایشاى غیش قاتل هلشف تَدًذ تِطَسی کِ

هحتؼة ٍ ّوکاساى.)1385 ،

کلیِ ًوًَِّای تَلیذ ؿذُ ػٌتی غیش قاتل هلشف تَدًذ

طثق ًظش ػاصهاى تْذاؿت جْاًی ٍ هطالة هٌذسج دس

ٍ  35/41دسكذ اص ًوًَِّای گالب كٌؼتی قاتل هلشف

ػشٍیغ تْذاؿت ػوَهی ( 1)NHSسٍؽ ؿواسؽ

تَدًذ ٍ پیـٌْاد ؿذُ کِ کاسگاُّای ػٌتی گالتگیشی

تاکتشیّا تِسٍؽ پَسپلیت تِتٌْایی ًویتَاًذ تشای

تثذیل تِ کاسخاًِّای كٌؼتی ؿًَذ (پیواًِ ػاتذی

ًـاى دادى خطشاتی کِ ػالهت هَاد غزایی هاًٌذ آب سا

هحتؼة ٍ ّوکاساى .)1385 ،دس تشسػی حاضش ًیض

تْذیذ هیکٌذ تِکاس سٍد ٍ ایي سٍؽ تیـتش تشای

آلَدگی ػشقیات گیاّی تَلیذ ؿذُ ػٌتی تیـتش تَد.

اسصیاتی كحت ٍ ػالن تَدى هٌاتغ آب صیشصهیٌی ٍ

دس هطالؼِ دیگشی آلَدگی هیکشٍتی ػشقیات گیاّی

تؼییي کاسایی پشٍػِّای تلفیِ آب ًظیش کَاگَالػیَى،

تَلیذ ؿذُ ػٌتی ػشضِ ؿذُ دس تیشجٌذ  80دسكذ ٍ

فیلتشاػیَى ٍ گٌذصدایی هٌاػة اػت ٍ هیتَاًذ تیاًگش

ػشقیات گیاّی كٌؼتی تَلیذ ؿذُ  60دسكذ گضاسؽ

كحت ٍ تویضی ػیؼتن تَصیغ آب تاؿذ (ػلطاى دالل ٍ

ؿذ تِطَسی کِ  100دسكذ آلَدگی تِ کلیفشمّای

ّوکاساى1388 ،؛  .)Jayakody et al., 2014دس هطالؼِ

هذفَػی سا ًـاى دادًذ (خذادادی ٍ ّوکاساى.)1391 ،

حاضش کِ ّنػَ تا تشخی هطالؼات قثلی تَد اػتفادُ اص

ّنچٌیي دس تشسػی دیگشی دس  14/81دسكذ ًوًَِّای

سٍؽ فیلتشاػیَى غـایی دس ؿٌاػایی کلیفشمّا ٍ

ػشقیات

ػٌتی،

اؿشیـیاکلیّ ،وشاُ تا ػایش هیکشٍاسگاًیؼنّایی هاًٌذ

اًتشٍکَکَعّا تِسٍؽ اهپذاًغ ؿٌاػایی ؿذًذ (فضل

ػَدهًَاع آئشٍطیٌَصا ،کلؼتشیذیَمّای احیاء کٌٌذُ

آسا ٍ تَػشکاًیً .)1388 ،تایج هطالؼِ حاضش ًیض

ػَلفیت ٍ اًتشٍکَکّا هٌاػة تـخیق دادُ ؿذ.

ًـاًذٌّذُ آلَدگی هیکشٍتی ػشقیات گیاّی تَلیذ ؿذُ

تِطَسی کِ تِػٌَاى ًوًَِ اػتفادُ اص سٍؽ تخویش دس

كٌؼتی ٍ ػٌتی تَدُ ٍلی دس ّیچکذام اص ًوًَِ ّا

لَلِّای چٌذ تایی ( )MPNتشای ؿٌاػایی کلیفشمّا ٍ

ؿاخقّای هیکشٍتی آلَدگی هذفَػی ؿٌاػایی ًـذ.

اؿشیـیاکلی تِػلت ٍقتگیش تَدى ،صحوت صیادً ،یشٍی

ّنچٌیي دسكذ غیش قاتل هلشف تَدى ًوًَِّای ػٌتی

کاس ٍ هیضاى هحیط کـت صیاد هیتَاًذ اػتفادُ اص سٍؽ

هیضاى تاالتشی اص ًوًَِّای كٌؼتی تَد .تا ایي ٍجَد تا

ؿٌاػایی

تَجِ تِ خَاف ضذتاکتشیایی اًَاع گیاّاى داسٍیی ٍ

فیلتشاػیَى

غـایی

سا

جْت

گیاّی

تْیِ

ؿذُ

تِسٍؽ

هیکشٍاسگاًیؼنّای هزکَس دس هَاد غزایی هایغ هاًٌذ

ػشقیات تْیِ ؿذُ اص آًْا ؿایذ یکی اص دالیل فؼالیت

آب ٍ گالب افضایؾ دّذّ .نچٌیي هیتَاًذ كشفِجَیی

تاکتشیّا دس ػشقیات گیاّی هَسد هطالؼِ ،ػذم سػایت

هالی ،هؼادل  5000دالس دس ػال تِػلت کاّؾ هلشف

ًکات تْذاؿتی دس حیي ػولیات جوغآٍسی ٍ تْیِ

هحیط کـت دس پی داؿتِ تاؿذ (ػلطاى دالل ٍ

ػشقیات تاؿذ ٍ دلیل دیگش ،هشتثط تا سقیق تَدى ایي

ّوکاساى.)1388 ،

ػشقیات ٍ دس ًتیجِ کاّؾ اثش ضذ تاکتشیایی آًْا تاؿذ

هطالؼات هؼذٍدی دس هَسد کیفیت هیکشٍتی گالب ٍ

(خذادادی ٍ ّوکاساى.)1391 ،

ػشقیات گیاّی ٍجَد داسد .دس هطالؼِای دس ػال

تٌاتشایي تشاػاع ًتایج تِدػت آهذُ اص ایي تحقیق
پیـٌْاد هیگشدد کِ تَلیذ کٌٌذگاى ػشقیات گیاّی دس
فشایٌذ تَلیذ هحلَل سػایت ؿشایط تْذاؿتی ،اػتفادُ

1. National Public Health Service
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اص پاػتَسیضاػیَى ،سػایت ؿشایط ػاختواًی کاسگاُ ٍ
ّنچٌیي تؼتِ تٌذی هٌاػة جْت کاّؾ آلَدگیّای

جؼتجَ ٍ ؿٌاػایی اؿشیـیاکلی ٍ کلیفشمّا قؼوت

ثاًَیِ ٍ افضایؾ کیفیت هحلَل ًْایی سا هَسد تَجِ

اٍل :سٍؽ كافی غـایی .اػتاًذاسد ؿواسُ .7725-1

قشاس دٌّذ.

.7

تقدیر و تشکر
ًَیؼٌذگاى هقالِ الصم هیداًٌذ اص کاسهٌذاى هؼاًٍت غزا

كاف کشدى غـایی .اػتاًذاسد ؿواسُ .8869

.8

دس اجشای ایي تحقیق تـکش ٍ قذسداًی ًوایٌذ.
منببع

کـت-ساٌّوا .اػتاًذاسد ؿواسُ .4207

پیواًِ ػاتذی هحتؼة ،تشاًِ ،.حیذس صادُ آساًی ،حؼي،.
تشسػی کیفیت هیکشٍتی گالب ّای ػٌتی دس هقایؼِ تا

.3

.9

.5

ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى .)b1386( .هیکشٍتیَلَطی
ػشقیات گیاّیٍ -یظگیْا .اػتاًذاسد ؿواسُ .3545

.10

ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى .)c1386( .هیکشٍتیَلَطی

گالب ّای كٌؼتی ؿْش کاؿاى ًْ .1384ویي کٌگشُ

هَاد غزایی ٍ خَساک دام -سٍؽ جاهغ تشای ؿواسؽ

ػشاػشی تغزیِ ایشاى ،تثشیض 16-13 ،ؿْشیَس،85

کلی هیکشٍاسگاًیؼن ّا دس 30دسجِ ػلیؼیَع.

كفحِ.5030

اػتاًذاسد ؿواسُ .5272

خذادادی ،هشین ،.هؼتوذ سضایی ،امّالثٌیي ،.جْاًی،

.11

ػلطاى دالل ،هحوذهْذی ،.خاکؼاس ،ساهیي ،.طثاطثایی

هْذی ،.دسّی ،حذیقِ .)1391( .تشسػی آلَدگی

پٌاُ ،اکشم ػاداتًَ ،.سٍصیاى ،ؿؼلِ ،.فاضلی فشد،

تاکتشیایی ٍ قاسچی دس ػشقیات ػشضِ ؿذُ دس ػطح

پشػتَػادات ،.فخاسیاى ،فشحٌاص ،.سؿیذی ،ػویِ،.

ؿْش تیشجٌذ .هجلِ ػلوی داًـگاُ ػلَم پضؿکی تیشجٌذ.

ػیذاهیشی ،ػًَیا .)1388( .تشسػی آلَدگی آب ّای

ػال  ،19ؿواسُ  ،1كفحِ .58-51

آؿاهیذًی تؼتِ تٌذی دس ػطح ػشضِ تِ سٍؽ

رٍالفقاسی ،هحوذسضا ،.گائیٌی ،سیحاًِ ،.کلْشً ،اكش،.

فیلتشاػیَى .هجلِ صیؼت فٌاٍسی هیکشٍتی .ػال ،1

خلیلیاى ،هحذثِ ،.سضَیاى ،ػیذهحوذحؼیي ،.ػلیواًی

ؿواسُ  ،1كفحِ .17-14

ػاػاًی ،هحثَتِ .)1391( .تشسػی آلَدگی هیکشٍتی

.4

ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى .)a1386( .کیفیت آب-
ؿواسؽ هیکشٍاسگاًیؼنّا دس آب تا اػتفادُ اص سٍؽ

دٍلتی ،هحوذ ػلی ،.حؼیٌی ،ػیذ احوذ.)1385( .

.2

ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى .)1385( .کیفیت آب-
ؿٌاػایی ٍ ؿواسؽ ػَدٍهًَاع آئشٍطیٌَصا تِ سٍؽ

ٍ داسٍی داًـگاُ ػلَم پضؿکی کاؿاى تِدلیل ّوکاسی

.1

.6

ػاصهاى هلی اػتاًذاسد ایشاى .)b1383( .کیفیت آب-

.12

ؿشافتی چالـتشی ،فشّاد ،.ؿشافتی چالـتشی ،سضا،.

اًَاع ؿیش ٍ فشآٍسدُ ّای لثٌی پاػتَسیضُ دس اػتاى قن.

هَهٌی ،هشین .)1387( .اثش ضذ هیکشٍتی ػلاسُ آتی ٍ

هجلِ دًیای هیکشٍب ّا .ػال  ،5ؿواسُ  ،2ٍ1كفحِ

اتاًَلی گیاُ گل هیوًَی .هجلِ داًـگاُ ػلَم پضؿکی
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