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 صنايع تخميري با رويكرد استاندارد سازياولين همايش ملي تحقيق و توسعه ي 

در دو  تهران شهر سه و دو مناطق نانواييهايمطالعه بار ميكروبي بررسي استانداردهاي بهداشتي و 

  ساعت متفاوت از شبانه روز

 

Pگلسفيد خيري الهام

1
P، روئين فاطمهP

1
P، خامنه پاشايي فرشتهP

1
P، شاهچراغي كاملياP

1
Pطوماري ، ايرجP

2
P، اميرعليانوارP

3
P، Uاهري حامدUP

*4 

P

1 
Pتهران تحقيقات و علوم واحد اسالمي آزاد دانشگاه غذايي صنايع مهندسي و علوم دانشكده تغذيه علوم كارشناسي مقطع دانشجوي 

P

2
P تهران تحقيقات و واحدعلوم آزمايشگاهي مجتمع غذايي مواد ميكروبشناسي آزمايشگاه كارشناس 

P

3
P تهران تحقيقات و علوم واحد تخصصي علمي دانشكده عضوهيات 

P

4
P تهران تحقيقات و واحدعلوم غذايي صنايع مهندسي و علوم دانشكده علمي عضوهيات 
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 چكيده

 شود مي محسوب خانوارها روزانه و اصلي غذاي عنوان به نان و دارد بسزايي و مهم نقش نان توليد دربخش بهداشت آنجاييكه از

 سطوح از برداري نمونه بهمطالعه  دراين ت.اس اهميت حائز بسيار ميكروبي آلودگي هرگونه از عاري محيط در نان طبخ لذا

 دادن كشت منظور به اول درمرحلهشد.  اقدامدر دو ساعت متفاوت صبح و عصر  تهران شهر 3و2 مناطق در نانوايي 10 مختلف

درجه  37در دماي  گذاري گرمخانه و كشت از پس پليت90در ميكروارگانيسمها و شد استفاده Plate Count Agar محيط از

رشد  كه شد پرداخته يافته رشد ارگانيسمهاي ميكرو بررسي به ميكروبي كلي شمارش روش به سپس .كردند رشدسانتي گراد 

 آنها مشاهده و ساده آميزي رنگ از بعد .بود شمارش قابل غير رشد اين پليتها برخي در% پليت ها ديده شد و 100آلودگي در 

 آزمونهاي انجام و بعدي مرحله در .خورد چشم بهو اسپوردار  كوكسي وكوتاه، بلند اي ميله باكتريهاي ميكروسكوپ توسط

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  SPSSداده ها با استفاده از نرم افزار  .شد استفاده ديگر كشت محيطهاي ازافتراقي  تشخيصي

ي كوكسي و ميله اي و كمترين مربوط به باكتري هاي باكتريها به مربوط ميكروبي بار بيشترين شده انجام سيهايربر براساس

 آموزش لذا داشتند پاييني آگاهي سطح، خمير و محيط بهداشت با درارتباط مطالعه مورد نانواييهاي آنجاييكه از .بوداسپوردار  

 و بشر زندگي كيفيت بهبود در را بسزايي نقش امر اين زيرا دارد ضرورت بهداشت استانداردهاي و روشها مورد در گروه اين

 .كندمي  ايفا جامعه سالمت سطح
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