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  چكيده
هـاي كـشور،      هاي سنتي، در شهر ساري، همانند ديگـر شـهر           خانه  خدمات ارائه چاي نوشيدني در قهوه      : سابقه و هدف  

 از تشطك براي نگهداري و شستـشوي اسـتكان         هاهاي سطح شهر    خانه  قهوه. ادي را تحت پوشش خود دارد     جمعيت بسيار زي  
عدم رعايت بهداشت فردي و طبقه اجتماعي غالب مـراجعين بـه ايـن امـاكن و نيـز عـدم                     با توجه   . كنند و نعلبكي استفاده مي   

  .مورد بررسي قرار مي گيردها  كب اين تشطميزان آلودگي به كليفرم آها  چي رعايت معيارهاي بهداشت فردي قهوه
 انتخاببرداري   نمونهجهت )قهوه خانه 20( امكنه 140 درصد از 16مطالعه از نوع توصيفي مقطعي و  : ها مواد و روش

ه خانه ب قهوهاي يك يا چند   مختلف به صورت پراكنده و از هر منطقهمناطقبرداري از  نمونه  شهر،بندي س از منطقهپ .شد
هاي مسير  خانه  از قهوه نيز چند نمونه، شهرخارج مقايسه نتايج حاصله نسبت به اماكن جهتو . رت تصادفي انتخاب شدصو

فروردين و  ، 82اسفند  زماني؛  مرحله3برداري در  نمونه. انتخاب شدندنيز  جويبار و نكاء ،جاده واقع در جاده خزرآباد
 خانه مورد بررسي به قهوهبرداري بدون اطالع قبلي   نمونهجهت .مل آمدعه  ب83 و مرحله سوم در خرداد 83ارديبهشت 
 كلد باكس بادر جوار يخ و انجام برداري  بار مصرف نمونه با استفاده از دستكش يكهاي زير سماور تشطك از مراجعه و 

  .داي بو  لوله9  تخميرروش آزمايش. شدبه آزمايشگاه جهت كشت حمل 
 32 همچنـين  .بودنـد  داراي آلـودگي كليفـرم   )هـا   درصد كـل نمونـه    6/66 ( مورد 44،  گرفته شده   نمونه 60از   : ها  يافته

 گرفتـه  سي سي از نمونه    100ها در    تعداد باكتري . دنداراي آلودگي به كليفرم مدفوعي بو      د )ها  درصد كل نمونه   3/33 (نمونه
 بر ميزان   شده ميتر    هر چه هوا گرم    ،شد مشاهده   ، يافته برداري انجام   در سه سري از نمونه     . متغير بود  1100بيش از  تا   0شده از   

  .بود به يك اندازه  شهرخارجهاي اماكن داخل و  نمونه  ميزان آلودگي درچنين هم .شدآلودگي افزوده 
 فاقد آلودگي ،برداري  نمونهمرحلهبرداري شده در سه   نمونههاي مكان دو مورد از تنهاكه  نشان داد نتايج : استنتاج

مسئولين ه نتايج اين تحقيق هشدار ب. وجود داشتبرداري آلودگي   حداقل در يك مرحله نمونه،ه مواردياند و در بق بوده
  . اماكن تهيه و توزيع مواد غذائي استتر  دقيق كنترلجهتنظارت بهداشتي 

  
  كليفرم ، زير سماورتشطك ،خانه قهوه :واژه هاي كليدي 

  
  

   دانشكده بهداشت-جاده خزرآباد18كيلومتر:ساري  +   ساريومركزتحقيقات بهداشت محيط  دانشگاه علوم پزشكي مازندران )استاديار( علميدكتراي بهداشت محيط، عضوهيأت *
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  مقدمه
را چنين تعريف سازمان بهداشت جهاني سالمتي 

رواني واجتماعي ونه  رفاه كامل جسمي،نموده است؛ 
مفهوم سالمت در بر دارنده  .فقدان بيماري و ناتواني

هاي مطلوب در  و توانايي رواني، جسمي، تكامل بدني،
همه آنچه را كه درباره بهداشت و سالمتي  .فرد است

  . است مستترگفته شد در واژه پيشگيري 
بهداشت محيط  عبارت است از، پيشگيري از 

 درنتيجه كنترل و مرتفع نمودن عوامل محيطي ،ها بيماري
بهداشت  .باشد ها موثر مي كه در انتقال و توليد بيماري

 بهداشت ؛باشدكه شامل متنوعي مي محيط داراي خدمات
 دفع بهداشتي فاضالب آب و تامين آب آشاميدني سالم،

حشرات و  مبارزه با فضوالت و زباله،  مدفوع،و
بهداشت مواد غذايي و اجراي موازين  جوندگان،
در موسسات تهيه، توزيع و  )13اجراي ماده (بهداشـتي 

فروش مواد غذايي، بهداشـت مسكن و اماكن عـمومي، 
مبارزه وكـنترل  ها و استخرهاي شـنا، بهسازي شـناگاه
براي جلوگيري حفاظت دربرابرتشغشعات  آلـودگي هوا،

  .. .از عوارض وخيم آن
خانه مكاني است كه در آن با قهوه يا چاي،  قهوه

ديزي و غذاهاي ساده از مشـتريان پذيرايي  قليان،
خانه مكاني براي  در ادوار گذشته معموال قهوه. كنند مي

راي باستراحت مسافران و تجمع افراد در اوقات فراغت 
در دوره . بوده استگذران وقت و هنرنمايي هنرمندان 

صفويه محلي بوده كه از مشتـريان با قهوه پذيرايي 
شده و معموال در اين مكان شاعران و هنرمنـدان در  مي
ه كردند ب نقاشي مي شدند و مشاعره و ن جمع ميآ

اي  خانه اي كه در عصر حاضر نقاشي و نقالي قهوه گونه
  .عنوان هنرهاي سنتي از گذشته به ارث رسيده است هب

با نگاهي گذرا در يك قهوخانه معموال به يك 
پر از آب و يا لگن ظرفشويي ثابت در  كتشطظرف يا 

كنيم كه در اين ظرف  پوشدار جلوي سماور برخورد مي

معموال استكان و نعلبكي استفاده شده توسط مشتري 
چي يا  هكنيم قهو قرار دارد و با كمي تامل مشاهده مي

 ي را بدون شستشو و ضدمتصدي همان استكان و نعلبك
بخشي  معموال .دهد  مورد استفاده قرار ميعفوني مجدداً

مسائل   ازآگاهي كافيمراجعه كنندگان به اين اماكن  از
هاي خود را قبل از خوردن غذا  و دست شتهندابهداشتي 

صابون و ، توجهي كسبه دليل بيه شويند و يا اينكه ب نمي
 مشتري قرار يا هر ماده شوينده ديگري در دسترس

نمايد  مي  مشتري فقط به شستن با آب خالي اكتفا.درندا
شدن  كه اين امر سبب انتقال آلودگي به ظروف و آلوده

آب سالم از لحاظ ميكروبي بايد فاقد  .شود ديگران مي
كليفرم باشد و حضور كليفرم شاخص آلودگي ظرف 

باشد و نشانه عدم رعايت بهداشت فردي و  شستشو مي
. است  رعايت بهسازي محيط امكنه غذائينيز عدم

طور روتين توسط مركز ه ازطرفي از آب شهري ب
رد ـگي هفتگي صورت مي برداري روزانه و بهداشتي نمونه

زهاي مراكز بهداشتي آب را فاقد كليفرم نشان ـو آنالي
ظروف مواد  شستشوي لذا آب مورداستفاده براي. دهد مي

 عنوان شاخص آلودگي كليفرم به فاقد آلودگي به غذائي
 كتشط ،هاي سنتي شهرهاي كشور خانه در قهوه. است
قبل از استفاده از  آبكشي ظروف چاي  مرحلهنيآخر

كنندگان   مصرفاي اني به مشتري چالي تحوياستكان برا
به عنوان ظرف  كتشط يشود به عبارت يمحسوب م

ها مورد استفاده است كه در اثر عدم   استكانيآبكش
 الزم التي عدم تسهاي و يچ  قهوهيشت فرد بهداتيرعا

 امكان ،ها  دستي شستشوي براي بهداشتيها سيدر سرو
حضور شاخص . ها وجود دارد  كتشط به يانتقال آلودگ

به معني حضور كليه عوامل  كتشطكليفرم در آب 
 ناشي ازميكروبي موجود در فضوالت انساني است كه 

اشتي و عدم هاي بهد عدم تسهيالت بهداشتي در سرويس
خانه يا  رعايت بهداشت فردي توسط متصديان قهوه
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چي و نيز مشتريان يا مصرف كنندگان چاي در  قهوه
  .هاست خانه قهوه

 قانون مواد خوردني و 13 ماده نامه اس آيينسبرا
 ،پزشكي وزارت بهداشت،درمان وآموزش ...آشاميدني و

متصديان موظف به رعايت موارد بهداشت محيطي و 
داري از كارت بهداشتي معتبر و رعايت بهداشت برخور

دهد  ها نشان مي اما بررسي. موادغذائي و نظاير آن هستند
اي، كنترل اينگونه اماكن در حد  نامه عالوه بر نقص آيين

عنوان مكان ه خانه ب قهوه عليرغم انيكهمورد انتظار نيست 
 تهيه و توزيع مواد غذايي كه به صورت مستقيم فرد آن

حساسيت و نمايد  كنندگان ارائه مي مصرف يه و بهرا ته
با توجه به بازديدهاي مكرري .  دو چندان است نيزنآ

مشاهده عمل آمده، ه بهاي سطح شهر  خانه كه از قهوه
گرديد كه اكثر متصديان اين اماكن از تشطك براي 

 كنند نگهداري و شستشوي استكان و نعلبكي استفاده مي
 عدم پيشينه تحقيقاتيموضوع و لذا با توجه به اهميت 

مورد ها  كميزان آلودگي به كليفرم آب اين تشط
هدف اصلي اين طرح بررسي و . گيرد بررسي قرار مي

اندازه گيري تعداد كليـفرم و كليـفرم مدفوعي درآب 
همچنين مقايسه  خانه شهرستان ساري و هاي قهوه تشطك

هري هاي اماكن شهري وبيرون ش نتايج آزمايشات نمونه
اصول بهداشت فردي و  و ارتباط موضوع با رعايت

نظافت عمومي و وسايل كار و ارائه راهكارهاي مناسب 
دست آمده براي ه براي رفع اين مشكل و ارائه نتايج ب

 صدور دستورالعمل خاص در جهتمراجع ذيصالح 
  .باشد مي ها آوري اين تشطك مورد جمع

  

  مواد و روش ها
 انتخاب. باشد ميقطعي  از نوع توصيفي م،تحقيق
 نسبت ؛ نمونهني تخميارهاي براساس مع،حجم نمونه

 دقت اي درصد وحداكثر خطا 20 شده درجامعه ينيب شيپ
 درصد از كل 30 ي ال10در محدوده (  درصد10مطلق 

 درصد و فرمول و جداول 95 نانيو سطح اطم) جامعه
 140 درصد از 16حدود . نمونه برآورد شد 60 يآمار

 جهت )خانه قهوه 20 (انه در شهرستان ساريقهوه خ
ابتدا شهر به مناطق مختلف  .شدانتخاب برداري  نمونه

. انتخاب شدهر منطقه يك يا چند نمونه تقسيم و از 
مقايسه نتايج حاصله نسبت به اماكن بيرون شهر جهت 

 جويبار ،هاي مسير جاده خزرآباد خانه چند نمونه از قهوه
 ي آلودگيها يدر بررس. ب شدند انتخا نيزو جاده نكاء

 در يابي ارزي برايآب حداقل دو مرحله نمونه بردار
 قي تحقني است كه در اي ضروري آلودگتيمورد وضع

 تيوضع  ترقي دقي و بررسقي تحقجي از نتاناني اطميبرا
 با فواصل مناسب يموجود از سه مرحله نمونه بردار

ر ي و تاث هوا از سرد به معتدل و گرمي دماشيجهت افزا
 3در برداري   نمونه. استفاده شدي آلودگتي در وضعماد

مرحله دوم فروردين و ،  82مرحله اول اسفند  مرحله،
 .انجام گرفت 83 و مرحله سوم خرداد 83ارديبهشت 

برداري براساس اولين مراجعه  انتخاب درمرحله اول نمونه
به امكنه و در صورت وجود آب در تشطك انجام 

، همانند برداشت نمونه از  رداشت نمونهروش ب .گرفت
ها و مخازن ذخيره آب و بر مبناي كتاب   چاه،ها حوضچه
 كه روش معتبر و . بود)2002(هاي استاندارد  روش

  . )3(شده جهاني است پذيرفته
ده ــل شـري استريـدا بطـرداري ابتـب هـراي نمونـب
برداري از آزمايشگاه آب مركز بهداشت تحويل  نمونه
برداري بدون اطالع   به مكان نمونهسپسد و شفته گر

قبلي و اتفاقي مراجعه گرديد و درصورت وجود آب در 
برداري  جلوگيري ازآلودگي درحين نمونه جهت،تشطك

 انجام گيري  نمونهبار مصرف با استفاده از دستكش يك
را در در كلد باكس قرار   پس از اخذ نمونه آن.گرفت
از آنجائي . شد حمل مييشگاه آزما به تگشت جهتداده و

 برداشتزمان بر اساس روش استاندارد فاصله بين  كه
 ساعت مجاز 24تا كشت آن در آزمايشگاه تا نمونه 
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 15 تا 2 دراين تحقيق اين فاصله از شود، ميشمرده 
ها دريخچال نگهداري  دراين مدت نمونه ساعت بود و

 آب يعنوان شاخص آلودگ  بهفرمي كلچنين هم. شدند مي
اي   روش تخمير چندلوله،روش آزمايشو رود  يكار م هب
كه درآزمايشگاه آب مركزبهداشت . باشد  مي)اي  لوله9(

با نظارت محقق و همكاري دانشكده بهداشت و  (ساري
از اين روش استفاده  )مركز تحقيقات بهداشت محيط

ها در  فرمي مجموع كلشي آزمايها كشت طيمح .شد
و در مرحله ) LB( كتوز براث اليمرحله تست احتمال

و ) BGB(براث  ليب  الكتوزنيگر انيلي بريدييتست تا
براث  ليالكتوز ب نيگر انيلي بري مدفوعفرمي تست كليبرا

)BGB (ياكليشي كشت اشرطي محاي) EC Broth (بود.  
و  Excel  نرم افزارجهت تجزيه و تحليل آماري از

، ها يانگينم و تحليلي؛ مقايسه يفيتوص هاي آماري روش
  . و واريانس بودانحراف معيار، پراكندگي

 يمالحظات اخالقرعايت در اين تحقيق جهت 
  .ذكر نگرديدخانه   آدرس قهوهاي قيعنوان دق

  

  يافته ها
 درصد 6/66كه   مورد44،  گرفته شده نمونه60از 

چنين   هم.بودند از داراي آلودگي كليفرم ها از كل نمونه
 ،داد يل ميشكها را ت  نمونهدرصد 3/33كه  نمونه 32

. )1شمارهنمودار(ندكليفرم مدفوعي بود داراي آلودگي به
سي از نمونه برداشته شده از   سي100ها در  تعداد باكتري

  . متغير بود1100 پيش از تا 0
 بر مبناي تعداد كل نمونه ها در طي 1مودار شماره ن

 تا گيري در اسفند  ماهه از اولين مرحله نمونه4يك دوره 
  .آخرين مرحله نمونه گيري در خرداد تدوين شده است

 وضعيت آلودگي به مجموع 2 نمودار شماره در
ه ـه مرحلـي سـدر ط يـوعـ مدف رمـكليفا و ـه رمـكليف
ه گيري و گذر از فصل سرد به گرم نشان داده شد نمونه
ها در سه   درصد از نمونه33/65طور ميانگين ه ب. است

اي مثبت ـه وع كليفرمـي داراي مجمرـگي ه نمونهـمرحل
هاي  ها داراي كليفرم  درصد از نمونه33/53بودند و 

  .مدفوعي مثبت بودند
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  ها در يك دوره چهار ماهه وضعيت آلودگي نمونه  :1نمودار شماره 
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مرحله 1 مرحله 2 مرحله 3

ی نوع آلودگ
مجموع كليفرم ها
كليفرم مدفوعي

  سه مرحله مختلفها در  وضعيت آلودگي نمونه  :2نمودار شماره 

  
 كليه اماكن مورد بررسي فاقد نتايج نشان داد كه

 ضدعفوني ،تشوساي براي ش شويي سه مرحله لگن ظرف
مورد اين اماكن  8چنين  و هم .بودندكشي ظروف  و آب

 مورد از اين اماكن 4فاقد لگن دستشويي بوده و تعداد 
  .فاقد صابون و يا هر ماده شوينده ديگري بودند

 وضعيت آلودگي به مجموع 3 نمودار شماره در
گيري  درطي سه مرحله نمونه  مدفوعي كليفرمها و كليفرم

و گذر از فصل سرد به گرم در دو منطقه شهري و مسير 
چه  چنان. ه استنشان داده شد )روستائي(بين راهي 
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ي منطقه ها  درصد از نمونه7/86دهد  نشان مينمودار 
هاي   درصد در نمونه9/68 و) مسير بين راهي(روستايي 

  .هاي مثبت بودند داراي مجموع كليفرممنطقه شهري 
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منطقه روستايی منطقه شهری

ه مجموع كليفرم هامناطق برداشت نمون
كليفرم مدفوعي

دو منطقه ها در   نمونه ميكروبيوضعيت آلودگي  :3نمودار شماره 
  شهري و روستايي

  
د ميانگين تعداد مجموع انتايج آناليز آماري نشان د

ه ي اول؛ دوم و سوم ببردار هاي نمونه ها در سري كليفرم
ليتر و   ميلي100 عدد در5/291 و1/137 ؛ 75/242ترتيب 

ترتيب ه  ب، سريسههاي مدفوعي در ميانگين تعدادكليفرم
   بودليتر  ميلي100 در 75/271 و 9/119 ؛ 65/193

  

  بحث
گرديد كه با افزايش در بررسي انجام يافته مشاهده 

 شدهفزوده  ا به كليفرم ميزان آلودگيدرجه حرارت هوا
 بود تر كم مدفوعي تغييرات  كليفرم اما آلودگي به است

  .نبوددار  آماري اين تفاوت معنيكه از نظر 
اي ـه لـورد از محـ دو ماـتنهكه ان داد ـ نشجـنتاي
د ـ فاق،رداريـب هـ نمونهـمرحله ـده در سـبرداري ش نمونه

 حداقل در يك مرحله ها مكانه يآلودگي بودند و در بق
  .مشاهده شدبرداري آلودگي  نمونهاز 

شهر خارج  وهاي اماكن مقايسه نتايج آزمايش نمونه
هاي  خانه  اگرچه ميزان آلودگي در قهوه كهنشان داد

كه ) 3 شماره نمودار (بودتر  مسير راه تا حدودي بيش

تر بازرسان و گروه ضربت   حضور كمناشي ازتواند  مي
آلودگي   ميزان امااي باشد بهداشتي دركنترل اماكن جاده

 و اختالف آماري بوددر هر دو گروه به يك اندازه 
هاي مسير راهي بيرون شهري  خانه داري بين قهوه معني

  .نگرديدو داخل شهري مشاهده ) روستائي(
 در شهر ساري بر روي )1376( تحقيق مشابه تنهادر 

خانه هاي ساري طي يك   قهوه  نمونه از آب تشطك12
حاوي كليفرم )  درصد83( نمونه 10ري؛ گي مرحله نمونه

 اما متاسفانه. باشد مشابه نتايج اين تحقيق ميبودند كه 
جهت  كشور  و خارج در داخلي ديگر مشابهقيتحق

  .آنها انجام نشده استمقايسه نتايج اين تحقيق با 
 قانون مواد خوردني 13 مادهنامه گرچه براساس آيين

 آموزش پزشكي زارت بهداشت، درمان وو آشاميدني و
  بهداشت محيطي بازرسانبازرس كه مفاد آن مورد

باشد متصديان موظف به رعايت بهداشت محيطي  مي
 ، استقرار مايع دستشوئي، و مسائل كارت بهداشتيبوده

شستشو و ضدعفوني ظروف و نظاير آن مورد تاكيد قرار 
گونه اماكن  دهد كنترل اين ها نشان مي گرفته اما بررسي

 ، تحقيقات نتايج براساسد بايتظار نيست ورد اندر حد مو
 بهتر ،تر  آنها بيشتر ها در جهت كنترل مناسب حساسيت
رعايت موازين بهداشتي در لذا . گرددتر  و علمي

عنوان مكان تهيه و توزيع مواد غذايي كه به ه خانه ب قهوه
كنندگان ارائه  را تهيه و به مصرف صورت مستقيم فرد آن

عدم   وباشد هميت خاصي برخوردار مينمايد از ا مي
چي و  قهوهافراد، رعايت بهداشت فردي و توسط 

 باعث انتقال آلودگي از دست به ظروف و نهايتا مشتريان
ها  يماريب كه اين امر باعث شيوع انواع شده ديگرانبه 
  .گردد مي

 ،گيري در كليه مراحل نمونهنتايج تحقيق نشان داد 
وجود دارد كه مبين اين ها  ييك حالت پايدار در آلودگ

ها اتفاقي نبوده است و دقيقا   اين آلودگينكته است كه
وضعيت بهداشت فردي پرسنل و مديريت بهداشتي در 



 كليفرم در تشطك قهوه خانه ها
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ي بهداشتي و نيز  ها اين مراكز از جهت كنترل سيستم
آموزش بهداشت به پرسنل اين مراكز در حد قابل قبولي 

دركنترل غفلت ازبرخي موارد ظريف و حساس  نيست و
تواند چنين نتايج نامطلوبي را ببار  بهداشتي اماكن مي

هاي غذائي در  يقينا با توجه به ارزان بودن سرويس. آورد
اين اماكن و طيف وسيع مراجعين مردمي و غير مرفه كه 

هاي آموزش بهداشت و آگاهي   محروميتبابالطبع 
ها در   آلودگي،اند مواجهبهداشتي و بهداشت فردي نيز 

 لذا مسئولين محترم. كند شيوع پيدا ميتري  ف وسيعطي
توجه دقيق به كنترل اين ضمن بايست  بهداشتي مي

 هاي دورهكاركنان بهداشتي جهت طي  به الزام ،مراكز
العاده آموزش بهداشت اين  هاي فوق آموزشي و نيز دوره
  .مراكز همت گمارند

  
  پيشنهادات

ل نمونه برداري و آزمايش شيميايي، در فواص -1
  .ها صورت گيرد خانه كيفي قهوه كنترل زماني معين جهت

مسئولين محترم بايد با توجه به آلودگي وسيع  -2
اعزام تر اقدام به  در سطح شهر هر چه سريعاين اماكن 

براي  ها و صاحبان اين اماكن و كليه پرسنل آنها چي  قهوه
ها   و موضوع كالسنمايندهاي آموزشي بهداشت  كالس

 .عمومي آنها با توجه به صنف تنظيم شودبراساس نياز 

 اماكن و اماكن مشابه ني ايدوره آموزش برا -3
 و مرتبا با مي خاص تنظيها فواصل منظم و با برنامهه ب

 .ردي قرار گيابي آموزش مورد ارزري تاثها يريگ نمونه

ي ـكان و نعلبكـداري استـاي نگهـه تشطك -4
ر بر شستشو و ضدعفوني ظروف دشوند و آوري  جمع

 . شوددياي تاك ظرفشويي سه مرحله

 قانون مواد خوردني و 13اجراي صحيح ماده  -5
 .آشاميدني توسط بازرسان بهداشت محيط 

  

  سپاسگزاري
از مركز تحقيقات بهداشت محيط دانشگاه علوم 

دار  پزشكي مازندران كه حمايت از اين تحقيق را عهده
  .شود اند تشكر و قدرداني مي بوده
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