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 -1دانز آموخته دانشکده دامپزشکی ،واحد کر  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کر  ،ایران.
 -2استادیار گروه بهداشت و کنتر مواد غذایی ،دانشکده دامپزشکی ،واحد کر  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کر  ،ایران.
دریافت مقاله 21 :آذر  ،1337بازنگری 11 :بهمن  ،1337پذیرش نهایی 17 :بهمن 1337

چکیده
گوشددت یکددی از غددذاهای فسددادپذیر اسددت کدده در صددورت تولیددد و حمددل و نقددل نامناسددو ،سددریاام آلددوده و فاسددد
میگدردد .گوشدت آلدوده ،ع دت بسدیاری از بیماریهدای غدذازاد بدوده اسدت .در ایدن ت قید  ،بدا روش سدوآ بدرداری غیددر
مسددتقی  ،از عضددالت نددواحی گددردن ،ط وهگدداه و ران  15الشدده گدداو ،نمونددهبرداری انجدداد شددد .نمونددههای اخددذ شددده پد

از

شستشددوی نهددایی در کشددتارگاه  45نموندده) و طصددابی  45نموندده) ،از ندددر میکروبددی مددورد آزمددون طددرار گرفتدده و ت د یر
حمددل و نقددل بددر وضددایت میکروبددی مددورد مهالادده طددرار گرفددت .عضددالت ران و عضددالت گددردن بددا لگدداریت
ان ددراا مایددار)  4/31 ±1/45و  4/21 ±1/21بدده ترتیددو آلددودهترین و پددا ترین منددا
میکروبددی بددوده و آلددودهترین و پددا ترین نددواحی پ د

میددانگین ±

در کشددتارگاه از ندددر بددار

از توزیددر در بددازار ،بدده ترتیددو ط وهگدداه و عضددالت ران بددا لگدداریت

میددانگین ±ان ددراا مایددار) 1/11 ±1/25و  5/32±1/24تشددخید داده شدددند .بیشددترین آلددودگی بدده اشریشددیاک ی در
کشددتارگاه و طصددابیها را عضددالت ران بدده ترتیددو بددا لگدداریت

میددانگین ±ان ددراا مایددار)  1/73 ±1/13و 2/14 ±1/11

داشددت 21/17 .و  1/17درصددد از نمونددههای کشددتارگاه و  31/11و  1/13درصددد از نمونددههای طصددابیها بدده ترتیددو بددا
اشریشددیاک ی و سددالمونال آلددوده بودنددد .اخددتالا مانددیداری  )p<0.05میددان میددانگین بددار میکروبددی و همچنددین شددمارش
اشریشیاک ی در کشدتارگاه و طصدابی مشداهده گردیدد .بدا توجده بده نتدایج ،کشدتار گداو و حمدل و نقدل گوشدت بایدد ت دت
شرایت بهداشتی مناسبی انجاد شود.

واژگان کلیدی :اشریشیاک ی ،سالمونال ،کشتارگاه ،طصابی ،گوشت گوساله

* پست الکترونی

نویسنده مسئو مکاتبهdr.koohdar@gmail.com :

احسان نوروزی و همکاران

کشددتارگاه اسددت .هددر یدد

مقدمه
کیفیددت میکروبددی گوشددت و فراوردههددای گوشددتی

از مراحددل پدد

شددامل حمددل و نقددل ،سددرد کددردن ،خشدد

از ذبددح داد
کددردن،

همچندددین از منددددر اطتصدددادی اهمیدددت فراواندددی دارد.

میکنندددد کددده چددده باکتریهدددایی از میدددان جمایدددت

وطددو اپیدددمیهای متادددد بیماریهددای ناش دی از غددذا در

میکروبددی اولیدده الشدده ،زنددده د مانددد و جمایددت غالددو را

مصددراکنندگان گوشددت و فراوردههددای آن ،حدداکی از

تشکیل د دهندد ،بده دور ک دی ترکیدو ف دور میکروبدی

اهمیددت ایددن مدداده پددرارزش غددذایی از ندددر بهداشددت

مولددد فسدداد گوش دت بدده عوامددل مخت ف دی بسددتگی دارد.

عمددومی و سددالمتی جامادده میباشددد .از ددرا دیگددر

ن ددوه نگهددداری داد طبددل از کشددتار ،سددن داد در زمددان

فساد این مداده غدذایی و از بدین رفدتن آن ،ضدرر و زیدان

کشدددتار ،ن دددوه کشدددتار ،دمدددای م دددیت کشدددتارگاه و

زیددادی را بددرای تولیددد کننددده ،مصددرا کننددده و کشددور

ماش دینهای حمددل گوشددت و طصددابی و ن ددوه نگهددداری

ایجدداد مینمایددد  .)2 ،1گوشددت حاصددل از داد سددال

گوشددت از جم دده مه تددرین عوامددل مد ر در ایددن زمیندده

از پوسددتکنی آلددوده میشددود و همددواره

می باشند  .)1 ،7بدا توجده بده افدزایز میدانگین میدزان

کشددتارگاه و ابددزارآالت مددورد اسددتفاده در آن بدده عنددوان

مصددرا سددرانه گوشددت در جهددان دی سددا های اخیددر،

منددابر مهد آلددودگی گوشددت مهددرح میباشددند .از منددابر

مصددراکنندگان توجدده زیددادی بدده کیفیددت ،تددازگی و

آلددودگی حیددوانی گوشددت ،میتددوان بدده پوسددت ،دسددتگاه

سددالمتی گوشددت دارنددد  .)3عدددد توجدده بدده کشددتار

اشددداره کدددرد  .)4 ،3تمددداس بدددین

مناسددو و بهداشددتی داد در کشددتارگاه و عدددد رعایددت

پوست و الشده در زمدان کشدتار باعدل انتقدا باکتریهدا

بهداشددت و زنجیددره سددرما در مراحددل حمددل و نقددل و

بدده گوشددت میشددود .چن دین میکرو هددایی در حقیقددت

ارائه گوشدت در بدازار ،دو عامدل اصد ی در فسداد گوشدت

با منشد م یهدی بدوده و از رید مددفو  ،خدا  ،آ و

و کدداهز اطبددا عمددومی در خریددد آن مددی باشددد ،11

یددا غددذا ،پوسددت را آلددوده کددرده و از ری د آن ،الشدده را

 .)11با در نددر گدرفتن مدوارد ذکدر شدده ،ایدن ت قید

آلددوده مددی نماینددد  .)5منبددر آلددودگی دیگددر گوشددت،

بدده مندددور تایددین وضددایت میکروبددی گوشددت تددازه گدداو

حمددل و نقددل گوشددت میباشددد کدده میتوانددد موجددو

در کشددتارگاه و تادددادی از طصددابیهای برخددی نددواحی

افددزایز بددار میکروبددی الشدده گددردد .حمددل و نقددل بدده

تهددران و همچن دین ت د یر حمددل و نقددل بددر ایددن ویژگددی

وسدی ه ماشدینهای غیددر مجدداز یددا متخ ددب کدده بددا عدددد

گوشت ،انجاد شد.

بالفاص د ه پدد

گدددوارش و تدددنف

ضددددعفونی و یدددا خددداموش نمدددودن یخچدددا  ،شدددرایت
مناسدددبی را بدددرای بقددداو و رشدددد میکرو هدددا فدددراه

مواد و روشها

میآورندد ،باعدل تسدریر فسدادپذیری گوشدت میشدوند
جمههع اوری نمونههه ههها :از نمونددهبرداری تصددادفی

.)1
وضایت میکروبدی گوشدت طرمدز و گوشدت یدور بده

ساده برای تهیده نموندههای مدورد آزمدون اسدتفاده شدد.

شددرایت پددرورش حیددوان ،ذبددح و فددرآوری بسددتگی دارد.

بددرای نمونددهبرداری ،ابتدددا همدداهنگی الزد از ری د اداره

ذبددح ،حسددا تددرین مرح دده بددرای آلددودگی گوشددت اسددت،

کددل دامپزشددکی بددا یکددی از کشددتارگاههای صددناتی

امددا بخددز طابددل مالحددده ای از آلودگیهددا ددی اعمددا

اسددتان تهددران کدده روزاندده ب دیز از  111راس گوسدداله و

بادددی اتفدداو میافتددد .آلددودگی اولیدده سددهح گوشددت

گاو کشدتار میکندد ،انجداد شدد .جمادام پدانزده الشده بده

دادهدددای سدددال  ،ت دددت تددد یر شدددرایت داد و م دددیت

ددور تصددادفی در ددی روزهددای مخت ددب ،انتخددا و
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از منددددر بهداشدددت عمدددومی و سدددالمتی انسدددان و

فدددرآوری ،بسدددته بنددددی و نگهدددداری الشددده ،تایدددین

بررسی وضعیت میکروبی گوشت گوساله...

نشددانهگذاری شددد و پدد

از اتمدداد کشددتار شستشددوی

شماره 1111استفاده شد .)15

نهدددایی) نموندددهبرداری از ندددواحی مخت دددب گدددردن،

18
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ط وهگدداه و ران ) بدده روش سددوآ بددرداری غیددر مسددتقی

حاصددل ،ابتدددا از آزمددون آمدداری آنددالیز واریدداس تکددراری

صدددورت گرفدددت .بدددا انتخدددا سددده ی از م دددل

 )Repeated ANOVAو بددرای مقایسدده شددمارش هددر

نموندددهبرداری در اباددداد  5×5سدددانتیمتر و کشدددیدن

کددداد از میکروارگانی هددا در  2مرح دده از آزمددون آمدداری

سددوآ بدده صددورت افق دی ده بددار و ده بددار ه د بدده ددور

تددی وابسددته  )Paired t-testبددا اسددتفاده از نددرد افددزار

عمددودی سوآ کشددی و نمونددهبرداری انجدداد شددد .)12

 SPSSنسدخه  23اسددتفاده شدد .از نددرد افدزار  Excelهد

پددد

از انتقدددا الشدددههای عالمتگدددذاری شدددده بددده

سردخانه کشدتارگاه و سدپ

برای رس نمودارها استفاده گردید.

بده بدازار فدروش در تهدران،

مجددددام نمونددهبرداری از م لهددای طب دی ،بددا روش ذکددر

نتایج

شددده انجدداد شددد .در مجمددو  31نموندده کدده  45نموندده

نتددددایج مربددددو بدددده آزمونهددددای میکروبددددی در

از شستشدددوی نهدددایی در

نمونههای اخذشدده از ندواحی مخت دب الشده ،در مرح ده

کشتارگاه پانزده نمونه مربدو بده گدردن ،پدانزده نمونده

پدد

از شستشددوی نهددایی در جدددو شددماره  1آمددده

مربددو بدده ط وهگدداه و پددانزده نموندده مربددو بدده ران) و

اسددت .کمتددرین میددزان شددمارش ک دی میکروارگانیسد ها

 45نمونه مربدو بده مراکدز فدروش بدود ،از ندواحی ذکدر

در ایددن مرح دده بددا لگدداریت

میددانگین  ±ان ددراا مایددار)

شددده اخددذ شددد و بدده ددور جداگاندده ت ددت شددرایت

 4/1±1/21مربدددو بددده عضدددالت گدددردن میباشدددد.

مربدددو بددده مرح ددده پددد

استریل و در کنار یخ به آزمایشگاه

منتقل گردید .

آزمون ههای میکروبهی :رطتسدازی بدرای هرکدداد

همچنددددین بیشددددترین میددددزان شددددمارش ک ددددی
میکروارگانیس د ها در ایددن مرح دده بددا لگدداریت

میددانگین

از نمونددهها بددا اسددتفاده از پپتددون واتددر صددورت گرفددت و

 ±ان ددراا مایددار)  4/31±1/45مربددو بدده عضددالت ران

از رطتهددددددددای  11-5 ، 11-4و 11-1

میباشددد .کمتددرین میددزان شددمارش اشریشددیا ک ددی در

شددمارش ک ددی میکروبددی بددا اسددتفاده از روش کشددت

مرح دده باددد از شستشددوی نهددایی ،مربددو بدده عضددالت

مخ ددو و بددا م دیت کشددت پ یددت کانددت آگددار مددر )،

گددردن میباشددد .همچنددین بیشددترین میددزان شددمارش

در دمدددای  31درجددده س سدددیوس و مددددت زمدددان 72

اشریشددیا ک دی در ایددن مرح دده ،مربددو بدده عضددالت ران

سدداعت انجدداد شددد  .)13جهددت جسددتجوی بدداکتری

میباشددد .آلددودگی بدده سددالمونال در طسددمتهایی از الشدده

اشریشیا ک دی ،در ابتددا از م دیت لوریدل سدولفات بدرا

که آلودگی میکروبی باالیی داشتند ،مشاهده شد.

سددددددددپ

دوبددل مددر ) حدداوی لولدده دورهدداد بددا گردخانهگددذاری
بدده مدددت  41سدداعت در  37درجدده س سددیوس ،سددپ

نتددایج مربددو بدده بررسددیهای میکروبددی نددواحی
مخت ددب الشدده ،در مرح دده پدد

از توزیددر در بددازار در

مدر ) حداوی لولده دورهداد بده مددت

جددو شددماره  2آمدده اسددت .کمتدرین میددزان شددمارش

 41سددداعت در  37درجددده س سدددیوس و در نهایدددت از

ک ددی میکروارگانیسدد ها در مرح دده توزیددر در بددازار بددا

کددانکی آگددار مددر )

میدددانگین  ±ان دددراا مایدددار) 5/32 ± 1/24

م یت  ECبدرا

م یتهددای آ پپتوندده و مدد

لگددداریت

اسدددتفاده گردیدددد و بدددرای شدددمارش آن نیدددز ،روش

مربددو بدده عضددالت ران میباشددد .همچنددین بیشددترین

بیشددترین تاددداد احتمددالی بدده کددار رفددت  .)14بددرای

میددزان شددمارش ک دی میکروارگانیسد ها در ایددن مرح دده

شناسدددایی سدددالمونال ،از روش جسدددتجوی سدددالمونال در

بددا لگدداریت

میددانگین±ان ددراا مایددار) 1/11 ± 1/25

مدددواد غدددذایی مهددداب اسدددتاندارد م دددی ایدددران بددده

مربو به عضدالت ط دوه گداه مدی باشدد .کمتدرین میدزان

احسان نوروزی و همکاران

شددمارش اشریشددیا ک دی در نموندده هددای تهیدده شددده از

اشریشددیا ک دی در ایددن نمونددهها مربددو بدده عضددالت ران

بددازار هماننددد مرح دده باددد از شستشددوی نهددایی ،مربددو

میباشد.

به عضالت گدردن بدوده و نیدز بیشدترین میدزان شدمارش

جدول شماره -1میانگین  ±انحراف معیار شمارش کلی میکروبی و اشریشیا کلی ( )log10 cfu/cm2و میزان آلودگی به سالمونال در  45نمونه اخذ شده

شمارش ک ی میکروبی

شمارش باکتری اشریشیا ک ی
log10 cfu/cm2

log10 cfu/cm2

میزان آلودگی به سالمونال

%

گردن

4/21a ±1/ 21

1/12 a ±1/25

-

ط وه گاه

4/51 b ±1/44

±1/11

1/31

1/17

ران

4/31 c ±1/45

1/73 c ±1/13

13/3

b

حروا غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالا آماری مانیدار است ()p<5/50

جدول شماره -9میانگین  ±انحراف معیار شمارش کلی میکروبی و اشریشیا کلی ( )log10 CFU/cm2و میزان آلودگی به سالمونال در  45نمونه اخذ
شده از  15الشه پس از توزیع در بازار

شمارش باکتری اشریشیا ک ی میزان آلودگی به سالمونال

شمارش ک ی میکروبی

log10 cfu/cm2

log10 cfu/cm2

%

گردن

5/33 a ±1/24

1/21 a ±1/17

1/17

ط وه گاه

1/11 a ±1/25

1/31 b ±1/31

1/17

ران

5/32 a ±1/24

2/14 b ±1/11

13/3

حروا غیر مشابه در هر ستون نشان دهنده اختالا آماری مانیدار است ()p<5/50

در نمددودار شددماره  1مقایسدده میددانگین و ان ددراا
مایددار شددمارش ک ددی میکروبددی و اشریشددیا ک ددی در
نمونددههای اخذشددده از الشدده گدداو در دو مرح دده پ د

از

اشریشیا ک دی در مرح ده پد

از توزیدر در بدازار ،بیشدتر

از مرح دده شستشددوی نهددایی مشدداهده گردیددد و ایددن
افدددزایز از نددددر آمددداری ماندددیدار بدددود

.(p<1/15

شستشدددوی نهدددایی در کشدددتارگاه و توزیدددر در بدددازار،

نمددودار شددماره  ،2میددزان افددزایز آلددودگی بدده سددالمونال

نمددایز داده شددده اسددت .شددمارش ک ددی میکروبددی و

را در بازار در مقایسه با کشتارگاه نشان میدهد.
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از  15الشه پس از شستشوی نهایی در کشتارگاه
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نمودار  -1مقایسه (لگاریتم میانگین ±انحراف معیار) شمارش کلی میکروبی و شمارش اشریشیا کلی در نمونه های مربوط به کشتارگاه و بازار

نمودار  -9مقایسه درصد میزان آلودگی به سالمونال در نمونههای مربوط به کشتارگاه و بازار

بحث و نتیجهگیری
فرآیند کشدتار گداو و آمداد سدازی الشده آن بده دور

میکرو هددا میشددود .افددزایز تاددداد میکرو هددا روی

مامدددو دارای چنددددین مرح دددم عم یددداتی اسدددت .

الشدده از طواعددد لگدداریتمی پیددروی میکنددد  .)4همددواره

بررسدددیهای مخت دددب نشدددان میدهندددد کددده عم یدددات

توصدیه میشددود بهتددرین روش بددرای ج ددوگیری از فسدداد

پوسدددتکنی موجدددو انتقدددا میکرو هدددا بددده الشددده

گوشددت ،تهیدده و تولیددد آن در شددرایت کددامالم بهداشددتی

میشددود .تاددداد میکرو هددا ددی عم یددات پوسددتکنی،

اسددت تددا جمایددت میکروبددی اولیدده فددرآورده در کمتدرین

روی الشدده افددزایز مییابددد .جابجددائی الشدده و انجدداد

میزان خود باشد .رعایدت اصدو صد یح فرایندد تولیدد و

اعمددددا بادددددی روی آن ،موجددددو افددددزایز تاددددداد

فدددرآوری بددده روش کدددامالم بهداشدددتی ،باعدددل کددداهز

احسان نوروزی و همکاران

آلددودگی سدده ی الشددهها میگددردد  .)11 ،7اعمددا

نیددز افددزایز یافددت .در ایددن ت قید آمددده اسددت کدده بددا
(p< 1/15

مخت ف دی کدده در کشددتارگاه جهددت است صددا گوشددت از

شستشدوی نهدایی الشده کداهز ماندیداری

داد کشددتاری انجدداد میشددود ،باعددل آلددودگی الشدده و

در شددمارش باکتریهددای هددوازی و اشریشددیا ک دی اتفدداو

گوشددت میشددوند کدده غیددر طابددل پیشددگیری بددوده و

میافتددد ولدی شستشددو طددادر بدده حددذا همدده آلودگیهددا

اجتنددا ناپددذیر اسددت .امددا شناسددایی منددابر آلددودگی و

نمیباشد .)21

اهمیددت میباشددد  .)17شددمارش ک ددی میکروبددی یکددی

میکروبدددی الشددده گددداو و خدددو

را در کشدددتارگاههای

از شاخدهای تایدین کیفیدت گوشدت میباشدد .حضدور

آلبرتددای کانددادا مددورد مهالادده طددرار دادنددد .در 33/1

ب دیز از حددد میکرو هددا )> (cfu/cm2107نشدداندهنده

درصددد الشددههای گدداو و 31درصددد الشددههای خددو

فسددددداد میکروبدددددی گوشدددددت میباشدددددد .)3

شدددمارش باکتریهدددای هدددوازی کمتدددر یدددا مسددداوی

 Mukhopadhyayو همکددددداران در سدددددا ، 2113

 cfu/cm2 105بددود و ک یفردهددا بدده ترتیددو از 22/4

میزان شمارش ک دی میکروبدی در گوشدت طرمدز موجدود

جداسددازی شدددند

در بددازار را مددورد مهالادده طددرار دادنددد .نتددایج نشددان داد

و  42درصددد الشددههای گدداو و خددو
 .)21در ت قیددددد Ahmed

و همکددددداران )2113

کددده ایدددن میدددزان در  11درصدددد از نموندددههای مدددورد

میدددانگین شدددمارش ک دددی میکروبدددی گوشدددت گددداو و

بررسدی کمتدر از  cfu/cm2106میباشدد .امدا  41درصدد

گوسددفند در کشددتارگاه بدده ترتیددو Log cfu/cm2

از نموندددددهها حددددداوی بدددددیز از

cfu/cm2107

 35/5و  5/42و در نمونددههای اخددذ شددده از بددازار بدده

میکروارگانیسددد میباشدددند  .)11میدددزان ت یرگدددذاری

ترتیدو بدرای گوشدت گداو و گوسدفند Log cfu/cm2

اعمددا کشددتاری اسددتفاده شددده در کشددتارگاه داد جهددت

 15/7و  1/32گددزارش گردیددد و در میددزان شددمارش

کدداهز میددزان باکتریهددای هددوازی و انتروباکتریاسدده

ک ددددی میکروبددددی در کشددددتارگاه و بددددازار اخددددتالا

 Arthurو همکدداران  )2114مددورد مهالادده

مانیداری وجدود داشدت .در خصدوا آلدودگی بده ک دی

طددرار گرفددت .نتددایج نشددان داد کدده میددانگین شددمارش

فرد نیدز نتدایج مشدابهی را مشداهده نمودندد و  1/5لدوگ

باکتریهددای هددوازی و انتروباکتریاسدده پوسددت گدداو بدده

افددزایز شددمارش ک یفردهددا در نمونددههای مربددو بدده

و 1/2میباشددد .ایددن

بددازار نسددبت بدده کشددتارگاه اتفدداو افتدداد .شددمارش ک دی

از اتمدداد مراحددل کشددتاری و در الشددههای

میکروبدددی در  51درصدددد از نموندددههای مدددورد آزمدددون

سددرد بدده ترتیددو  log cfu/100cm2 4/1و  1/4گددزارش

بدیز از  Log cfu/cm2 6مشداهده گردیدد کده نشدانه

گردیددد .در ایددن ت قیدد مشددخد شددد کدده ارتبددا

آلددودگی شدددید گوشددت بددود  .)3درمهالاددهای ،میددزان

مانددیداری بددین میددزان آلددودگی پوسددت و شددمارش

بددار میکروبددی بدده ددور میددانگین  1/14×113و cfu/g

باکتریهدددای هدددوازی و انتروباکتریاسددده وجدددود دارد و

 113×32/1بدددده ترتیددددو در کشددددتارگاه و طصددددابیها

اعمدا کشدتاری در کداهز آلدودگی الشده مد ر بودندد

گدددزارش گردیدددد و میدددزان آلدددودگی بددده ک یفردهدددا و

 Koohdar .)13در سددا  ،2113ت د یر مراحددل کشددتار

اشریشددیا ک دی در نمونددههای مربددو بدده طصددابی بس دیار

بددر وضددایت میکروبددی الشدده گدداو و گوسدداله را مددورد

بددداالتر از نموندددههای کشدددتارگاه بدددود  .)25ماندددیدار

بررسددی طددرار داد .آلددودگی سدده ی الشدده در تمددامی

بددددودن اخددددتالا میددددزان آلددددودگی در نمونددددههای

طسددمتهای مددورد مهالادده و در مراحددل مخت ددب کشددتار

کشدددتارگاهی در مقایسددده بدددا نموندددههای بدددازار ،در

افزایز نشدان داد و بده همدراه آن میدزان اشریشدیا ک دی

گزارشددات سددایر م ققددین هدد آمددده اسددت .)22 ،17

توسددت

ترتیددو

log cfu/100cm28/7

مق دادیر پ د
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کنتر آنهدا ،در کداهز بدار میکروبدی اولیده بسدیار حدائز

 Bohaychukو همکدددداران  )2111وضددددایت
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بددداال بدددودن شدددمارش ک دددی میکروبدددی در نموندددههای

مربر از نمونده مدورد آزمدون نبایدد سدالمونال جددا شدود

مربددو بدده بددازار نسددبت بدده نمونددههای کشددتارگاه نشددانه

در حددالی کدده ،از  45نموندده مددورد بررسددی مربددو بدده

نامناسدددو بدددودن روش بدددارگیری ،حمدددل و نقدددل و

کشددتارگاه 3 ،نموندده  )1/17آلددوده بدده سددالمونال بددود .در

نگهددداری گوشددت در ددو حمددل و نقددل و طصددابیها

میددزان میددانگین شددمارش ک ددی میکرو هددا و اشریشددیا

میباشددد کدده ضددمن افددزایز میددزان آلددودگی انویدده،

ک ددی نمونددههای مربددو بدده طصددابی ،افددزایز مشدداهده

باعددل رشددد میکرو هددای موجددود در سددهح گوشددت

گردیددد و ایددن مقددادیر بدده ترتیددو بدده میددزان log

میشود .)24 ،23

46/1

 cfu/cm2و  1/33افددزایز یافددت .مقایسدده

بددددر اسدددداس اسددددتاندارد م ددددی ایددددران و رویدددده

میددانگین شددمارش ک ددی میکروبددی و اشریشددیا ک ددی

نمونددهبرداری سدده ردهای ،حددد مجدداز شددمارش ک ددی

نمونددهها در دو م ددل کشددتارگاه و طصددابی بددا اسددتفاده از

میکروبی در گوشت طرمدز بده ایدن شدکل میباشدد کده از

آزمددون آمدداری آنددالیز واریددان

نشددان داد کدده اخددتالا

هددر  5نموندده اخددذ شددده 3 ،نموندده میتوانددد از

آمدداری مانددیداری بددین میددزان متغیرهددا در ایددن دو

 cfu/cm2 104× 5میکروارگانیس د بیشددتر داشددته
باشد بده شدر آن کده ایدن میدزان از ×cfu/cm2 105

م ددل وجددود دارد) ( p< 1/15و انتقددا الشدده گاوهددای
کشددتار شددده از کشددتارگاه بدده بددازار ،باعددل افددزایز

 5بدداالتر نباشددد  .)21بددا توجدده بدده ایددن اسددتاندارد ،از

شددمارش ک دی میکروب دی و اشریشددیا ک دی میشددود27 .

میان  45نمونده مربدو بده کشدتارگاه ،تادداد  17نمونده

نموندده از  45نموندده مربددو بدده بددازار  11درصددد) دارای

 37/71درصددد) دارای شددمارش ک ددی میکروبددی بددیز

بددار میکروبددی ب دیز از  cfu/cm2 104× 5بددوده و در

از  cfu/cm2 104× 5بددوده و از ایددن تاددداد ،در 4

 3نموندددده از ایددددن تاددددداد  21درصددددد) تاددددداد

نمونده  1/13درصدد) تادداد میکروارگانیسد ها بدیز از

میکروارگانیسد ها بدیز از  cfu/cm2 105× 5بدیز

 cfu/cm2 105× 5بدددیز از حدددد اسدددتاندارد)

از حددد اسددتاندارد) مشدداهده شددد 14 .نموندده مربددو بدده

مشدداهده شددد .بدده عبددارتی بددا در ندددر گددرفتن و رعایددت

بددازار  31/11درصددد) دارای اشریشددیا ک ددی بودنددد .در

اصددو بهداشددتی و مدددیریتی در کشددتار داد ،آلددودگی

 4نموندده  1/13درصددد) بددیز از cfu /cm2500

میکروبی الشه به دور وسدیای رخ ندداده اسدت ،ولدی بدا

اشریشدددیا ک دددی شدددمارش گردیدددد 1/13 .درصدددد 4

اصالح روش کشدتار و فرایندد تولیدد گوشدت بدرای ارائده

نموندده) آلددودگی بدده سددالمونال در نمونددههای مربددو بدده

گوشددت بددا بددار میکروبددی در م دددوده اسددتاندارد ،از

بددازار یافددت شددد .جابجددایی الشدده و حمددل و نقددل آن در

ریدددد بکددددارگیری عم یددددات مناسددددو فددددراوری و

شددرایت نامناسددو و غیددر بهداشددتی ،دماهددای بدداالی

 HACCPمیتددوان

یخچددالی و همچنددین نامناسددو بددودن البسدده کددارگران

شدددرایت بهداشدددتی الشددده را ارتقددداو داد .مهددداب بدددا

حمددا گوشددت ،عدددد اسددتفاده از دسددتکز و وسددایل

اسددتاندارد یدداد شددده ،تاددداد اشریشددیا ک دی میتوانددد در

بهداشددتی در طهاهبندددی گوشددت و تمدداس گوشددت بددا

 2نمونده از  5نموندده مدورد بررسدی ،بدین cfu/cm250

زمددین ،ضددمن افددزایز آلددودگی انویدده ،افددزایز رشددد

تددا 511باشددد .در ایددن مهالادده 12 ،نموندده از  45نموندده

میکروارگانیسدد ها را بدده دنبددا دارد .مهدداب مقددررات

مربددو بدده کشددتارگاه  21/17درصددد) حدداوی اشریشددیا

اروپا ،الشه گداو بالفاصد ه بادد از بازرسدی پد

از کشدتار

ک دی بودنددد .در همدده نمونددهها میددزان اشریشددیا ک دی در

بایدددد در سدددردخانه بدددا دمدددای کمتدددر از  7درجددده

م دددوده اسددتاندارد م دی ایددران بددود .مهدداب اسددتاندارد

سددانتیگراد طددرار داده شددود .اگرچدده ایددن دمددا رشددد

میکروبیولددوژی گوشددت طرمددز ،در  25گددرد یددا سددانتیمتر

میکروارگانیس د های بیمدداریزا ماددل لیسددتریا و یرسددینیا

همچنددین پیادهسددازی سیسددت

احسان نوروزی و همکاران

 نیازمنددد بددازنگری و،انتقددا الشدده از کشددتارگاه بدده بددازار

و همچندددین گروهدددی از میکرو هدددای مولدددد فسددداد را

بهبددود فراینددد و اجددرای سیسددت های بهداشددتی ندیددر

 ولددی بسددیاری از میکرو هددای مولددد،متوطددب نمیکنددد

 میباشددد تددا وضددایت میکروبددیGMP وHACCP
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 مسددمومیت و عفونددت را ت ددت ت د یر طددرار داده و،فسدداد

 بدا ت قد.الشهها در حد طابدل طبدو و اسدتاندارد باشدد

 تاددداد میکروارگانیس د های.مددانر از رشددد آنهددا میشددود

 سدالمتی مصدراکننده و افدزایز مددت زمدان، این مهد

موجود در سهح الشده و وسدات فسداد گوشدت بده دور

.ماندگاری گوشت نیز م ق خواهد شد

.مسدددتقی بددده دمدددای سددده ی الشددده بسدددتگی دارد

سپاسگزاری

 دمددای گوشددت بایددد طبددل از،براسدداس همددین طددانون

ضددمن تشددکر از مااونددت م تددرد پژوهش دی دانشددگاه

 درجدده سددانتیگراد7 خددرو از کشددتارگاه بدده کمتددر از

 ایدددن مقالددده برگرفتددده از، آزاد اسدددالمی واحدددد کدددر

برسددد و در حددین حمددل و نقددل و نگهددداری در طصددابی

پایاننامده دکتدرای حرفدهای دامپزشدکی بدا شدماره بددت

.)27-31 نیز همین شرایت دمایی حفس گردد

. میباشد1414

به ور ک دی نتدایج ایدن ت قید نشدان داد کده هد
ن ددوه کشددتار و آمادهسددازی الشدده گدداو و هدد ن ددوه
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Summary
Meat is one of the perishable foods that can be contaminated and spoiled fast, if the process of
production and transportation are inappropriate. Contaminated meat has been implicated in many cases
of foodborne illnesses. In this study; neck, flank and rump sites of 15 beef carcasses were sampled with
indirect swabbing method. Obtained Samples from final washing stage in slaughterhouse (n=45) and
butcheries (n=45) were analyzed for microbial load and the effect of transportation on microbial quality
were studied. In slaughterhouse, rump and neck muscles with 4.90±0.45 and 4.21±0.20 log cfu/cm2
were the highest and lowest contaminated areas for Total Viable Count, respectively; but in butcheries,
flank and rump with 6.16±0.25 and 5.92±0.24 log cfu/cm2 were the highest and lowest contaminated
areas for Total Viable Count, respectively. The most contaminated area for E coli count in slaughterhouse and butchers were rump with 1.73±0.63 and 2.14±0.06 log cfu/cm2, respectively. 26.67% and
6.67% of slaughterhouse samples and 31.11% and 8.89% of butcheries samples were positive for E.
coli and Salmonella, respectively. There were significant differences (p< 0.05) between the mean of
Total Viable Count and E coli count of the abattoir and butcheries samples. According to the results,
good hygienic practices should be used in beef slaughtering and transportation of meat.
Key words: E coli, Salmonella, slaughterhouse, butchery, beef meat

