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چکیده
گوشددت شددترمرگ از ارزش غددذایی بسددیار بدداالیی برخددوردار بددوده و کشددتار آن میتوانددد بدده روش سددنتی در م ددیت
خار از کشدتارگاه ،بدر روی زمدین و بددون تجهیدزات مکدانیزه و یدا بده روش صدناتی در کشدتارگاه  ،بدا تجهیدزات مکدانیزه
انجدداد شددود .بددا توجدده بدده احتمددا بیشددتر خهددر آلددودگی گوشددت شددترمرگ در کشددتار سددنتی ،هدددا از مهالادده حاضددر
مقایسدده خصوصددیات میکروبددی و فیزیکوشددیمیایی گوشددت شددترمرگ ،بددین دو روش کشددتار سددنتی و صددناتی میباشددد21 .
طهادده شددترمرگ سددال بددا شددرایت پددرورش یکسددان انتخددا شددده و  11طهادده بدده روش سددنتی و  11طهادده بدده صددورت
صددناتی کشددتار شددد .خصوصددیات میکروبددی باکتریهددای هددوازی مزوفیددل و سددرماگرا ،اسددتافی وکوکوس اورئددوس ،ک یفددرد
و اشریشددیا ک ددی و جددن
ید

سددالمونال) و فیزیکوشددیمیایی اندددازهگیری میددزان پددروتئین ،چربددی ،ر وبددت و خاکسددتر) هددر

از نمونددهها اندددازهگیری شددد .در تمددامی آزمونهددای میکروبددی تاددداد میکروارگانیس د ها در نمونددههای گددروه کشددتار

سنتی بده دور ماندیداری بیشدتر از گدروه کشدتار صدناتی بدود  .)p>1/15نتدایج مربدو بده آزمونهدای فیزیکوشدیمیایی
بددین دو گددروه گوشددت شددترمرگ اخددتالا مانددیداری نداشددت امددا درصددد پددروتئین در نمونددههای کشددتار سددنتی از حددد
مجاز کمتر بدود .بدا توجده بده خهدرات مدرتبت بدا آلدودگی و فسداد گوشدتهای شدترمرگ ،بررسدی کیفیدت ایدن م صدو و
مقایسه نتایج کشتار سدنتی و کشدتار صدناتی امدری ضدروری بده نددر میرسدد و توصدیه میشدود کده کشدتار شدترمرگ در
کشددتارگاههای صددناتی و بددا اصددو بسددتهبندی بهداشددتی انجدداد پددذیرد تددا بتددوان ایددن فددراورده سددودمند را ت ددت شددرایت
بهداشتی مناسوتری به مصراکنندگان عرضه نمود.

کلماض کلیدی :کشتار سنتی ،کشتار صناتی ،کشتارگاه ،گوشت شترمرگ

* پست الکترونی

نویسنده مسئو مکاتبهMyarmand@ut.ac.ir :

محمد سعید یارمند و همکاران

کدداهز زمددان نگهددداری ،خهددر رشددد میکروبددی در ایددن

مقدمه
گوشدددت شدددترمرگ  )Struthio camelusیکدددی از
منددابر غددذایی سرشددار از پددروتئین بددوده کدده ک سددترو
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فراورده حائز اهمیت فراوان است .)1 ،5
در فراینددد کشددتار ،آلددودگی گوشددت بددا منش د خددود
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پایین و اسیدهای چدر غیراشدبا بداال داشدته و از نددر

حیددوان ،م ددیت کشددتارگاه و یددا از ریدد تمدداس بددا

میددزان آهددن و امگددا  3بسددیار غنددی میباشددد .هددر 111

پرسددنل و تجهیددزات کشددتارگاه ممکددن اسددت ایجدداد

گددرد گوشددت شددترمرگ حدداوی  21/5می یگددرد منیددزی ،

شدددود .مراحدددل کشدددتار شدددترمرگ شدددامل بیحسدددی،

 211می یگدددرد فسدددفات 351/4 ،می یگدددرد پتاسدددی

خددونگیری ،ذبددح ،پرکنددی ،پوسددتکنی ،تخ یدده امادداو و

میباشددد .در گوشددت شددترمرگ بددر خددالا سددایر انددوا

احشداو و شددقه کدردن میباشددد .آلدودگی در ددی فراینددد

گوشددت ،پددایین بددودن میددزان چربددی موجددو کدداهز

کشددتار بسددته بدده مراطبتددی اسددت کدده عمدددتام در ددی

تددردی گوشددت نشددده اسددت  .)2 ،1عوامددل متاددددی

پوسددتکنی و خصوصددام تخ یدده امادداو و احشدداو صددورت

ندیر نو سیسدت مددیریت مزرعده ،تغذیده ،سدن ،ندژاد و

میپدددذیرد .در دددی پوسدددتکنی در نتیجددده کددداربرد

جنسددیت پرنددده ،حمددل و نقددل و اسددتراحت طبددل از

تکنیددد

غ دددت ،هنگددداد جداسدددازی پوسدددت از الشددده،

کشدددتار ،روش ذبدددح ،رعایدددت زنجیدددره سدددرد و اصدددو

آلددودگی زیددادی از سددهح پوسددت بدده بافتهددای زیددرین

بهداشددتی ددی فددراوری ،نگهددداری و توزیددر ،بددر روی

منتقددل میشددود  .)5-7در ددی مراحددل تخ یدده امادداو و

کیفیددددددت گوشددددددت شددددددترمرگ میکروبددددددی و

احشدداو ،آلددودگی مددیتوانددد در ا ددر پددارگی و ریخددتن

فیزیکوشدددیمیایی) مددد ر میباشدددد .بررسدددی وضدددایت

م تویددات روده یددا صددفرا بددر روی الشدده صددورت بگیددرد.

میکروبددی و فیزیکوشددیمیایی گوشددت میتوانددد شدداخد

برش کیسه صدفرا ،گرههدای لنفداوی و مجداری صدفراوی

مناسددبی جهددت بررسددی کیفیددت آن باشددد .آلددودگی

ممکددن اسددت سددبو آلددودگی بدده گونددههای مخت ددب

میکروبدددی گوشدددت بددده میکروارگانیسددد های پددداتوژن

سالمونال و کمپی وبداکتر در الشده شدود .همچندین بدرش

ناشددی از بیمدداری و یددا در حددین عم یددات کشددتار)

رکتددود و انتهددای روده ،نیددز منبددر مه د آلددودگی الشدده

میتوانددد موجددو انتقددا بیماریهددای غددذازاد و آلددودگی

م سو میشود ،چدرا کده ناحیده مزبدور اغ دو بده دور

بددا میکروارگانیس د های مولددد فسدداد در حددین کشددتار و

شدددیدی بددا  E. coliو  Salmonella spp.آلددوده اسددت.

یددا نگهدددداری در شدددرایت زمدددان  -دمدددایی نامناسدددو)

منددابر دیگددر آلددودگی گوشددت در ددی فراینددد کشددتار

میتوانددد موجددو تخریددو فددراورده و در هددر دو صددورت

شددامل لبدداس کددارگران ،تجهیددزات فددرآوری ماددل اره،

منجر به زیانهدای سدنگین اطتصدادی بدرای تولیدکنندده

میزهددای اسددتخوانگیری و چددرخ گوشددت ،آ بدده کددار

شددود  .)4 ،3بیماریهددای غددذازاد مامددوالم عددالوه بددر

رفته جهدت شستشدوی الشده ،دسدتها و وسدایل کشدتار

عالی د گوارشددی مادددهای-رودهای) بدده ش دکل اسددها و

اسدددت  .)1-11 ،2کشدددتار شدددترمرگ میتواندددد بددده دو

اسدددتفراگ میتواندددد باعدددل بدددروز عدددوارخ جددددی در

روش متفاوت سنتی و یدا صدناتی انجداد شدود .بدا توجده

مفاصل ،ط دو ،پوسدت  ،چشد و سدایر ارگانهدای داخ دی

به ن وه فدراوری گوشدت شدترمرگ در کشدتار سدنتی ،بده

در بددددن انسدددان شدددود .در سدددا های اخیدددر تمدددامی

ندددر میرسددد کدده خهددر آلددودگی در ایددن نددو کشددتار

کشددورها و حتددی کشددورهای پیشددرفته شدداهد افددزایز

بیشددتر از کشددتار صددناتی باشددد .در روش کشددتار سددنتی

نگددران کنندددهای در بددروز بیماریهددای غددذازاد بودهانددد.

ک یدده مراحددل کشددتار بددر روی زمددین انجدداد میشددود در

مخصوص دام در گوشددت شددترمرگ بدده دلیددل کدداهز سددریر

نمدودن،

 pHپدد

از کشددتار نسددبت بدده گوشددتهای طرمددز) و

صورتی کده در کشدتار صدناتی پد

از بدیح

بالفاص ه پرندده بدا دو پدا و بده وسدی ه زنجیرهدای آویدزان

مقایسه خصوصیاض میکروبی و فیزیکوشیمیایی...

از انتهای ید

ریددل هددوایی بددرده شددده و انتقددا پرنددده جهددت

میکروبیولدددوژیکی م صدددوالت و تجهیدددزات در دددی

مراحددل بادددی کشددتار از رید حرکددت دادن روی ریددل

تمددامی مراحددل کشددتار طابددل کنتددر اسددت .در ایدداالت

هددوایی انجدداد میشددود  .)13 ،12همچنددین در کشددتار

مت ددده آمریکددا از سددا  1331برنامدده کنتددر فراینددد

سددنتی زنجیددره سددرد جهددت نگهددداری و انبددار گوشددت

مهدداب بددا اصددو  HAACPت یددل مخددا رات و نقددا

شددترمرگ وجددود نداشددته و بدده دلیددل عدددد ددی شدددن

کنتدددر ب راندددی) در تمدددامی کشدددتارگاههای صدددناتی

مرح ددده جمدددود ناشدددی در الشدددهها ،خهدددر آلدددودگی

یددور ایددن کشددور اجرایددی شددد  .)11مولدددر )1333

میکروبددی بیشددتر اسددت .خددونگیری در کشددتار سددنتی

ضددمن ارائدده گزارشهددایی در نشسددتهای ات ادیدده اروپددا

یدد

طدال تدی شدکل ید

در حالددت خوابیددده و در کشددتار صددناتی پ د

از شددو

در زمینددده کیفیدددت گوشدددت مدددرگ از سدددا  1377تدددا

الکتریکددی و در حالددت آویددزان از پددا ،انجدداد میشددود .در

 ،1331بهداشددت گوشددت یددور را در حددین حمددل و

کشتار سدنتی ،خدون بداطی ماندده در گوشدت ،بده عندوان

نقل ،کشدتار و فدرآوری مدورد بررسدی طدرار داده و عندوان

ماده مغدذی موجدو رشدد بیشدتر میکروارگانیسد ها

نمددود کدده پیددادهسددازی فناوریهددای جدیددد اتوماسددیون

و ط یددایی شدددن گوشددت و در نتیجدده فسدداد زود هنگدداد

در فراینددددد کشددددتار) ،ضددددمن ج ددددوگیری از بددددروز

ی

آن مدددیگدددردد .در کشدددتار صدددناتی پددد

از شدددو

الکتریکددی ،سددر شددترمرگ بریددده شددده ،از پددا آویددزان
میشود تا به کمد

آلودگیهددای متقددا ر در م صددو سددبو کدداهز انتقددا
میکروارگانیس ها به الشه میشود .)17

جاذبده زمدین خدون بده دور کامدل

در ایددران نیددز کدداهز کیفیددت بهداشددتی گوشددت

از الشدده خددار شددود و در ضددمن از تمدداس الشدده بددا

مددرگ بدده دلیددل آلددودگی متقددا ر م صددوالت در خددت

زمددین بدده عنددوان یکددی از عوامددل بددروز آلددودگی حددین

کشددتار سددنتی و نیمهصددناتی گددزارش شددده اسددت کدده

کشددتار ،ج ددوگیری میشددود .همچنددین ذبددح پرنددده در

دلیل بدروز ایدن آلودگیهدا تمداس م صدو بدا مددفو و

حالددت آویددزان باعددل میشددود تددا تخ یدده امادداو و احشدداو

عدددد رعایددت بهداشددت م ددیت و پرسددنل اسددت .)11

سددریرتر و بددا دطددت بیشددتری انجدداد گیددرد ،15 ،14 ،3

بدد گددزارش سددازمان دامپزشددکی کشددور  )1337در
ایددران حدددود  531کشددتارگاه داد و یددور فاالیددت دارنددد

.)17 ،11
یکی دیگدر از خهدرات کشدتار سدنتی شدترمرگ عددد

که از این میدان ،تنهدا  25کشدتارگاه بده صدورت صدناتی

ندددارت دامپزشددکی بددر فراینددد بازرسددی طبددل و حددین

فاالیددت میکننددد .بددا توجدده بدده خهددرات مددرتبت بددا

کشددتار و م ددیت کشددتارگاه اسددت .در کشددتار سددنتی

آلددودگی و فسدداد گوشددتهای شددترمرگ ،بررسددی کیفیددت

و برطدراری زنجیدره سدرد

ایددن م صددو و مقایسدده نتددایج کشددتار سددنتی و کشددتار

از کشددتار و همچنددین امکانددات شستشددوی سددریر

صددناتی امددری ضددروری بدده ندددر میرسددد .بددا بررسددی

الشدده وجددود ندددارد .از حدددود  51سددا پددیز اولددین

فیزیکوشددیمیایی گوشددت شددترمرگ میتددوان میددزان بددروز

کشددتارگاههای صددناتی یددور در نقددا مخت ددب جهددان

فسدداد در ایددن نمونددهها را مددورد بررسددی طددرار داد و بددا

الزامات مددونی جهدت ت سدی
پدد

)1331

مهالاددات میکروبددی نیددز میتددوان میددزان آلددودگی ،نددو

شدددرو بددده فاالیدددت نمودهاندددد .هدددوپک

اتوماسددیون و بهداشددت را در رابهدده بددا کشددتار یددور

عامددددل بیمدددداریزا و راههددددای احتمددددالی انتقددددا

بررسددی نمددوده و کشددتار یددور بدده روش صددناتی را

میکروارگانیسددد ها را در نموندددههای گوشدددت کشدددتار

امددری حیدداتی توصددیب نمددود .بدد ایددن مهالادده در

سنتی و صناتی شناسایی نمود .)2

روش کشتار صدناتی عدالوه بدر افدزایز ظرفیدت کشدتار،
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می ده افقدی) روی

بددا کدداهز میددزان دخالددت نیددروی انسددانی ،آلددودگی

محمد سعید یارمند و همکاران

همددراه  225می یلیتددر پپتددون واتددر مددر  ،آلمددان) در

مواد و روشها
جهددت نمونددهبرداری ،از یدد
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مزرعدده پددرورش شددتر

شددرایت اسددتریل بدده کیسدده پالسددتیکی اسددتریل انتقددا

مرگ واطدر در اسدتان تهدران 21 ،طهاده شدترمرگ از ندژاد

داده شددد و بدده کمدد

آفریقدددای شدددرطی  ،)Struthio camelus camelusبدددا

اینترسایسددن  ،فرانسدده) بدده مدددت ی د

بددازه سددنی  11الددی  14ماهدده و بددازه وزنددی  111الددی
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 141کی ددوگرد ،از هددر دو جددن

نددر و مدداده ،در تابسددتان

گردیددد .سددپ

دسددتگاه مخ ددو کن اسددتومیکر
دطیقدده همگددن

از رطددت اولیدده رطددت

)1-11

سدداخته

شددده ،در لولددههای م تددوی  3می یلیتددر م ددو پپتددون
-1

سددا  1337انتخددا شددد .شددترمرگها ت ددت شددرایت

سددالت مددر  ،آلمددان) ،رطتهددای متددوالی ده برابددر تددا

نگهددداری و شددرایت غددذایی مناسددو و یکسددان بدده مدددت

 11تهیدده شددد .بدد دسددتورالامل سددازمان اسددتاندارد

ت ددت

ایران شدمارش باکتریهدای مزوفیدل هدوازی بدا اسدتفاده

شددرایت مشددابه عدددد بیمدداری)  11طهادده بدده م ددل

از روش کشددت سدده ی در م ددیت کشددت پ یددت کانددت

کشدددتار سدددنتی مزرعددده خصوصدددی واطدددر در اسدددتان

آگدددار مدددر  ،آلمدددان) در  31 ºC /72 hانجددداد شدددد.

مرکددزی) و  11طهادده بدده کشددتارگاه صددناتی یکددی از

شددمارش باکتریهددای سددرماگرا بددا اسددتفاده از کشددت

کشدددتارگاههای صدددناتی اسدددتان تهدددران) انتقدددا داده

سدده ی بددر م دیت کشددت پ یددت کانددت آگددار مددر ،

یدد

هفتدده ت ددت ندددر طددرار گرفتنددد و سددپ

º

از  4سدداعت انتدددار ،کشددتار آنهددا انجدداد

آلمددان) و انکوباسددیون در دمددای  1/5 Cبدده مدددت 11

گرفددت .در روش کشددتار سددنتی مراحددل بریدددن سددر،

روز انجدداد شددد .جهددت شددمارش و ت ییددد ک یفردهددا از

پرکنددی ،پوسددتکنی و تخ یدده امادداو و احشدداو بددر روی

م ددیت کشددت ویولددت رد بایددل الکتددوز آگددار مددر ،

شدددند و پ د

زمددین و بدده وسددی ه ی د

فددرد صددورت گرفددت .در روش

آلمددان) بدده روش کشددت مخ ددو دو الیدده در /24 h

C

º

کشددتار صددناتی ابتدددا بیحسددی شددترمرگها بددا شددو

 37و سددپ

جریددان متندداو الکتریکددی  451می یآمپددر و بددا بسددامد

مددر  ،آلمددان) در  37 ºC /41 hاسددتفاده شددد .جهددت

از

شناسددایی و شددمارش اشریشددیا ک ددی از م ددیت کشددت

بریدن سدر ،الشدهها از سدمت پدا آویدزان شدده و مراحدل

لوریدل سددولفات بددرا

مدر  ،آلمددان) بدده روش 3 MPN

باددددی شدددامل پرکندددی ،پوسدددتکنی ،تخ یددده اماددداو و

لولددددهای در  ،37 ºC /24-41 hکشددددت در م ددددیت

 51هرتددز بدده مدددت  11انیدده انجدداد گرفددت .پدد

احشدداو و شددقه کددردن توسددت دسددتگاه اتوماتیدد
حالددت آویددزان انجدداد شددد .سددپ

و در

ناحیدده ران هددر الشدده

بدددرش داده شدددد و از طسدددمتهای داخ دددی و خدددارجی
گوشددت آن بدده میددزان حدددود  211گددرد نمونددهبرداری
شددده و درون کیسددههای پالسددتیکی اسددتریل ،بددا رعایددت
زنجیددره سددرد بدده آزمایشددگاه بهداشددت مددواد غددذایی
دانشددگاه آزاد اسددالمی کددر انتقددا داده شدددند .بدددین
ترتیدددو دو گدددروه شدددامل  11نمونددده گوشدددت کشدددتار
سددنتی و  11نموندده گوشددت کشددتار صددناتی از ندددر
ویژگیهدای میکروبددی و فیزیکوشددیمیایی بدا هد مقایسدده
گردید.
آزمونههای میکروبهی 25 :گدرد از هدر نمونده بده

کشددت در م ددیت بری یانددت ب ددو بددرا

اختصاصددی اشریشددیا ک ددی بددرا
 44 ºC /24-41و سددپ

مددر

 ،آلمددان) در h

کشددت در م ددیت پپتددون واتددر

در  44 ºC /41 hو آزمدددون انددددو اسدددتفاده شدددد.
شدددمارش اسدددتافی وکوکوس ارئدددوس از ریددد کشدددت
سدده ی بددر م ددیت بددرد پددارکر آگددار مددر  ،آلمددان) و
انکوباسددیون در  37 ºC /41 hو سددپ

تاییددد بدده کم د

آزمددون کواگددوالز اسددتفاده شددد .شناسددایی سددالمونال نیددز
ددی مراحددل پیزغنیسددازی بددا رطددت  25g/225mlدر
آ پپتونددده  ،37 ºC /11 hغندددیسدددازی در م دددیت
راپدداپورت واسددی یادی

سددوی بددرا

مددر  ،آلمددان) در

 41/5 ºC/24 hو در م ددیت مددولر-کددافمن تتراتیونددات

مقایسه خصوصیاض میکروبی و فیزیکوشیمیایی...

نووبیوسدددین مدددر  ،آلمدددان) در  ،37 ºC/24 hکشدددت

میزان خاکستر کدل بده کمد

کدردن ،کربدونیزه

خشد

افتراطی و تکمی ی به صدورت کشدت سده ی دوتدایی بدر

کددردن و سددپ

روی م یتهدددای کشدددت  XLDو بیسدددموت سدددولفیت

شددترمرگ در دمددای  551درجدده س سددیوس در کددوره،

ت ییددددد

سدرد کدردن و نهایتدام تدوزین بداطی ماندده حاصد ه

مددددر  ،آلمددددان) در  37 ºC/24 hو سددددپ
ک نیهدددای رشدددد یافتددده بددده کمددد

سپ

خاکسددتر نمددودن نمونددههای گوشددت

بیوشددیمیایی در م یتهددای کشددت سدده طندددی آهددن

ایددن مندددور چربددی هددر ی د

از نمونددهها بدده وسددی ه اتددر

دار ،لیددزین آگددار حدداوی آهددن و اوره مددر  ،آلمددان) و

دوپتددرو خددالد مددر  ،آلمددان) دردمددای  111درجدده
س سددیوس اسددتخرا شددده و سددپ

آزمونهای سرولوژیکی صورت گرفت .)13-24

حددال بدده وسددی ه

آزمونههههههای فیزیکوشهههههیمیایی :جهدددددت

تقهیددر و خش د

کددردن از بددین بددرده شددد و در نهایددت

اندددازهگیری ر وبددت گوشددت ،میددزان کدداهز وزن نموندده

باطیمانده به کم

ترازو اندازهگیری شد .)25-21

کدددردن بددده مددددت  2سددداعت در آون

نتددایج بدده دسددت آمددده از آزمونهددای میکروبددی و

ممددرت ،آلمددان) در دمددای  113 ºCتایددین شددد .مقدددار

فیزیکوشیمیایی بدا مقدادیر مجداز مربو ده مدورد مقایسده

دسددتگاه تکدداتور

طددرار گرفددت جدددو  .)1در آزمونهددایی کدده اسددتاندارد

انجدداد شددد .مراحددل آزمددایز شددامل هضدد مددواد آلددی

م دددی ایدددران حدددد مجددداز را مشدددخد نمدددوده اسدددت،

عیدار

نمونددههای دارای مقددادیر خددار از حددد مجدداز بدده عنددوان

پددد

از خشددد

پددروتئین بدده روش ک دددا و بدده کم د
توست اسدید سدولفوری
سددنجی م تددوی آمونیددا

مدر  ،آلمدان) و سدپ

آزاد تقهیددر شددده بدده عنددوان

موارد مایو در ندر گرفته شد .)23

فداکتوری طددراردادی جهددت م اسدبه پددروتئین خدداد بددود.

جدول  -1حدود استاندارد برای گوشت شترمرغ بر اساس استاندارد ملی ایران )92( 18384
شرح آزمون

حد استاندارد

حداکثر تعداد معیوب قابل اغماض

شمارش میکروارگانیس های مزوفیل هوازی

کمتر از  4 Log10 CFUدر گرد

 3نمونه از  5نمونه  11درصد)

شمارش میکروارگانیس های سرماگرا

*

*

شمارش میکروارگانیس های ک یفرد

*

*

اشریشیا ک ی

کمتر از  1/7 Log10 CFUدر گرد

 2نمونه از  5نمونه  41درصد)

استافی وکوکوس ارئوس

*

*

سالمونال

منفی در  25گرد

ر وبت

*

پروتئین

بیشتر از  21گرد در  111گرد

خاکستر

*

چربی

کمتر از  2گرد در  111گرد

آزمونهای میکروبی

هیچ ی

از نمونهها

*
میانگین نتایج مال

است

آزمونهای فیزیکوشیمیایی

* در این موارد استاندارد م ی ایران حدود مجاز را مشخد نکرده است.

*
میانگین نتایج مال

است
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آزمونهدددای

بددود .چربددی کددل بدده روش سوکس د ه تایددین شددد .بددرای
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تجزیه و تحلیهل آمهاری :بدرای م اسدبه نتدایج از

موارد مایدو طابدل پدذیرش بدرای سدالمونال صدفر اسدت

نردافدددزار  IBM SPSS Statisticsنسدددخه  25ت دددت

و از ایدن ندددر نموندههای هددر دو گدروه کشددتار سدنتی بددا

از بررسددی

 1مورد  11درصدد) و گدروه کشدتار صدناتی بدا  2مدورد

سیسددت عامددل ویندددوز اسددتفاده شددد .پدد

68

میددانگین و ان ددراا مایددار شدداخدهای وابسددته کمددی

 21درصد) غیرطابل پذیرش بودند.
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ایددن مهالادده در هددر گددروه .،جهددت مقایسدده نتددایج بددین

نتددایج مربو دده بدده آزمونهددای فیزیکوشددیمیایی بددین

گروههددای مددورد مهالادده از آزمددون  Tمسددتقل بددا حددد

دو گددروه گوشددت شددترمرگ اخددتالا مانددیداری نداشددت

احتما  p>1/15استفاده شد.

 .)p<1/15میددزان پددروتئین در گددروه کشددتار سددنتی

نتایج

کمتددر از حددد مجدداز بددیز از  21درصددد) بددود امددا در

میددانگین و ان ددراا مایددار هددر یدد

از شدداخدهای

میکروبددی و فیزیکوشددیمیایی مددورد بررسددی بدده تفکی د
گروههددای مددورد مهالادده در جدددو  2نشددان داده شددده
است .با توجه به نتایج بده دسدت آمدده ،میدزان شدمارش

گروه کشتار صناتی ایدن میدزان در م ددوده مجداز طدرار
داشت .میدزان چربدی در هدر دو گدروه سدنتی و صدناتی
در م دوده مجاز کمتر از  2درصد) بود.

بحث و نتیجهگیری

میکروبددی در تمددامی مددوارد در گددروه کشددتار سددنتی بدده

گوشددت طرمددز اص د یترین و کامددلترین منبددر بددرای

دددور ماندددیداری بیشدددتر از گدددروه صدددناتی بدددود

رفددر نیدداز پروتئینددی انسددان اسددت .پیدددایز برخددی

.)p>1/15

چالزهددا از جم دده وطددو بیماریهددای جدیددد ندیددر

در مددورد شددمارش باکتریهددای مزوفیددل هددوازی و

بیمدداری اسددفنجی شددکل گدداوان ،صددنات گوشددت طرمددز

شددددمارش اشریشددددیا ک ددددی و همچنددددین شناسددددایی

داد را با مشدکل و نگراندی مواجده کدرده اسدت .از رفدی

سالمونال ،نتایج به دست آمدده بدرای هدر گدروه بدا حددود

گوشدت طرمدز بده ع دت بداال بدودن میدزان ک سددترو آن،

مجدداز میکروبددی مددورد مقایسدده طددرار گرفتدده و درصددد

بددرای برخددی بیمدداران ندیددر بیمدداران ط بددی و نیددز افددراد

موارد مایدو بدرای هدر شداخد م اسدبه شدد نمدودار

مسن ضدرر دارد .از مندابر جدیدد پروتئیندی میتدوان بده

 .)1در هر دو گدروه گوشدتهای شدترمرگ کشدتار سدنتی

پرندده میباشدد،

شتر مرگ اشداره کدرد کده اگدر چده ید

و صدناتی ،میددزان باکتریهددای مزوفیدل هددوازی در تمدداد

ولی گوشدت آن بده عندوان ید

نمونددهها بددیز از حددد مجدداز میکروبددی Log10 CFU/g

میآیدددد .گوشدددت شدددترمرگ دارای ک سدددترو پدددایین و

 )4بددوده و از ایددن ندددر در مقایسدده بددا میددزان اسددتاندارد

اسددیدهای چددر غیراشددبا بدداال و از ندددر آهددن بسددیار

غیرطابددل پددذیرش اسددت ،ولددی تاددداد میکروارگانیسدد ها

غندددی اسدددت ،عدددالوه بدددراین در مقولددده بیماریهدددای

در گددروه کشددتار سددنتی بدده ددور مانددیداری بیشددتر از

خهرنددا

بددین انسددان و داد ،مصددرا آن در

گدددروه کشدددتار صدددناتی بدددود  .)p>1/15در مدددورد

مقایسه با گوشدتهای طرمدز دیگدر ندیدر گوشدت گداو و

اشریشددیا ک ددی در گددروه کشددتار سددنتی  11نموندده 111

گوسددفند ایمنتددر مددیباشددد .همچنددین مصددرا ایددن

درصدددد) و در گدددروه کشدددتار صدددناتی  2نمونددده 21

گوشددتها بددرای بیمدداران ط بددی ،ورزشددکاران ،خان هددای

درصد) مدوارد مایدو بدود کده از ایدن ل داه نموندههای

بدداردار ،کودکددان و افددراد مسددن بسددیار مناسددو و توصددیه

مربو بده کشدتار سدنتی غیرطابدل پدذیرش و نموندههای

شده است .)1 ،2

مربددو بدده کشددتار صددناتی طابددل پددذیرش بودنددد .تاددداد

و مشددتر

گوشدت طرمدز بده شدمار

مقایسه خصوصیاض میکروبی و فیزیکوشیمیایی...
جدول  -9لگاریتم میانگین و انحراف معیار ویژگیهای میکروبی و فیزیکوشیمیایی در گوشت شترمرغهای کشتار سنتی و صنعتی

آزمونهای فیزیکوشیمیایی

میکروارگانیس های مزوفیل هوازی )Log10 CFU/g

a

7/31±1/11

b

4/33±1/21

میکروارگانیس های سرماگرا )Log10 CFU/g

a

4/57±1/15

b

3/73±1/11

میکروارگانیس های ک یفرد )Log10 CFU/g

a

4/47±1/71

b

3/21±1/37

باکتری اشریشیا ک ی )Log10 MPN/g

a

2/37±1/14

b

1/41±1/21

باکتری استافی وکوکوس ارئوس )Log10 CFU/g

a

4/31±1/11

a

2/43±1/21

a

باکتری سالمونال تاداد موارد مابت)

 1 aمورد از  11نمونه

ر وبت درصد)

77/14±4/11 a

75/51±1/33 a

پروتئین درصد)

11/32±1/33 a

21/22±1/45 a

خاکستر درصد)

1/45±1/31 a

1/21±1/21 a

چربی درصد)

1/31±1/27 a

1/54±1/23 a

 2مورد از  11نمونه

* حروا مخت ب در هر ردیب نشاندهنده اختالا آماری  )p≥1/15میباشد.

ت یل نتایج ایدن مهالاده نشدان میدهدد کده هدر دو

اوتمبددددا و همکدددداران  )1333الشدددده  3نموندددده

گددروه گوشددتهای شددترمرگ کشددتار سددنتی و صددناتی از

شددترمرگ را کدده بدده مدددت  5روز در دمددای  -41درجدده

ندددر میکروبددی غیرطابددل پددذیرش هسددتند .امددا تاددداد

س سددیوس طددرار داشددت ،از ندددر میکروبددی و خصوصددیات

میکروارگانیسددد ها در نموندددههای کشدددتار صدددناتی بددده

حسددی بررسددی نمددوده و تاددداد باکتریهددای مزوفیددل

ور مانیداری کمتدر از نموندههای کشدتار سدنتی بدوده

هددوازی و باکتریهددای سددرماگرا را بدده ترتیددو حدددود  4و

است .)p>1/15
مقایسه نتایج ایدن مهالاده بدا سدایر ت قیقدات انجداد

 2 Log10 CFU/gگددزارش نمودنددد  .)31آلونسددو کالیددا
و همکددداران  )2114در کشدددور اسدددپانیا  21نموندددده

شددده در ایددن زمیندده دشددوار اسددت ،زیددرا تددا کنددون

گوشت شترمرگ بسدته بنددی شدده را  3الدی  7روز پد

ت قیقدددات مسدددتندی در مدددورد وضدددایت میکروبدددی

از تولیددد از ندددر میکروبددی مددورد مهالادده طددرار دادنددد.

گوشددت شددترمرگ در کشددتارگاههای ایددران انجدداد نشددده

میددانگین باکتریهددای مزوفیددل هددوازی ،باکتریهددای

اسدددت و هددد اکندددون کشدددتار صدددناتی شدددترمرگ در

سدددرماگرا و ک یفردهدددا بددده ترتیدددو

 1/12 ،7/32و

کشددتارگاه داد صددورت میپددذیرد .در مهالاددات مخت ددب

 5/23 Log10 CFU/gبدود کده بده نددر میرسدد افدزایز

روشهددددای نمونددددهبرداری ،شناسددددایی و شددددمارش

موارد میکروبدی بدا دوالنی شددن زمدان نگهدداری آنهدا

میکروبددی بددا هدد متفدداوت اسددت و ایددن امددر میتوانددد

در ارتبدددا باشدددد  .)31کاپیتدددا و همکددداران )2111

موجو اخدال در مقایسده نتدایج گدردد .عدالوه بدر آن در

خصوصدددیات میکروبدددی  23نمونددده الشددده شدددترمرگ

اغ ددو مهالاددات ،م ققددین تمایددل بیشددتری بدده بررسددی

افریقددایی را در یکددی از کشددتارگاههای صددناتی اسددپانیا،

تدددا یر شدددرایت نگهدددداری بدددر روی کیفیدددت گوشدددت

در ددی دوره نگهددداری یخچددالی بررسددی کددرده و در

داشددتهاند و شددرایت کشددتار داد کمتددر مددورد توجدده طددرار

روز صدددددفر طبدددددل از یخچا گدددددذاری) شدددددمارش

گرفته است .)31-31

باکتریهددای مزوفیددل هددوازی ،باکتریهددای سددرماگرا و

62
نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز وز مستان 1931

آزمونهای میکروبی

نوع آزمون

نمونههای کشتار سنتی

نمونههای کشتار صنعتی

محمد سعید یارمند و همکاران

ک یفددرد را بدده ترتیددو

71
نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز و زمستان 1931

 2/34 ،3/21و Log10 CFU/g

هددوازی در ایددن مهالادده در نمونددههای تددازه ذبددح شددده

 1/53گددددزارش نمودنددددد  .)32کارمددددا و همکدددداران

 1/11 Log10 CFU/gبدود کده نسدبت بده مهالاده حاضدر

 11 )2113الشددده شدددترمرگ ذبدددح شدددده در یکدددی از

کمتر اسدت .وی درصدد آلدودگی بده ک دیفدرد ،اشریشدیا

کشدددتارگاههای صدددناتی افریقدددای جندددوبی را مدددورد

ک ددی و سددالمونال را بدده ترتیددو  33/17درصددد33/33 ،

بررسدددی میکروبدددی طدددرار دادندددد و لگددداریت تادددداد

درصد و  1/13درصد ذکدر نمدود .بایدد توجده داشدت کده

میکروارگانیسدددد های مزوفیددددل هددددوازی ،ک یفددددرد و

شناسددایی نهددایی سددالمونال در ت قیدد فددوو بدده روش

اسددتافی وکوکوس ارئددوس را بدده ترتیددو ،4/32±1/12

مولکددولی انجدداد شددده اسددت کدده نسددبت بدده کشددت

2/13±1/71 Log10

میکروبددی روش دطیدد تری اسددت .همچنددین در مهالادده

گددزارش نمودنددد .همچنددین  11/1درصددد نمونددهها آلددوده

حاضددر درصددد نمونددههای گوشددت شددترمرگ آلددوده بدده

بدده بدداکتری اشریشددیا ک ددی بددوده و میددانگین تاددداد

سدددالمونال ،در کشدددتارگاههای صدددناتی و سدددنتی بددده

اشریشدددیا ک دددی در ایدددن نموندددهها Log10 CFU/cm2

ترتیددو  21درصددد و  11درصددد میباشددد .بددا توجدده بدده

 2/15±1/34بددددود .آلودگیهددددای گددددزارش شددددده در

ایدددن کددده سدددالمونال یددد

مهالاددات فددوو نشددان میدهددد کدده بدده دلیددل حساسددیت

میشدددود بددده نددددر میرسدددد ایدددن میکروارگانیسددد در

بسدددیار بدددداالی گوشدددت شددددترمرگ در آلودگیهددددای

کشددتار سددنتی در مقایسدده بددا کشددتار صددناتی ،در حددین

میکروبددی ،بدده کددار گددرفتن فناوریهددای کشددتار صددناتی

عدددد تخ یدده ص د یح اماددا و احشددا بدده سددهح گوشددت

بده تنهددایی نمیتوانددد موجدو کدداهز آلددودگی میکروبددی

انتقدددا یافتددده اسدددت  .)34پدددیز از ایدددن جداسدددازی

در این فدراورده شدود و تدامین سدالمت گوشدت صدرفام بدا

سددالمونال از نقددا مخت ددب بدددن شددترمرگ گددزارش شددده

رعایددت کامددل  HACCPاز مزرعدده اولیدده تولیددد شددترمرگ

اسددت .ونهوسددر و ولددز  )1335از روده و کبددد 11/5

امکانپذیر است .)33

درصدددد نموندددههای شدددترمرگ بددداکتری سدددالمونال را

 2/55±1/53و CFU/cm2

پددداتوژن رودهای م سدددو

از مراحددل کشددتار شددترمرگ شددامل

جداسددازی نمودنددد  .)35گوپددا و باندددا  )1337عنددوان

ذبدح ،خددونگیری ،پددر کندی ،پوسددتکنی ،تخ یدده امادداو و

نمودنددد کدده سددالمونال از پرهددای  51درصددد شددترمرگها

احشددددداو و شدددددقه کدددددردن ،شدددددرایت انتقدددددا

در بدددو ورود بدده کشددتارگاه جداسددازی شددده اسددت .)31

در ددی هددر ی د

و همکددداران  )1333میدددزان

میکروارگانیسدد های بیمدداریزا و مولددد فسدداد بدده الشدده

در مهالادددات هدددری

شددترمرگ فددراه بددوده و در صددورت عدددد دطتهددای الزد

شدددیو سدددالمونال را مشدددابه بدددا مهالاددده حاضدددر ،در

در کنتر بهداشدتی مدواد ،تجهیدزات و پرسدنل ،گوشدت

کشددتارگاههای صددناتی شددترمرگ واطددر در ایالددت تگددزاس

م ددیت مسدداعدی بددرای رشددد انددوا میکروارگانیسدد ها

 21درصددد گددزارش نمودنددد و همچنددین میکروارگانیس د

خواهددد بددود .در ضددمن مهالاددات مخت ددب نشددانگر آن

مزبددور از سددهح پوسددت  5/1درصددد نمونددهها جداسددازی

اسددت کدده عوامددل مخت فددی از جم دده اسددتراتژی تغذیدده و

شد .)37

پدددرورش ،ندددژاد ،ن دددوه حمدددل طبدددل از کشدددتار ،روش

آلدددودگی گوشدددت بددده بددداکتری اسدددتافی وکوکوس

بیحسددی و ن ددوه کشددتار میتوانددد بددر روی کیفیددت

ارئددوس اغ ددو از ریدد دسددت کارکنددان و در حددین

میکروبددی گوشددت شددترمرگ مددو ر باشددد  .)2 ،5ک ددوت

دسددتکاری الشدده شددترمرگ صددورت میگیددرد و آلددودگی

 )2111از  2کشددددتارگاه صددددناتی کشددددور افریقددددای

بدده باکتریهددای ک یفددرد نیددز میتوانددد از ریدد آ ،

جنددوبی ددی  7مدداه 121 ،نموندده گوشددت شددترمرگ را

گددرد و غبددار و همچنددین ندیددر اشریشددیا ک ددی از ری د

مددورد بررسددی طددرار داد .میددانگین باکتریهددای مزوفیددل

انتقا آلودگیهدای مددفوعی انسدان و یدا داد) بده الشده

مقایسه خصوصیاض میکروبی و فیزیکوشیمیایی...

شتر مدرگ صدورت گرفتده باشدد .در ایدن مهالاده تمدامی

ایدددن مهالاددده شددداخدهای فیزیکوشدددیمیایی بدددین

نمونددهها آلددوده بدده اسددتافی وکوکوس ارئددوس بددوده ولددی

نمونددههای کشددتار سددنتی و نمون دههای کشددتار صددناتی

تاددداد آن در نمونددههای کشددتارگاههای سددنتی بدده ددور

تفددداوت مانددداداری نداشدددت .امدددا درصدددد پدددروتئین در

مانددداداری بیشدددتر از گدددروه کشدددتار صدددناتی اسدددت.

نمونههای کشتار سدنتی از حددمجاز کمتدر میباشدد کده

همچنددین تاددداد نمونددههای دارای اشریشددیا ک ددی بددیز

احتمددداالم بددده دلیدددل زیددداد بدددودن میکروارگانیسددد های

از حددد مجدداز در کشددتارگاههای صددناتی  21درصددد و در

مزوفیددددددل هددددددوازی

کشددتارگاههای سددنتی  111درصددد بددوده اسددت .لددی و

 )7/31±1/14و امکددان بددروز فسدداد میکروبددی در ایددن

همکدداران  )2111گوشددت شددترمرگ  3کشددتارگاه واطددر

نمونهها است.

در ایالتهددای اوهددایو و ایندددیانای کشددور ایدداالت مت ددده

در ایدددران نیدددز پیرزمدددانی و خدددانی امینآبدددادی

را مورد بررسدی طدرار داده و درصدد آلدودگی بده اشریشدیا

 )1331کیفیددت م صددوالت عمددلآوری شددده بدده روش

ک ددی را  31درصددد ذکددر نمودنددد  .)31گیددل و همکدداران

صدددناتی و نیمهصدددناتی را در کشدددتارگاههای یدددور

کشدددتارگاه صدددناتی کشدددور ایددداالت

اسددتان تهددران و سددمنان مددورد بررسددی طددرار دادنددد .بددر

مت ددده آلددودگی بدده اشریشددیا ک ددی را در  1داد مخت ددب

اسدداس نتددایج ایددن مهالادده تاددداد میکروارگانیسدد های

گدداو اه ددی ،گدداو وحشددی ،خددو  ،گددوزن ،شددترمرگ

مزوفیددل هددوازی در نمونددههای کشددتار صددناتی بدده ددور

افریقددایی و شددترمرگ اسددترالیایی) مددورد بررسددی طددرار

مانددیداری کمتددر از نمونددههای کشددتار نیمهصددناتی

از گددوزن در

بود .با توجده بده ایدن کده در کشدتار نیمهصدناتی نقدل و

شددترمرگ افریقددایی  72درصددد) و شددترمرگ اسددترالیایی

انتقا الشده بدا کمد

دسدت صدورت میگیدرد ،آلدودگی

 14درصد) گزارش شد .)33

بددددددا میکروارگانیسدددددد های اشریشددددددیا ک ددددددی و

 )2111در یددد

دادنددد کدده بیشددترین درصددد آلددودگی پ د

یکددی از مه تددرین شددداخدهای کیفیددت گوشدددت

اسدددتافی وکوکوس ارئدددوس در فراوردههدددای بددده دسدددت

خصوصدددیات فیزیکوشدددیمیایی آن میباشدددد .ناویندددا و

آمددده از الشددههای کشددتار نیمهصددناتی بدده ترتیددو  44و

همکدداران  )2113درصددد ر وبددت ،پددروتئین ،خاکسددتر

 1درصدددد بدددود ،در حدددالی کددده آلدددودگی بددده ایدددن دو

و چربی را در  5نمونده شدترمرگ اسدترالیایی کده در ید

میکروارگانیس د در نمونددههای کشددتار صددناتی مشدداهده

کشددتارگاه سددنتی ایالددت ایندددیانا ذبددح شددده بددود ،بدده

نشدددد  .)11در مهالاددده حاضدددر در مدددورد شدددمارش

ترتیدددو  1/14 ،22/11 ،73/11و  1/11ذکدددر نمودندددد

باکتریهددای مزوفیددل هددوازی تاددداد میکروارگانیسدد ها

 .)41سددددی ز  )1335ویژگیهددددای فیزیکوشددددیمیایی

در گددروه کشددتار صددناتی حدددود  3واحددد لگدداریتمی ،در

گوشددت  33طهادده شددترمرگ افریقددایی کدده بدده روش

مورد اسدتافی وکوکوس ارئدوس و اشریشدیا ک دی  2واحدد

صددناتی در کشددور افریقددای جنددوبی ذبددح شددده بودنددد را

لگددداریتمی و در مدددورد ک یفردهدددا و بددداکتریهدددای

مدددورد بررسدددی طدددرار داده و شددداخدهای فدددوو را بددده

سدددرماگرا تادددداد میکروارگانیسددد ها حددددود  1واحدددد

ترتیددو  1/14 ،21/3 ،71/1و  1/41درصددد ذکددر نمددود

لگدددداریتمی کمتددددر اسددددت .ایددددن کدددداهز تاددددداد

 .)41در مهالاددده حاضدددر نیدددز ایدددن شددداخدها در

میکروارگانیس ها میتواندد بده دلیدل انجداد شدو

طبدل

نمونددههای کشددتار سددنتی بدده ترتیددو ،11/32 ،77/14

از ذبددح ،ن ددوه مناسددوتر پرکنددی ،پوسددتکنی و تخ یدده

 1/45و  1/31درصددد و در نمونددههای کشددتار صددناتی

اماددداو و احشددداو در روش کشدددتار صدددناتی باشدددد.

بدده ترتیددو  1/21 ،21/22 ،75/51و  1/54درصددد ذکددر

همچنددین در کشددتارگاههای صددناتی الزامددات بهداشددتی

شددد کدده در م دددوده نتددایج سددایر مهالاددات اسددت .در

بددرای تجهیددزات ،م ددیت و پرسددنل بدده ددور مددو رتری

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد /1شماره /2پائیز وز مستان 1931

میددددددانگین CFU/g

Log10
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با توجده بده ایدن کده درصدد مجداز مدوارد مایدو بدرای

اجرا میشود.
بددا توجدده بدده مشددابهت بسددیار نزدیدد
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خصوصددیات

شدداخدهای ذکددر شددده در مددورد کشددتار صددناتی بدده

گوشددت شددترمرگ بددا گوشددت گدداو و روش مشددابه ذبددح

ترتیددددو  41 ،11و صددددفر درصددددد اسددددت ،بنددددابراین

آنها ،میتدوان بده مهالادات انجداد شدده در ایدن زمینده

نمونههای کشدتار سدنتی در هدر سده مدورد و نموندههای

اشددداره نمدددود  .)33موکدددارتینی و همکددداران )1335

کشدتار صددناتی در مدورد باکتریهددای مزوفیدل هددوازی و

نموندددههای گوشدددت گددداو کشدددتارگاههای سدددنتی و

سالمونال غیرطابل پذیرش است.

نیمهصددناتی را در کشددور اندددونزی از ندددر میکروبددی بددا

بندددابراین جهدددت کددداهز آلودگیهدددای میکروبدددی

هدد مددورد مقایسدده طددرار دادنددد و بددا توجدده بدده نتددایج،

گوشددت شددترمرگ کدده از ابتدددای پددرورش شددترمرگ در

تفدداوت طابددل تددوجهی بددین نمونددههای کشددتارگاههای

مزرعدده مدددندر طددرار میگیددرد ،بددر صناتیشدددن کشددتار

سددنتی و نیمهصددناتی از ندددر آلددودگی بدده سددالمونال بدده

شددترمرگ تاکیددد میگددردد .بدده ندددر میرسددد کشددتار

ترتیددو  13/1و  15/5درصددد) و اشریشددیا ک ددی 77/3

صددناتی ،دسددتکاریهای زایددد الشدده توسددت کارکنددان

و  73/1درصد) مشاهده نشد .)42

کشددتارگاه را تددا حدددود زیددادی حددذا و سددبو رعایددت

بهاندددار و همکدداران  )2117آلددودگی میکروبددی در

اصو بهداشدتی و همچندین الدزاد بده نددارت و بازرسدی

نموندددههای گوشدددت بدددز و گوسدددفند را در  31نمونددده

دائمددی دکتددر دامپزشدد

بددر کشددتار ،الشدده و بهداشددت

کشددتارگاه صددناتی و  144نموندده کشددتارگاه سددنتی را

کشتارگاه میگردد.

در کشددور هنددد بددا هدد مقایسدده نمودنددد .هددر چنددد در

سپاسگزاری

مرح دده پوسددتکنی و تخ یدده امادداو و احشدداو شددمارش

از مدددیریت م تددرد مزرعدده گ بددرگ ددوبی کدده در

میکروارگانیسددد های مزوفیددددل هددددوازی در دو گددددروه

فددراه کددردن تسددهیالت و کم هددای مددالی و تکنیکددی

تفدداوتی نداشددتند ،امددا پدد

از آ کشددی نهددایی میددزان

آلدددودگی در گدددروه کشدددتار سدددنتی حددددود

Log10

 1 CFU/cm2بیشددتر از گددروه کشددتار صددناتی بددود کدده از
ندددر آمدداری میددزان طابددل تددوجهی اسددت .)p>1/15
همچندددین در گدددروه کشدددتار سدددنتی  11/5درصدددد از
نمونددهها آلددوده بدده سددالمونال بودنددد کدده ایددن آلددودگی در
هددیچ کددداد از دادهددای کشددتار صددناتی مشدداهده نشددد
.)43
در ت قی حاضدر مقایسده نتدایج بده دسدت آمدده بدا
حدددود مجدداز نشددان میدهددد کدده از ندددر حددد مجدداز
باکتریهددای مزوفیددل هددوازی

کمتددر از Log10 CFU/g

 ،)4اشریشدددیا ک دددی کمتدددر از  )1/7 Log10 CFU/gو
سددالمونال منفددی در  25گددرد) در نمونددههای کشددتار
سدددنتی بددده ترتیدددو  111درصدددد 111 ،درصدددد و 11
درصد و در نموندههای کشدتار صدناتی بده ترتیدو 111
درصددد 21 ،درصددد و  21درصددد نمونددهها مایددو اسددت.

همکاری نمودهاند ،تشکر به عمل میآید.
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Summary
Ostrich meat has a very high nutritional value and its slaughtering can be carried out in a traditional
method outside the slaughterhouse, on the ground floor and without mechanized equipment or can be
carried out in the industrial method in the livestock slaughterhouse, hanging from the roof rails and with
mechanized equipment. Considering the greater risk of contamination of ostrich meat in traditional
killing, the aim of this study was to compare the microbial and physico-chemical characteristics of
ostrich meat between two traditional and industrial slaughtering methods. 20 healthy ostriches were
selected according to the same breeding conditions, and 10 pieces were slaughtered by traditional
method and 10 pieces were slaughtered by industrial method. Microbiological characteristics (counting
of psychrotrophic, mesophilic aerobic bacteria, Staphylococcus areues and coliform, and identification
of E. coli and salmonella) and physico-chemical measurements (protein, fat, moisture and ash) were
analyzed. In all microbial tests, the number of microorganisms in the traditional slaughtering group
were significantly higher than industrial killing (p <0.05). The results of physico-chemical tests showed
no significant difference between two groups of ostrich meat but the percentage of protein in traditional
slaughtering samples was lower than acceptable range, which is probably due to microbial degradation
in these samples. Therefore, it is recommended that ostrich slaughtering be carried out in industrial
slaughterhouses and with the principles of hygienic packaging so that this product can be provided
under better sanitation conditions for supply to consumers.
Key words: Traditional Slaughtering, Industrial Slaughtering, Slaughterhouse, Ostrich meat

