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مقایسه کیفیت بهداشتی محصوالت عملآوری شده به روش صنعتی
و نیمه صنعتی در کشتارگاه طیور
ٍیدا پیزسهبًی ٍ *1پیوبى خبًی اهیي آثبدی

2

 .1استبدیبر گزٍُ ثْداضت ٍ هَاد غذایی داًطکدُ داهپشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحد گزهسبر
 .2داًص آهَختِ داًطکدُ داهپشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحد گزهسبر
تبریخ دریبفت55/3/11:

تبریخ پذیزش56/1/13 :

چکیده
ایي هطبلعِ جْت هقبیسِ کٌتزل کیفی ٍ ثْداضتی ً 50وًَِ (ً 25وًَِ اس ّز خط) اس قطعب ت گَضت هزغ کطتبر ضدُ ثِ رٍش صٌعتی ٍ ًیوِ صٌعتی صَرت
گزفتِ است .دست کبرگز در خط کطتبر صٌعتی ًقطی ًدارد ،اهعبء ٍ احطبء ثطَر اتَهبتیک جدا هیضًَد ٍ سزد کزدى الضِّب ثب استفبدُ اس َّای سزد
صَرت هی گیزد اهب در خط کطتبر ًیوِ صٌعتی دست کبرگز در فزآیٌد دخیل هیثبضد ٍ دهبی الضِّب را ثب غَطِ ٍر ضدى در آة یخ کبّص هیدٌّدً .تبیج
ثزرسی کیفیت ثْداضتی ًوًَِّب ثب آسهبیط بت ثبکتزیبیی تعییي ضوبرش کل ثبکتزیْب ثِ رٍش پَرپلیت ،ضوبرش کلیفزم هدفَعی ثِ رٍش تعییي حداکثز تعداد
احتوبلی ثبکتزی آلَدُ کٌٌدُ ) ٍ (MPNجداسبسی اضزیطیبکلی ،سبلوًَال ،استبفیلَکَکَس اٍرئَس ،کوپیلَثبکتز ،لیستزیب ٍ ٍیجزیَ ًطبى داد کِ ضوبرش
کل ثبکتزیبیی ً 1%وًَِّبی خط کطتبر صٌعتی ٍ ً 12%یوِ صٌعتی ثبالتز اس حد استبًدارد هیثبضد .آلَدگی ثِ کلیفزم در ً 24%وًَِّبی خط کطتبر ًیوِ
صٌعتی ثیص اس حد استبًدارد ثَدً .وًَِّبی خط کطتبر صٌعتی ثِ کلیفزم هدفَعی ٍ اضزیطیب_ کَلی آلَدُ ًجَدًد اهب ً 52% ٍ 44%وًَِّبی خط کطتبر ًیوِ
صٌعتی ثتزتیت ثِ کلیفزم هدفَعی ٍ اضزیطیب کَلی آلَدُ ثَدًد .استبفیلَکَکَس اٍرئَس اس ًوًَِّبی خط کطتبر صٌعتی جدا ًطد در حبلیکِ آلَدگی1%
ًوًَِّبی خط کطتبر ً یوِ صٌعتی ثِ ایي ثبکتزی ثیص اس حد استبًدارد ثَدًد .ثبکتزیّبی لیستزیب ،کوپیلَ ثبکتز ٍ ٍیجزیَ اس ًوًَِّبی ّز دٍ خط کطتبر جدا
ًطدًد .کیفیت ظبّزی ثْتز ،ثبر ثبکتزیبیی پبییيتز ٍ عدم آلَدگی ًوًَِّب ی قطعبت گَضت هزغ کطتبر ضدُ ثِ رٍش صٌعتی ثِ ثزخی اس هیکزٍارگبًیسنّبی
ثیوبری سا در ایي هطبلعِ را هیتَاى اس دالیل ارجحیت استفبدُ اس ایي رٍش در کطتبرگبُّبی طیَر ثزضوزد.
واژگان کلیدی :الشه مرغ -آلودگی باکتریایی -اشریشیا کولی -سالمونال -استافیلوکوکوس اورئوس
*ًَیسٌدُ هسئَلٍ :یدا پیزسهبًی
آدرس :گزٍُ ثْداضت ٍ هَاد غذایی داًطکدُ داهپشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحد گزهسبر ،گزهسبر ،ایزاى .تلفي05122545461:
پست الکتزًٍیکیv.pirzamani@iau-garmsar.ac.ir:
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مقدمه

کارکنان مواد غذایی نشان میدهد که هر انسانی در
3

 10تا

4

 10میکروب زنده از خودش اشاعه

مشتریان محصوالت فرآوری شده در کارگاهها و

هر دقیقه

یباشد.
کارخانجات ،روز به روز در حال افزایش م 

یدهد .هرگونه تخطی از معیارهای استاندارد کنترل
م

رعایت نکات بهداشتی در کلیه سطوح زنجیره تولید

بهداشتی مواد غذایی باعث رشد و یا تولید سموم

و ارائه محصوالت غذایی ضرورت دارد .باید توجه

میکروبی م 
یشود .طبق بررسی Center for ( CDC

داشت ،بررسی فن آوری های جدید صنعت غذا و

 )Disease Controlدر امریکا که در طول  5سال

توجیه استفاده از آنها در سیر رو به پیشرفت جهان

صورت گرفته است 77 % .مسمومیتهای غذایی ناشي

امری ضروری است (.)9
غذا حامل ( )Carrierبسیاری از اجرام عفونی و غیر
عفونی بوده و در بعضی شرایط بعنوان ناقل فعال

سهای عمومی و رستورانها،
از مواد غذایی ،سروی 
 % 20از منبع منازل و تنها  %3از مواد غذای تجارتی
(کارخانهها) بوده است (.)6

( )Active vehicleعمل میکند (  .) 10در طول دهه

یهای قلبی _ عروقی
آرتریت ،عوارض عصبی ،بیمار 

گذشته وقوع بیماریهای میکروبی ناشی از مواد غذایی

و  ...از جمله عوارض غیر رودهای مزمن حاصل از

نه تنها در کشورهای در حال توسعه با فقر بهداشتی

یهایی مانند
آلودگی محصوالت غذایی به باکتر 

بلکه در کشورهای توسعه یافته با استاندارد باالی

کمپیلوباکترژژونی،

سالمونال،
یرسینیا

اشریشیاکوالی،

آنتروکولی

تیکا

بهداشتی نیز رو به افزایش بوده است .این در حالی

استافیلوکوکوس،

یباشد که وقوع عفونتها و مسمومیتهای غذایی اغلب
م

یباشند .مننژیت و ناقص الخلقه زایی نیز با رشد
...م 

و

یشوند و به این دلیل تعیین آمار دقیق
گزارش نم 

یشوند (.)9-6
لیستریا در مواد غذایی حادث م 

میزان ابتال ،خصوصًاًا در کشورهای در حال توسعه

یتوانند ناقل عفونتهای
مواد غذایی خام یا کم پخته م 

امکان پذیر نیست (.)9
یشود که این مسئله به خاطر آلوده بودن مواد
گفته م 
اولیه غذای تولید شده نیست بلکه مردم با عمل آوری
غیر بهداشتی یا بدلیل آلوده کردن تقاطعی محصوالت
عامل غذا غیر بهداشتی م 
یباشند (.)6
تهای غذایی به دو طریق
باید توجه داشت ،مسمومی 
مستقیم (عدم کارایی شخص بیمار ،معالجات پزشکی)

انگلی به انسان باشند .آمیب ،ژیاردیا و
کریپتوسپوریدیوم از جمله انگلهای تک یاختهای
یباشند .این دسته از
منتقله از مواد غذایی م 
عفونتهای غذایی در کشورهای در حال توسعه از
یباشند (.)8-6
مهمترین عوامل بیماریزا م 
قارچهای آلوده کننده موادغذایی در محیط به راحتی
توسط جریان باد ،حشرات و بارندگی پراکنده
نها،
مایکوتوکسی 

متابولیتهای

ثانویه

و غیر مستقیم (هزینههای تحقیقاتی) در اقتصاد ملی

یشوند.
م

یباشند (.)9
تأثیر گذار م 

ت
قارچها که غیرایمونوژن هستند اثرات برگش 

تها و
یها مسئول بروز بخش وسیعی از عفون 
باکتر 

ناپذیری همچون ناقص الخلقه زا يي  ،ضعف سيتم

یباشند .تعدادی از
مسمومیتهای ناشي از موادغذایی م 

ايمني ،سرطان_ زایی و ...دارند (.)2

یهای بیماریزای موادغذایی فلور میکروبی
این باکتر 

درصد پا يي ن آلودگي ناشي از محصوالت غذا يي

مجرای روده بزرگ پستانداران هستند .آزمایش روی

یتواند بدليل کنترل بهداشتی مواد اولیه و خط تولید،
م

لآوری شده57 ...
مقایسه کیفیت بهداشتی محصوالت عم 

خط تولید اتوماتیک باالخص در کشتارگاه طیور،

شود و به این روش با استفاده از لولههای آزمایش

سالمت کارکنان ،بسته بندی و نگهداری استاندارد

دیگری که حاوی  9سی سی سرم فیریولوژی بودند،

یباشد.
مواد غذایی م 

تهای  0/001و  / 00 01در شرایط بهداشتی آماده
رق 

روش کار

شدند ( .)7شمارش كلی فرمهای مدفوعی به روش

محل اخذ نمونه ،شرکتی واقع در استان سمنان،
حوالی شهرستان پاکدشت و  80کیلومتری شهرستان
یباشد .این شرکت دارای خط کشتار
گرمسار م 

حداكثر تعداد احتمالی ( )MPNبا استفاده از محيط
الکتوز براث صورت گرفت و از نمونههای درون

لولههای گاز دار در روش حداكثر تعداد احتمالی

صنعتی ،سالن پخت و خط كشتار نيمه صنعتی

برای شناسایی اشريشيا كلی پاتوژن به روش ایجکمن

نمونه مرغ قطعه بندی شده با

استفاده شد .نمونههای مثبت این روش در محیط

یباشد.
م

25

كشتارصنعتی از انتهای خط قطعه بندی بطور تصادفی

_ سیستماتیک با رعایت موازین بهداشتی جمع آوری

شد .نمونههای كشتارگاه نيمه صنعتی (  25نمونه

الشه) نیز به روش تصادفی _ سیستماتیک با رعایت

موازین بهداشتی اخذ و در ظروف استريل به منظور
قطعه بندی به خط كشتار صنعتی انتقال یافت (.)3
نمونه برداری از محصول مرغ برگر نيمه صنعتی پس

بریلینت گرین براث و سپس نمونههای مثبت محيط
بريلينت گرين براث بر روی محيط مكانكی آگار

کشت داده شدند .آلودگی نمونهها به اشريشيا كلی
یهای مشكوک (قرمز مايل به
پاتوژن با کشت کلون 

ارغوانی) روی محيط مكانكی در محيط سه قندی
( )TSIو با بررسی نتایج تست ایم ویک مورد تأیید
گرفت ( .)8-4آلودگی نمونهها به سالمونال با کشت

از انتقال به ابتدای خط توليد صنعتی بعد از فرآوری و

در محيط الكتوز براث ،سلنيت سيستئين و تتراتيونات

پخت به بطور تصادفی از انتها خط پخت صنعتی

یسازی و کشت نمونههای غنی شده بر
جهت غن 

صورت گرفت .نمونهها در شرایط استریل ،درون
یونولیت و به همراه یخ سریعًاًا به آزمايشگاه فرستاده

روی محيط سالمونال شيگال آگار بعد از شناسایی
نهایی کلنیهایی مشكوك بی رنگ تا كرم يا زرد كم

شدند .تعداد و نوع نمونههای مورد آزمایش در

رنگ ،شفاف با يا بدون نقطه سياه در مركز با انجام

جدول شماره ( )3ذکر شده است.

تهای تا يي دی (كشت در محيط سه قندی ،کشت
تس 

شمارش كل باکتریها به روش پورپليت با استفاده از
تسازی با سرم
محيط آگار مغذی پس از رق 
فیزیولوژی (  10گرم نمونه با رعایت موازین بهداشتی
در میکسر آزمایشگاهی با

90

سی سی س ر م

فیزیولوژی یکنواخت و  1سی سی از این محلول به
لوله آزمایش حاوی  9سی سی سرم فیریولوژی انتقال
داده شد و پس از مخلوط شدن 1 ،سی سی از این
محلول به لوله آزمایش دیگری که حاوی  9سی سی
سرم فیریولوژی بود ،انتقال یافت تا رقت  0/01آماده

در محیط سولفیت اندل موتلیتی ( Sulfide Indole

 ،)Motilityکشت در محیط سیمون سیترات آگار و
اوره) صورت گرفت ( .) 10 -6شناسايی و جداسازی
استافيلوكوكوس اورئوس با کشت نمونهها بر روی
بردپاركر آگار و آزمایشات تاییدی كوآگوالز ،تخمير
هوازی يا بيهوازی مانيتول در محيط كشت افتراقی
مانيتول سالت آگار انجام شد ( .)8-5روش در نظر
گرفته شده برای جداسازی کمپیلو باکتر بر اساس

استفاده از محيط آبگوشت غنی كننده كمپيلوباكتر
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(حاوی خون ليز شده اسب) ،محيط آبگوشت

نیمه صنعتی بجزء یک نمونه سینه و دو نمونه ران

اختصاصی غنی كننده كمپيلوباكتر (حاوی خون غير

مرغ در حد استاندار بود اما این محصوالت بار

ليز شده گوسفند) و جار بی هوازی همراه با گاز پک

باکتریایی باالیی داشتند .آلودگی بیش از حد استاندارد

(شماره  MerckKGaA)-1.16275.0001در دماهای

به كلی فرم مدفوعی در  04%نمونههای حرارت ندیده

 37درجه سلسيوس به مدت  4ساعت و پس از آن

این خط کشتار مشاهده گردید .باید توجه داشت که

در دمای  42درجه سلسيوس به مدت  24ساعت بود

فقط مرغ برگر در این خط تحت حررات توليد

( .)6شناسایی نمونههای آلوده به لیستریا نیز با کشت

یشود و دیگر محصوالت خط کشتار نیمه صنعتی
م

طهای آبگوشت غنی كننده و سپس محیط
آنها در محی 

بعد عمل آوری حرارت نديده بودند .آلودگی بیش از

اختصاصی ليستريا صورت گرفت .البته کلنی مشکوک

حد استاندارد به كلی فرم مدفوعی در همه نمونههای

جدا شده از نمونهها باید با بررسی حرکت باکتری در

ران مرغ بجزء دو نمونه و در سه نمونه سینه مرغ این

یها بر روی الم و
گسترش مرطوب تهیه شده از کلن 

خط کشتار مشاهده شد .اشريشيا كلی از همه

یشد ( .)8محيط كشت
توانایی همولیز باکتری تأیید م 

نمونههای ران مرغ اين خط كشتار نيمه صنعتی به غير

طهای
تی_سی_بی_اس بعد از کشت نمونهها در محی 

از دو نمونه جدا گرديد و شناسایی استافيلوكوكوس

آبگوشت غنی كننده برای جداسازی ویبریو احتمالی

اورئوس در دو نمونه سينه مرغ عمل آوری شده در

آلوده کننده استفاده شد (.)9

اين خط كشتار صورت گرفت.

نتايج حاصل از اين تحقيق در جدول شماره  2آورده

میانه و انحراف معیار نمونهها در جدول توصیفی

شده است و نمودار شماره  1مقایسه آلودگی کل

(جدول شماره  )3آورده شده است .نتایج آماری این

یدهد .بر
نمونههای صنعتی و نیمه صنعتی را نشان م 

جدول بیشتر بودن میزان آلودگی نمونههای نیمه

اساس جدول شماره  2شمارش كل باكتريايی اکثر

صنعتی نسبت به نمونههای صنعتی را بطور واضح

محصوالت تولید شده در خط كشتار صنعتی با توجه

نشان داده و همین امر میتواند دلیل معنی دار بودن

به استاندارد ملی ایران (جدول شماره  )1در حد قابل

اختالف میزان آلودگی نمونههای نیمه صنعتی و

یباشد و بار باکتریایی بیش از حد استاندارد
قبول م 

صنعتی باشد ،بنابراین ارتباط معنی داری بین میزان

فقط در دو نمونه ران مرغ تولید شده مشاهده شد.

آلودگی دو روش کشتار وجود دارد .آزمون تی یک

بررسی دیگر نتایج کشت باکتریایی این نمونهها نیز

طرفه در جدول شماره  4نیز با بازه اطمینان 95 %

نشان داد که ميزان آلودگی به كلی فرم در محصوالت

یدهد که نمونههای نیمه صنعتی به طور واضح
نشان م 

اين خط بیشترتر از حد استاندارد نبود .كلی فرم

از نمونههای صنعتی آلودگی بیشتری دارند و اختالف

مدفوعی ،اشريشيا كولی ،استافيلوكوكوس اورئوس،

معنی داری بین آلودگی نمونههای نیمه صنعتی و

سالمونال ،ليستريامونوسیتوژنز ،كمپيلوباكتر و ويبريو

صنعتی است و مقدار اختالف معنی دار دو روش

از اين محصوالت جدا نشدند.

یباشد .بدین ترتیب نمونههای
کشتار  0/ 895 ×01م 

شمارش کل باکتر 
یهای مزوفیل هوازی (شمارش کل
یها) اکثر محصوالت تولید شده در خط کشتار
باکتر 

نیمه صنعتی برای سالمتی خطر بیشتری نسبت به کل

لآوری شده59 ...
مقایسه کیفیت بهداشتی محصوالت عم 

نمونههای صنعتی و نمونههای صنعتی آلوده باالتر از

آلودگی این دو گروه نمونه را با ضریب ( 8برابر)

حد مجاز دارند.

نشان داده است.

نمودار شماره  2سطح همبستگی سه بعدی نمونههای
صنعتی و نیمه صنعتی ،معنی دار بودن اختالف میزان
جدول شماره  -1حدود استاندارد میکروبیولوژی قطعات گوشت مرغ بر اساس استاندارد ملی ایران ()3
ردیف

شرح آزمون

1

شمارش كلی

حد استاندارد
5

م كي رو ارگانیسمها (در گرم)
سالمونال (در  25گرم)

منفی

استافيلوكوكوس كوآگوالز مثبت (در گرم)

0 12

اشرشيا كولی (در گرم)

50

2
3

01

4

جدول شماره  -2تعداد نمونههایی كه آلودگی باكتريايی آنها بيش از حد استاندارد است
یهای
باکتر 

شمارش كل

آلوده كننده

باكتريايی

كلی فرم مدفوعی

كلی فرم

استافيلوكوكوس

اشريشياكولی

اورئوس

خط كشتار

نمونههای

2

0

0

0

0

صنعتی

حرارت ندیده

()31

()0

()0

()0

()0

(درصد)

2

0

0

0

0

کلیه نمونهها

()8

()0

()0

()0

()0

(درصد)
نمونههای

3

6

6

نيمه

حرارت ندیده

( ) 20

()04

()04

-

-

خط كشتار
صنعتی

(درصد)

3

6

6

-

-

کلیه نمونهها

( ) 12

( ) 24

( ) 24

(درصد)

جدول  :3آزمون توصیفی
تعداد نمونه

حداکثر آلودگی

حداقل

میانگین

آلودگی

انحراف

 Tیک طرفه

معیار

اختالف معنی داری

استاندارد
نیمه صنعتی

25

>1/6×012

7

>6×01

صنعتی

25

4

4

>4/1×01

نوع

t

1/1×01

1/ 5200
0/ 0800

0/87178
0/ 89 6 27

2/ 395 ×015
4

1/5×01

جدول  :4آزمون  Tیک طرفه
df

)Sig. (2-tailed

تفاوت معناداری

تفاوت  59درصدی حد تعادل طرفین
پایین دست

صنعتی

1/260

24

0/ 2990

54 /2×015

- 2399 / 39

نیمه صنعتی

7/816

24

0/ 00

4

16111/ 83

1/ 53 ×01

باالسدتت
34 87 47/77
654 19 / 57
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نمودار شماره  :1آلودگی کل نمونههای صنعتی در مقایسه با آلودگی کل نمونههای نیمه صنعتی

نمودار  :2سطح همبستگی سه بعدی نمونههای صنعتی و نیمه صنعتی از لحاظ میزان آلودگی

بحث و پیشنهادات

یدهد که شیوع سالمونال در
صورت گرفته نشان م 

در مطالعه حاضر بار باکتریایی و آلودگی به

گوشت مرغ قطعه بندی شده ،فرآوردههای گوشت

میکروارگانیسمهای بيماري زا در محصوالت

مرغ و ران مرغ قطعه بندی شده  10 %بود و از

استحصالی از خط كشتار صنعتی به طور قابل

نمونههای فيله مرغ قطعه بندی شده ،گوشت مرغ

نتر از محصوالت خط كشتار نيمه
مالحظهای پایی 

چرخ شده ،چ كي ن برگر ،ناگت مرغ و سوسیس،

صنعتی بود .اين محصوالت کیفیت ظاهری بهتری نيز

داشتند .هیچکدام از نمونهها مطالعه اخیر به سالمونال
آلوده نبودند .گزارش تحقیقی که در عربستان سعودي

سالمونال جدا نکرده بودند (  .) 12مطالعهای دیگری در
استان تهران بر روی  630نمونه گوشت (  ) 315و مرغ
یها و
(  ) 315بسته بندی شده و غیر بسته بندی قصاب 

لآوری شده61 ...
مقایسه کیفیت بهداشتی محصوالت عم 

مرغ فروشیهای جنوب شهر تهران صورت گرفت.

یها در هیچکدام از
یدهد .آلودگی به این باکتر 
م

یدهد که بار
نتایج این مطالعه نیز نشان م 

نمونههای خط کشتار صنعتی این مطالعه مشاهده

باکتریایی 49 /2%نمونه گوشت مرغ و  8/9 %نمونه

نشد .آلودگی باكتريايی نمونههای محصول نهایی

یباشد.
م

سالن پخت (محصوالت حرارت ديده مرغ برگر) كه

 4/1%، 10 /1%، 11 /3%و 2/9%نمونهها بترتیب به

از هر دو منبع گوشت مرغ (خط كشتار صنعتی و نيمه

سالمونال ،کمپیلوباکتر ،یرسینیا انتروکولیتیکا و

صنعتی) تأمین میشوند ،تفاوتی نداشتند و دلیل آن

آئروموناس آلوده بودند ( .)1محققین آلودگی 31

حرارت باالی پخت دو مرحله سرخ كردن و آون

نمونه از  33گوشت خام طيور مورد آزمایش در

یبرد .اما
گذاری بود که میکروارگانیسمها را از بين م 

گوشت

باالتر

از

حد

استاندارد

اروپا را به اشریشیا_ کولی بين سالهای  2000تا

بايد توجه داشت كه حرارت بر توكسين های توليد

 2001گزارش کردهاند (  .) 18میانگین آلودگی گوشت

شده برخی از میکروارگانیسمها عامل فساد و بيماري

مرغ قطعه بندی شده (فیله -ران و گوشت چرخ شده

یتوان مشكل
یباشد ( .)9اين مسئله را م 
زا بي تأثیر م 

مرغ) و محصوالت فراوری شده از گوشت مرغ

اساسی خط كشتار نيمه صنعتی عنوان كرد در ضمن

(برگر -ناگت و ژامبون) به اشریشیا کولی در

باید توجه داشت که ممكن است آلودگی تقاطعی در

مطالعهای که در عربستان صعودی انجام دادهاند

مرحله بسته بندی محصوالت هر دو خط کشتار اتفاق

بترتیب  60 ، 60 ، 70 ، 60 ، 70و  60درصد اعالم شده

بيافتد و آلودگی م كي روبی در محصوالت آماده فروش

است (  .) 12میزان شیوع اشریشیا کولی در  061نمونه

نيز مشاهده شود .آلودگی  75 %نمونههای مرغ قطعه

گرفته شده از غذای دام و طيور ايالت ويرجينياي

بندی شده به استافيلوكوكوس اورئوس را در

آمر كي ا در تابستان و زمستان  5/7%، 2002بود و در

کارخانهای از ایتالیا گزارش کردهاند ( .)31محققین

این مطالعه ران قطعه بندی شده ،سینه مرغ قطعه بندی

غرب استراليا گوشت قطعه بندی شده مرغ گوشتی،

شده و چیکن برگر فرآوری شده در خط کشتار

بوقلمون و الشههای خط كشتار آنها را از نظر آلودگی

صنعتی به کلی فرم مدفوعی و اشریشیا کولی آلوده

به استافيلوكوكوس اورئوس آزمایش کرده و اعالم

نبودند اما درصد آلودگی این محصوالت تولید شده

نمودند که  31/7%از  920نمونه جمع آوری شده به

به روش نیمه صنعتی به کلی فرم مدفوعی بترتیب

استافيلوكوكوس اورئوس آلودهاند .البته  68 /3%این

 0 ،04 ، 100و اشریشیاکولی  0 ،0 ، 80بود ( .)71نتایج

نمونههای مثبت مربوط به مرغهای گوشتی بود كه

مطالعه پیش رو نیز نشان داد که  52 %نمونههای خط

درصد قابل توجهی م 
یباشد (  .) 14کمپیلوباکتر و

کشتار نیمه صنعتی به كلی فرم مدفوعی آلودهاند و

میکروارگانیسمهای دیگر محتویات لوله گوارش مرغ

یباشند كه در اين
اکثر این نمونهها از محصوالتی م 

احتما ًالًال در خط کشتار و خصوصًاًا در مرحله خنک

خط كشتار بدون حرارت دادن بسته بندی شده بودند.

یکنند اما پوست کنی ،قطعه
کردن الشه را آلوده م 

بررسی نتایج مطالعه حاضر ،آلودگی  44 %نمونههای

بندی الشه در كاهش آلودگی نقش دارند .نتایج یک

برداشت شده از خط کشتار نیمه صنعتی به اشريشيا

یدهد كه  48 %سینههای مرغ پوست
مطالعه نشان م 

كلی و  8%آنها را به استافيلوكوكوس اورئوس نشان

کنی نشده و  2%از همین نمونه سینه مرغ اما پوست
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کنی شده به کمپیلوباکتر آلوده بودند ( .)51آلودگی به

نسبت به خط كشتار نیمه صنعتی در توليد محصوالتی

كمپيلوباكتر ،لیستریا و ویبریو در هیچیکدام از

بهداشتی تر و با يك فيت کیفیت ظاهری و حسی

نمونههای مورد مطالعه در این بررسی پیش رو

یباشد .افت وزنی الشهها در خط كشتار
مناسب م 

مشاهده نشد .نتایج تحقيق ديگر صورت گرفته بر

صنعتی بدلیل قطع پاها از باالتر از مفصل پا بطوری

روی  120نمونه محصوالت فرآوری شده گوشت

كه مقدار بیشتری از استخوان ساق پا با الشه همراه

مرغ که  50نمونه از این محصوالت طي فرآوري

یباشد ،عدم تخلیه كامل امعاء و احشاء (گاهی اتفاق
م

حرارت دیدهاند ،آلوده نبودن نمونهها را به ليستريا

یشود) ،ریهها و نای و مری بیشتر از خط
مشاهده م 

یدهد .آلودگی به ليستريا در  43نمونه از 70
نشان م 

یباشد .باید توجه داشت که
كشتار نیمه صنعتی م 

نمونه گوشت خام مرغ مورد آزمایش در این مطالعه

یگردد
پیش سرد كن با هوای سرد سبب افت وزنی م 

مشاهده شد و ليستريا مونويستوژنز را فقط در 6

در حالیکه پیش سردكن خط كشتار نیمه صنعتی آب

نمونه از آنها تشخيص دادند .نمونهها دیگر این

یباشد و سبب جذب آب ( )2%در الشه
سرد م 

مطالعه به گونههای دیگر ليستريا آلوده بودند ( .) 16

یشود .بدیهی است با توجه به افت وزنی نسبتًاًا زیاد
م

یدهد که  24 %از 50
گزارشی از بنگالدش نشان م 

محصوالت خط كشتار صنعتی نسبت به خط كشتار

نمونه محتويات روده مرغ و  2%از  50نمونه دیگر

نیمه صنعتی ،محصوالت توليد شده خط كشتار تمام

برداشت شده از دست كارگران كشتارگاه مرغ

بين داللهای مرغ کشور ما مقبولیتی ندارد.

اتومات كي

(مستقیمًاًا" با الشه مرغ تماس داشتند) به ويبريو كلرا

عالوه براين ،هزینه راه اندازی خطوط كشتار قدیمی

آلودهاند ( .) 11

یباشد و
بسیار نازلتر از خط كشتار صنعتي و مدرن م 

کاهش کیفیت بهداشتی نمونهها در مطالعه پیش رو را

یتوان از داليل عدم گسترش خط كشتار
اين را نيز م 

یتوان بدليل آلودگی تقاطعی محصوالت در خط
م

صنعتی برشمرد .میتوان به این نتیجه رسید با رعایت

کشتار نیمه صنعتی و در نتیجه عدم عمل آوری

نکات بهداشتی در عمل آوری نمونههای صنعتی ،این

بهداشتی محصوالت بیان کرد .نقل و انتقال

نمونهها کمتر از نمونههای نیمه صنعتی در معرض

محصوالت خط كشتار نيمه صنعتی با دست صورت

احتمال آلودگی باكتريايی بودند اما از آنجائیکه وزن

یهای گروه
یگیرد و احتما ًالًال به این علت به باکتر 
م

تنها فاكتور تع يي ن كننده قیمت در بازار فروش مرغ و

كلی فرم بخصوص كلی فرم مدفوعی ،اشریشیا کولی

محصوالت توليد شده از آن میباشد و در حال حاضر

و استافیلوکوکوس اورئوس آلوده شدهاند .در ضمن

كیفیت در تع يي ن قيمت اين محصوالت در بازار ایران

آلودگی باکتریایی مشاهده شده در تقریبًاًا  90 %ران

نقشی ندارد .درحال حاضر الشههای خطوط كشتار

مرغهای فرآوری شده خط کشتار نیمه صنعتی

یگردد
قدیمی كه در آنها الشه به مدفوع مرغ آغشته م 

یتواند بدلیل تماس با مدفوع و عدم رعایت
م

از نظر فروشندگان جامعه ما مقبولتر و محصوالت

بهداشت در مراحل تولید باشد .مطالعه صورت گرفته

حاصل از آنها نيز بدلیل توجیه اقتصادی ذکر شده

اخیر تا حدی با دیگر تحقیقات همخوانی دارد .نتایج

بازار پسندتر است.

این بررسی بیانگر کارآمدتر بودن خط كشتار صنعتی

لآوری شده63 ...
مقایسه کیفیت بهداشتی محصوالت عم 
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Abstract
In this survey, the microbiological control of poultry carcass slaughtered in industrial and semiindustrial slaughterhouses were compared (25 samples in each line). In industrial slaughter line, no
process is performed manually. The visceral organs are removed automatically and chilling air is
used to cool down the carcasses while in the semi-industrial line, the visceral organ removing is a
manual procedure and chilling the carcasses is done by floating them in ice water. The bacterial
contamination in each sample was studied using Total Count and Fecal Coli form by using pour plate
count and MPN method, respectively and led to the isolation of E. coli, Salmonella, Staphylococcus
aurous, Campylobacter, Listeria and Vibrio. The results showed that Total Count of%8 and%12 the
industrial and semi-industrial lines ´samples were above the standard, respectively. In addition, Coli
form count was above the standard in 24% of semi-industrial samples. None of the samples in the
industrial line were Fecal Coli form & E. coli contaminated. In the semi-industrial line; Fecal
Coliform & E, Coli were isolated from 44% and%52 of the sample, respectively. Staphylococcus
aureus was not isolated from any of the samples in the industrial line while in the semi-industrial line,
8% of the samples had the contamination above the standard. No Campylobacter, Listeria,
Staphylococcus aureus and Vibrio could be isolated from these 50 samples.
Keywords: poultry carcass, bacterial contamination, Escherichia coli, Salmonella, Staphylococcus
aurous
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