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بررسی تاثیر سرد کردن با آب خنک ،محلول پراکسید هیدروژن و ازن تراپی
برکاهش بار میکروبی الشه طیور
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چکیده

به منظور بررسی و مقایسه تاثیر سرد کردن بر کاهش بار میکروبی الشه طیور با روش غوطه وری در آب خنک ،محلول پراکسید هیدروژن و
استفاده از گاز ازن ،مجموع  45الشه مرغ گوشتی کشتار شده شده از یک واحد تولیدی در کشتارگاه طیور واقع در استان چهارمحال و
بختیاری جمعآوری و به سه گروه تقسیم شدند .تعداد  15قطعه الشه به مدت  60دقیقه در خنک کننده حاوی آب سرد (شاهد) و  15قطعه الشه
به مدت  60دقیقه در خنک کننده حاوی 0/ 02پراکسید هیدروژن و  15قطعه الشه دیگر داخل محفظهای تحت تاثیر گاز ازن با غلظت  7میلی
گرم در دقیقه قرار داده شدند .به منظور ارزیابی بار میکروبی از هر الشه متعلق به گروههای آزمایشی یک سوآپ از ناحیه پوست سینه
شهای استاندارد بیوشیمیایی یا میکروبی قرار گرفتند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد در گروههای
جمعآوری گردید و نمونهها تحت آزمای 
مصرف کننده پراکسید هیدروژن و گاز ازن کاهش معنیداری در تعداد کلیفرمها و استافیلوکوکوس اورئوس نسبت به گروه شاهد و کاهش
کها و مخمرها مشاهده شد .نتایج به دست آمده از بررسی حاضر نشان داد پراکسید هیدروژن در مقایسه با گاز ازن در
در تعداد کلی کپ 
یتوان بیان کرد
خصوص کاهش تعداد کلی فرمها ،کپکها و مخمرها و استافیلوکوکوس اورئوس موثرتر واقع شده است .به صورت کلی م 
استفاده از پراکسید هیدروژن و گاز ازن اثرات قابل توجهی بر کاهش بار میکروبی الشه طیور و حفظ کیفیت آن در خط تولید کشتارگاه دارد.
کلمات کلیدی  :بار میکروبی الشه طیور ،پراکسید هیدروژن ،گاز ازن ،کلی فرم ،استافیلوکوکوس اورئوس.
*نویسنده مسئول :موسی معینی

آدرس :گروه علوم دامی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ابهر ،ابهر ،ایران .تلفن03 1314 26 1 09 :

پست الکترونیکMoeinimoosa@gmail.com :
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مقدمه

گوشت طیوراز جمله فرآوردههای مهم با منشا دامی

یباشد که از مصرف فزآیندهای در تغذیه انسان
م 
برخوردار است و بهعنوان ماده غذایی اصلی افزایش
قابل توجهی برای مصرف در  20سال اخیر داشته است
( .)1طبق گزارش سازمان غذا و داروی جهانی بسیاری
فکننده را
از بیماریهای میکروبی که سالمت مصر 
یباشد
یکند ،ناشی از مصرف غذاهای آلوده م 
تهدید م 
که یکی از گستردهترین مشکالت بهداشتی در جهان
معاصر و عامل مؤثری در کاهش بهرهوری اقتصادی
مهای کنترلی و تضمین ایمنی غذا
است که سیست 
نتوانستهاند از بروز آنها جلوگیری نمایند (  .) 15از
اینرو بایستی کارخانههای تولید مواد غذایی و
کشتارگاههای دام و طیور معیارهای کنترل مطمئن و
الزم را در تهیه و بستهبندی مواد غذایی سالم و بهداشتی
بهکار گیرند .بیشترین آلودگی میکروبی بر روی الشه
طیور کشتاری در طی مراحل فرآوری عمدتًاًا مربوط به
یهای متقاطع
مراحل شستن با آب گرم و نیز آلودگ 
بههنگام خنک کردن الشه پرندگان کشتار شده در
یپیوندد ( .)3با
هنگام خنک کردن الشه به وقوع م 
شهای مختلف گند
وجود شستشوهای مکررو رو 
زدایی هرگز الشه عاری از میکروارگانیسم در مراحل
لآوری کشتارگاه وجود نخواهد داشت(.)11
عم 
تحقیقات اخیر نشان دادهاند ،اگرچه حذف کامل این
لآوری در الشه
یهای بیماری زا تحت شرایط عم 
باکتر 
طیور امکان ندارد ولی احتمال حذف آلودگی متقاطع
در مراحل مختلف عملآوری وجود دارد .امروزه
کسازی به روشهای غوطه وری از طریق جریان
خن 
سریع و مستقیم آب خنک ،اسپری آب خنک و یا از
یگیرد(  .) 12مطالعات
راه جریان هوای خنک صورت م 
نشان میدهد که خنک کنندههای با روش غوطهوری

یها در الشههای طیور
باعث کاهش شمارش کلی باکتر 
یگردند ( ،)61ولی با این وجود ،خنکسازی با روش
م 
غوطهوری به عنوان یک نقطه بحرانی اصلی شناسایی
کسازی و شستشوی الشهها از دیگر
شده است ( .)6خن 
یباشد که سبب ایجاد
نقاط بحرانی کشتارگاه طیور م 
یشود(  .) 13اغلب تانکهای
آلودگی درالشه مرغها م 
کسازی از دو قسمت تشکیل شدهاند که در قسمت
خن 
یگراد بوده و دما در
اول دمای آب  15 - 25درجه سانت 
قسمت دوم به علت افزودن پودر یخ به  2-6درجه
یرسد .در قسمت اول که مرغها با حرکت
یگراد م 
سانت 
حلزونی داخل تانک به جـلو رانـده مـیشـونـد،
بههمدیگر برخورد کرده و کام ًالًالشسته شده و در ضمن
شسته شدن به میزان  01درجه سانتیگراد نیز خنک
یگردند(  .) 20در بخش دوم نیز دمای الشه به 2 -4
م 
ییابد .کل زمان سپری شده
یگراد کاهش م 
درجه سانت 
در این مرحله  30 - 40دقیقه میباشد .هیدروژن پراکسید
یا آب اکسیژنه یکی از باکتریکشهای قوی است که
یتواند در حذف عوامل باکتریایی الشه طیور مؤثر
م 
باشد(  .) 14تجزیه این ماده باعث ایجاد رادیکالهای
یشود که بیش از چند ثانیه در دسترس
 OHیا  Oم 
یباشند و در این مدت با خاصیت شدید
نم 
اکسیدکنندگی خود ،مواد آلی و معدنی را اکسید
یکند .آب اکسیژنه در گذشته به دلیل خاصیت
م 
ضدعفونی کننده آن در پانسمان زخمهای عفونی
استفاده میشد ،امروزه برای ضدعفونی لوازم یا سطوح
یشود .تکنولوژی استفاده از اکسیژن فعال
استفاده م 
(ازن) ،نزدیک به نیم قرن است که در کشورهای
پیشرفته برای تصفیه هوا و باال بردن میزان اکسیژن در
اماکن عمومی استفاده میشود ( .)61خصوصیات
میکروب کشی ازن بیانگر پتانسیل باالی اکسیداسیون
یباشد(  .) 18الزم به ذکر است سازمان جهانی غذا
آن م 

بررسی تاثیر سرد کردن با آب خنک15 ...،

و دارو و انجمن سالمت آمریکا ( )9استفاده از اکسیژن

سردکننده طیور و ضدعفونیکردن الشه طیور استفاده

فعال را به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده در پروسه

یشود .استفاده از ازن توسط دپارتمان کشاورزی
م 

تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی از جمله میوه،

ایاالت متحده در سال  ۱۹۹۷برای بازیابی و استفاده

سبزی ،گوشت قرمز ،ماهی و مرغ تصویب نموده است

مجدد از آب سردکردن طیور تصویب شد و یک سال

و خطرات باقی ماندن میکرو ارگانیسم لیستریا در

بعد از مطالعه اطالعات اصلی در سراسر جهان روی ازن

گوشت ،حتی پس از استفاده از گاز کلر را اعالم کرده

توسط یک هیات ویژه در سال  ۱۹۹۷رای به سالم بودن

یدهد که گند زدائی
است ( .)71تحقیقات نشان م 

ازن در استفاده از آن برای ضد عفونیکردن و بهداشتی

یها و تجزیه
توسط ازن حاصل اثر مستقیم آن برباکتر 

کردن غذاها داد(  .) 19از آن جایی که یکی از مراکز

یباشد که از این نظر با
یها م 
دیواره سلولی باکتر 

یباشند به
مهم فرآوری مواد غذایی کشتارگاهها م 

مکانیسم عمل کلر در فرایند گند زدائی متفاوت است

طوری که در طول فرآیند کشتار دام و طیور ،حتی

( .)01براساس یافتههای اخیر ،گاز ازن به عنوان یک

هوای مناطق مختلف میتواند الشهها را با پاتوژنها یا

روش غیر حرارتی مؤثر در ضد عفونی باکتریایی الشه

میکروارگانیسمهای عامل فساد که تأثیر عمدهای بر

طیور در کشتارگاهها قابل استفاده است .با توجه به

کیفیت این فرآوردهها دارند آلوده کند( ،)7هدف از

قدرت باالی گند زدائی ازن در مقایسه با کلر (  25برابر)

مطالعه حاضر بررسی و مقایسه سرد کردن با آب خنک،

و سایر گندزداها ،زمان کمتری جهت تکمیل فرایند

استفاده از گاز ازن و محلول پراکسید هیدروژن بر

یباشد .ازن میکروارگانیسمهای
گندزدائی نیاز م 

کاهش بار میکروبی الشه طیور جمعآوری شده از

سها ،قارچها،
یها ،ویرو 
مختلف نظیر انواع باکتر 

کشتارگاه طیور واقع در استان چهارمحال و بختیاری

گهای منتشر شونده از طریق آب
مخمرها ،اسپورها وها 

میباشد.

یبرد و به نحو مطلوب و بسیار مؤثری
و هوا را از بین م 
یدهد(.)8
یهای میکروبی را کاهش م 
انواع آلودگ 
بررسیها همچنین بیانگر توانائی بیشتر ازن در از بین
یباشد .سطح
بردن ویروسها در مقایسه با کلر م 
خارجی گوشت طیور به دلیل باکتریهای هوازی،
قطرات و ذرات گرد و غبار در زمان کشتار و دستکاری
افرادی که در بریدن ،بسته بندی و توزیع دخالت دارند،
یشود .به محض برش و چرخ کردن،
آلوده م 
آلودگیهای سطحی گوشت به داخل آن راه پیدا
میکنند و انواع باکتری اورگانوتروفیک میتوانند در
آن استقرار یابند( .)2شست وشوی ماکیان با آب ازن
دار ،باکتریهای ذخیره شده روی پوست آنها را از بین
یبرد .از ازن در ضد عفونی کردن بازیافت آب
م 

مواد و روشها

به منظور بررسی اثرات سرد کردن الشه باروش غوطه

وری در آب خنک ،محلول پراکسید هیدروژن و
استفاده از گاز ازن بر کاهش بار میکروبی الشه طیور
مجموع  45الشه مرغ گوشتی سویه راس  308در سن

 42روزگی با میانگین وزنی  950 1±052گرم از یک

واحد تولیدی بعد از ذبح در کشتارگاه طیور واقع در
استان چهارمحال و بختیاری جمعآوری و به سه گروه
 15قطعه ای تقسیم شدند .تعداد  15قطعه الشه به مدت
 60دقیقه در خنک کننده چیلر حاوی آب سرد( گروه
شاهد) و  15قطعه الشه به مدت  60دقیقه در خنک
کننده حاوی  0/ 02پراکسید هیدروژن و  15قطعه الشه
دیگر داخل محفظه ای تحت تاثیر گاز ازن با غلظت 7
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میلی گرم در دقیقه قرار داده شدند(  .) 26از هر الشه

لترین تعداد ممکن و برای محاسبه تعداد
محتم 

موجود در گروههای آزمایشی یک سوآپ از منطقه 01

استافیلوکوکوس اورئوس از یک  Loopfulاستاندارد

سانتیمتری ناحیه سطح پوست سینه اخذ شد ( .) 25

رقتهای تهیه شده در سطح محیط کشت آگار خشک

پها به تیوبهای حاوی آب مقطر استریل انتقال
سوآ 

یگراد به مدت 48
و انکوباسیون با دمای  37درجه سانت 

داده شدند و پس از آن تحت شرایط آسپتیک در

ساعت استفاده گردید(  .) 21آزمونها بر اساس

محفظه خنک و عایق نگه داری و سریعا به آزمایشگاه

استانداردها  499 3و  2835ملی ایران انجام شد(.)7

پهای موجود
انتقال داده شدند .سپس از هر یک از تیو 

اطالعات به دست آمده با استفاده از حداقل تفاوتهای

بعد از تهیه مخلوط با رقت  01برابر به جهت کنترل

معنیدار محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار

میکروبی در سطوح مورد نظر ،مطالعات بر روی تعداد

گرفتند( .) 24

نتایج و بحث

کلونی ،تعداد کل کپک و مخمر ،شمارش کلی فرمها و

مقایسه گروه شاهد ،گاز ازن و پراکسید هیدروژن را بر

استافیلوکوکوس اورئوس صورت گرفت ،در هر سری

تعداد کلونی ،کپک و مخمر ،کلیفرم و تعداد

آزمایش یک نمونه به عنوان شاهد (آب مقطر) در نظر

استافیلوکوکوس اورئوس در جدول  1نشان داده شد.

گرفته شد .به جهت بررسی تعداد کلونی در واحد سطح

استفاده از گاز ازن و پراکسید هیدروژن کاهش معنی

یلیتر از هر رقت بر روی سطح کشت
یک دهم میل 

یها ،کپک و مخمر ،کلی
داری را در تعداد کل کلون 

شکننده
خشک محیط آگار استاندارد توسط یک پخ 

فرمها و استافیلوکوکوسها اورئوس را در مقایسه با

استریل پخش شدند .به منظور بررسی تعداد کل کپک

گروه شاهد نشان داد .دادههای حاضر نشان دهنده

و مخمر یک میلیلیتر از هر رقت در درمای  45درجه

کارآیی افزودن پراکسید هیدروژن و استفاده از گاز ازن

سانتیگراد با دکستروز آگار کامال مخلوط و به مدت 4

در کاهش بار میکروبی الشههای مورد مطالعه را نشان

روز در دمای  25درجه سانتی گراد انکوباته شدند.

یدهد.
م 

یفرمها با استفاده از تکنیک
روش شمارش کل 

جدول  -1بار میکروبی الشههای طیور تحت تیمارهای سرد کردن الشه در آب خنک ،محلول پراکسید هیدروژن و استفاده از گاز ازن
موارد مورد مطالعه
تعداد کل کلونی

Min

شاهد

گاز ازن

پراکسید هیدروژن

1/9×014

3/2×013

3/4×013

بررسی آماری
Max

3/4×015

1/6×014

1/5×014

2/5×015

**

Mean
± SE
تعداد کل کپک و مخمر

5

Min

±0/5×01

2

0/7×01

Max

6

Mean

0/6×01

2/4×014

± SE
یف ر م
تعداد کل 

تعداد استافیلوکوکوس اورئوس

Min
Max

5

±0/11×01

1/4×014

3

±0/7×01

2

0/5×01

3

7/2×01

5

±0/ 08 ×01

**

1/2×014

**
3

±0/9×01

2

0/7×01

3

7/ 00 ×01

5

±0/11×01

**

1/8×013

3/1×013

4/2×012

4/4×012

7/9×015

1/7×014

1/5×014

Mean

4/1×013

**5/6×013

**5/4×013

± SE

±0/9×013

3

3

Max

4/2×013

0/2×013

0/4×013

0/8×016

0/1×014

0/2×014

Mean

8/0×013

**4/3×012

**4/6×012

±0/ 21 ×014

3

3

Min

± SE

±0/71×01

±0/ 35 ×01

یدار
**=معنیدار ( )P≤ 0.05و  = nsغیر معن 

±0/22×01

±0/ 41 ×01

1/6×013
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نتایج جدول  2به وضوح نشاندهنده کاهش چشمگیر

استفاده کننده محلول پراکسید هیدروژن در مقایسه با

یفرمها و
در تعداد کل کلونیها ،تعداد کل 

گاز ازن و تیمار شاهد بود.

استافیلوکوکوس اورئوس و همچنین کاهش محدود در

برخی محققین نشان دادند تیمار با ازن به مدت  15دقیقه

تعداد کلی کپک و مخمر را در نمونههای تیمار شده با

در محیطهای کشت باعث کاهش چشمگیری در کل

یدهد.
محلول پراکسید هیدروژن و گاز ازن نشان م 

یها به خصوص باکتریهای گرم
تعداد کلونی باکتر 

نتایج جدول  2نشان داد که میزان کاهش و نسبت

منفی در نمونههای آزمایشی شد .اثرات گاز ازون بر

کاهندگی آن در گروههای استفاده کننده از پراکسید

روی باکتریها هنگام آزمایش بر روی پوست مرغ،

هیدروژن بیشتر از گاز ازن بوده است .نتایج مطالعه

کاهش چشمگیری داشت .کمپیلو باکترژژونی نسبت به

حاضر نشان داد که استفاده از پراکسید هیدروژن سبب

یهای مورد مطالعه ،حساسترین باکتری
سایر باکتر 

کاهش تعداد کلونی به میزان  97 / 41درصد و کاهش

نسبت به گاز ازن بود .گرچه این گاز ،برخی اثرات

 9/ 12درصدی کپک و مخمر میگردد در حالی که

یچرب غیراشباع دارد ولی با توجه
منفی روی اسیدها 

گاز ازن سبب کاهش  96 / 20درصدی و  8/ 42درصدی

به تأثیر خوب گاز ازن در کنترل میکروارگانیسمها،

یگردد .همچنین بیشترین درصد کاهش
آنها م 

یتوان از این گاز در صنایع غذایی جهت استریل
م 

کلیفرمها و استافیلوکوکوس اورئوس متعلق به گروه

نمودن تجهیزات ،اجزای بسته بندی گوشت طیور بهره
گرفت(.)4

جدول  -2متوسط کاهش بار میکروبی الشههای طیور در اثر مصرف محلول پراکسید هیدروژن و استفاده از گاز ازن نسبت به گروه شاهد
گروههای مورد مطالعه
()Log 10Cfu.Ml

کل کلونی

شاهد

5

کپک و مخمر
3

2/5×01 ±0/5×01

5

±0/11×01

کلی فرم
4

2/4×01

3

استافیلوکوکوس اورئوس
4

4/1×01 ±0/7×01

4

3

0/8×01 ±0/ 21 ×01

گاز ازن

1/4×013±0/7×013

1/8×013±0/ 08 ×015

5/6×014±0/71×013

4/3×013±0/ 35 ×013

محلول پراکسید هیدروژن

1/2×014±0/9×013

1/6×013±0/11×015

5/4×013±0/22×013

4/6×012±0/ 41 × 103

درصد کاهش شاهد /ازن

96 / 20

8/ 42

84 / 20

درصد کاهش شاهد /پراکسید

97 / 41

9/ 12

86 / 14

95 /2
96 / 35

در مطالعه دیگرپژوهی مفیدی و همکاران() 93 31

کاهش بار میکروبی طیور بهره برد .نتایج مطالعه

افزایش غلظت آب اکسیژنه به شکل خطی باعث

پژوهشی مفیدی و همکاران ( )9310نشان داد که مرحله

کاهش لگاریتمی تعداد باکتری تا حدود  log 5شد(.)5

یداری سبب
خنک سازی در چیلرها به صورت معن 

در بررسیهای آنها استفاده از محلول  0/2درصد آب

یهای هوازی ،کلی
کاهش میزان شمارش کلی باکتر 

یگراد باعث Log 0/ 92
اکسیژنه در دمای  20درجه سانت 

فرمها ،اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس در

کاهش در تعداد باکتری شد و افزایش دمای محلول به

یشود( .)3توکلی و همکاران(  ) 1389با
الشه طیور م 

 35 ، 30 ، 25و  40درجه سانتیگراد به ترتیب باعث

مطالعه بر روی شمارش تعداد کلی باکتریها و آلودگی

 1/16 ،1/85 ،1/71و  Log 1/ 69کاهش در تعداد

به سالمونال در الشههای طیور تیمار شده با گاز ازن

باکتری گردید( 4و .)5نتایج مطالعه حاضر در راستای

نشان دادند استفاده از ازن در کاهش بار میکربی

یتوان
نتایج سایز محققان و حاکی این مطلب است که م 

الشههای گوشت در کشتارگاه تاثیر زیادی دارد و

از اثرات مضاعف ترکیبی آب اکسیژنه و حرارت جهت

یتواند به عنوان یک ماده ضدعفونی کننده مناسب
م 
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مورد استفاده قرار گیرد( Dickens .)2و همکاران
( ) 997 1بیان کردند که استفاده از آب اکسیژنه به میزان
نیم ،یک و یک و نیم درصد سبب کاهش بار میکروبی
یگردد و هیچگونه تاثیری در
در مقایسه با گروه شاهد م 
کیفیت گوشت در مقایسه با تیمار شاهد ندارد ( .) 14
نتایج مطالعه  )01 20 ( Mostafaنشان داد استفاده از
یدار تعداد
پراکسید هیدروژن سبب کاهش معن 
کلیفرمها واستافیلوکوکوس اورئوس در الشه طیور
یگردد(.)22
م 
در مطالعه  Niazi-shahrakiو همكاران (  ) 2008میزان
آلودگي الشه طیور در کشتارگاههاي صنعتي تهران پس
از خروج الشهها از دوبار چیلر کردن مورد بررسي قرار
گرفت .عالوه بر این نتایج آنها نشان داد که علي رغم
باال بودن تعداد الشههاي آلوده به سالمونال ولي میزان
میانگین تعداد سالمونال در آنها پایین ميباشد همچنین
از مجموع الشههاي مورد ارزیابي آنها ،در حدود
 69درصد آلوده به سالمونال بودند( .) 23
به طور کلی نتایج این تحقیق نشان میدهد که استفاده
از محلول پراکسید هیدروژن در آب خنک کنندهها و
همچنین تیمار با گاز ازن بر روی بار میکروبی الشه
یباشد که نتایجحاصله این تحقیق در راستا
طیور موثر م 
و همسو با نتایج به دست آمده از مطالعات سایر محققان
یباشد .از آنجایی که مصرف پراکسید
فوق الذکر م 
هیدروژن در چیلرهایی که برای خنک نمودن الشههای
یروند سبب کاهش بار
طیور قبل از بسته بندی به کار م 
میکروبی آنها شده ولی اثر ضعیف تری بر میزان کپک
و مخمر دارد بنابراین میتواند به عنوان یک ماده موثر و
قوی ضدعفونی کننده به منظور افزایش کیفیت گوشت
الشه طیور مورد استفاده قرار گیرد.
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Abstract
The study was carried out to determine the reducing microbial load status of broiler
carcasses throughout of cold water chilling, hydrogen peroxide solution and ozone therapy. A
total number of 45 broilers carcasses from automatic poultry slaughter plant in Chaharmahal
and Bakhtiari Province taken from one batch (The same flock) and it was expected to have a
high degree of similarity after complete preparation (Slaughtering-scalding-defeathring
evisceration) and just before placing in the chillers. Fifteen carcasses were placed in the
ordinary chiller containing cold water for 60 min, other 15 were placed in another similar
chiller containing aqueous solution of 0.2% hydrogen peroxide and others were treated by
ozone (7 mg per min) for the same time period. Total colony count, mould and yeast count,
coliform count and Staphylococcus aureus counts were determined in all groups. The
reduction percent in the microbial counts were detected. The result showed that highly
significant reduction in the numbers of total colony count, coliform count and Staphylococcus
aureus count and non significant decrease in the total mould and yeast count in comparison
with the untreated ones. Data from this study showed that hydrogen peroxide and ozone
therapy induced microbial. Additionally illustrate a very high reduction percent in the total
counted colonies, coliform count and Staphylococcus aureus count and little reduction in the
total mould and yeast count as a result of addition of hydrogen peroxide into the water used
for chilling broiler carcasses. It was concluded that hydrogen peroxide and ozone therapy
indicate superior activity as a powerful and versatile sanitizer for poultry carcass.
Keywords: Microbial load, Hydrogen peroxide, Ozone therapy, Poultry carcass, Coliforms,
Staphylococcus aureus.
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