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مقاله پژوهشی

آلودگی میکروبی الشه گوسفند در فصول مختلف سال در
کشتارگاههای سنتی استان چهارمحال و بختیاری
2

مرتضی کرمی* ،1یاسر رحیمیان

 -1استادیارپژوهشی بخش تحقیقات علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری،
سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران
 -2دانشجوی دکتری علوم دامی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد ،شهرکرد ،ایران.
تاریخ دریافت1931/11/21 :

تاریخ پذیرش1930/11/80 :

چکیده
در این پژوهش میزان آلودگی گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه های سنتی استان چهارمحال و بختیاری در چهار فصل بهار ،تابستان ،پاییز و
زمستان مورد بررسی قرار گرفت .نمونه گیری به طور تصادفی در انتهای خط کشتار و قبل از توزیع الشه های گوسفند از کشتارگاههای سنتی
شهرهای شهرکرد ،جونقان و بارده در فصول مختلف سال و به تعداد  98الشه در هر فصل( تعداد  18الشه در هر شهر) صورت گرفت .نمونه
های اخذه شده درنایلونهای استریل محفوظ و در مخازن سرد به آزمایشگاه ارسال گردید .برخی ویژگیهای میکروبی نظیر شمارش کلی

میکر ارگانیسمها ،کلی فرم ها ،استافیلو کوکوس اورئوس ،کپک و مخمر و میکروبهای سرما دوست و وجود باکتریهای بیماری زا اشرشیا
کولی و سالمونال مورد بررسی قرار گرفت .نتایج این مطالعه نشان داد میزان بارمیکروبی الشهها در فصول مختلف با یکدیگر اختالف معنیدار
داشت( )p<8/5و با افزایش میزان سرمای محیطی در فصل زمستان از میزان بار میکروبی کاسته شد ( .)p<8/81لگاریتم تعداد باکتری در هر
گرم گوشت برای شمارش کلی بار میکروبی در فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان به ترتیب 2/80،5/22 ،5/28و 2/52بود .نتایج تغییرات کلی
فرم ها ،استافیلو کوکوس اورئوس ،کپک و مخمر و میکروبهای سرما دوست در فصول مختلف سال نیز با یکدیگر متفاوت بود(.)p<8/5
نتایج این مطالعه همچنین نشان داد در فصول مورد بررسی الشههای گوسفند فاقد سالمونال بوده ولی باکتری اشرشیاکلی در تمام نمونههای الشه
مورد مطالعه وجود داشت که خصوصا در فصول گرم میزان آن بیشتر بود.
کلمات کلیدی :الشه ،گوسفند ،فصل ،آلودگی میکروبی ،کشتارگاه سنتی ،چهارمحال و بختیاری.
* نویسنده مسئول :مرتضی کرمی
آدرس :بخش علوم دامی ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری ،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ،ایران
پست الکترونیکKarami_morteza@yahoo.com :

 12نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی /شانزدهم ،شماره اول ،9911 ،پیاپی 04

مقدمه

برخی محققان گزارش نمودهاند که باکتری اشرشیاکلی

گوشت مجموعه بافت های عضالنی ،اسکلتی الشه ی

از شایعترین سروتیپهای باکتریهای کلی فرم در الشه

دام های کشتاری که با بافت های چربی و پیوندی

حیوانات است و معموال از گوشتهای گاوی که

مربوطه نیز همراه می باشد( .)2گوشت یکی از منابع

حرارت کافی ندیدهاند جدا شدهاند ( .)11تحقیقات در

مهم پروتئینی به شمار میآید ،غنی بودن گوشت از

زمینه بازرسی گوشت در سه دهه گذشته نشان داده

لحاظ پروتئینهای حاوی اسیدهای آمینه ضروری برای

است که روند آلودگی گوشت و فرآوردههای گوشتی

بدن ،مواد معدنی به ویژه آهن و روی ،انواع ویتامینها و

به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و ایجاد کشتارگاههای

نیز انرژی کافی در زمره کاملترین مواد غذائی

استاندارد به طور قابل توجهی کاهش یافته است( )10و

طبقهبندی میگردد( 5و .)8گوشت قرمز به دلیل وجود

این حالت نشان دهنده رعایت استانداردهای بهداشتی

مواد مغذی متعدد نظیر پروتئینها ،چربیها ،مواد معدنی

در کشتارگاهها و کارخانههای تولید فرآورده های

و ویتامینها به عنوان منبع مناسبی برای رشد و نمو

گوشتی میباشد( 3و .)18امروزه اداره غذا و دارو

باکتریهای بیماری زا میباشد( .)1آلودگی در الشه

کشورهای پیشرفته همه کشتارگاهها و واحدهای

میتواند در اثر بیماریهای میکروبی دام هنگام کشتار

تولیدی گوشت گاو ،گوسفند و طیور را ملزم به پذیرش

به وجود آمده باشد و یا اینکه در اثر عدم رعایت

و اعمال سیستمهای  HACCPو  GMPنمودهاند که

موازین بهداشتی در طول زنجیره کشتار انجام یافته

مبتنی بر روشهایی کنترلی است که به طور اصولی و

باشد .پشم و پوست ،بخشهای مرطوب مجاری طبیعی

علمی و با هدف جلوگیری ،حذف یا کاهش خطرات

بدن از قبیل پوزه ،دهان ،پلک چشم ،سوراخ گوش،

در مواد غذایی عمل میکنند ( .)12عدم رعایت اصول

مقعد ،بخش خارجی دستگاه تناسلی و در دامهای ماده

بهداشتی و پروتکلهای تدوین شده هنگام تهیه

محل خروج شیر از پستان ،همگی آلوده و حاوی انواع

فرآوردههای پروتئینی دامی ،سبب بروز مسمویتهای

مختلف میکروارگانیسمهای عامل عفونتها و

شدید غذایی در مصرف کنندگان شده است ( .)3به

مسمومیتهای غذائی میباشند( .)18عالوه برآن در

موازات اهداف توسعه تولید منابع پروتئینی از دامهای

روده دامها انواع میکروبهای رودهای و بین آنها

سبک که امروزه در کشور مورد توجه قرار گرفته

میکروارگانیسمهای خطرناکی چون سالمونال و اشرشیا

است ،الزم است به به منظور ایجاد امنیت غذایی و

کلی وجود دارند که با کوچکترین عدم توجه به

حفظ سالمت مصرف کنندگان با جدیت به مساله

موازین بهداشتی می توانند به راحتی در سطح الشه

بهداشت و سالمت این نوع فرآوردهها پرداخته شود.

مستقر شوند و به مرور تکثیر یافته گوشت را آلوده

کشتارگاه به عنوان محلی جهت تﺄمین منبع غذایی

سازند( .)12بسیاری از بیماریهای مشترک بین انسان و

اساسی برای انسان ها ،نقش مهمی را در سالمت اجتماع

حیوان مانند سل ،سالمونلوز ،لیستریوز و کمپیلوباکتریوز

ایفا می کند(1و .)9با توجه به لزوم رعایت موازین

میتوانند از طریق خوردن و یا در اثر تماس با

بهداشتی در توزیع گوشت و فرآورده های دامی،

گوشتهای آلوده به انسان منتقل شوند(11و.)21

کشتارگاه ها موظف به نگهداری آنها به مدت 22
ساعت در یخچال های ویژه قبل از عرضه به بازار هستند

آلودگی میکروبی الشه گوسفند در فصول مختلف سال در11 ...

تا عوامل احتمالی بیماری زا در صورت وجود از بین

نمونهگیری از  128الشه گوسفند (در هر فصل 98الشنه

بروند( .)1رعایت بهداشت و نظافت فضای کشتارگاه و

و از هرکشتارگاه سنتی  18الشنه) منورد بررسنی از نظنر

مسائل بهداشتی توسط کارکنان آن از ملزومات اولیه ای

میننزان آلننودگی میکروبننی مننورد بررسننی قرارگرفننت.

است که مستقیما با سالمتی تمامی مصرف کنندگان

نمونهگیری بالفاصله بعد از کشتار دام و قبل از توزینع و

مرتبط است( 2و .)8برای پیشگیری از شیوع بیماریهای

عرضه به بازار از ناحیه دست ها مطابق با روش استاندارد

حاصل از بیماریزاهای آالینده گوشت و جلوگیری از

صننورت گرفننت .سننپن نمونننه هننا بننا نننایلون اسننتریل

فساد میکروبی این ماده غذایی که خسارتهای جبران

مخصوص و تحت شرایط سرد و کنترل شده بنه مجتمنع

ناپذیری به بهداشت و اقتصاد جامعه وارد میکند،

آزمایشگاهی مرکز تحقیقات کشاورزی و مننابع طبیعنی

کاستن بار میکروبی تا زیر حد مجاز استاندارد به منظور

استان چهارمحال و بختیاری و آزمایشنگاه دانشنگاه آزاد

افزایش مدت نگهداری و از بین بردن بیماریزاهای

اسالمی واحد شهرکرد انتقال داده شدند .از آنجایی کنه

میکروبی دارای اهمیت بسیار است( .)5در حال حاضر

حد مجاز آلودگی های میکروبی گوشت قرمز صنرفا بنا

حدود  18تا  15درصد از کشتارگاه های کشور به

مینزان شنمارش کلنی و تعنداد سنالمونال موردبررسننی و

صورت صنعتی و نیمه صنعتی بوده دایر بوده و حدود

قضاوت قرار میگینرد ،آزمنایشهنای میکروبنی شنامل

 08تا  38درصد به صورت موقت و سنتی فعال هستند

شمارش کلی بار میکروبی (توتال کانت) ،کلی فنرمهنا،

( )2و در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی و مققرات

شمارش اسنتافیلوکوکوس اورئنوس کوآگنوالز مثبنت،

موجود در خطوط کشتار ،احتمال آلوده شدن سطوح

آلودگی های کپک و مخمنر ،شنمارش میکنروب هنای

کار ،تجهیزات و سایر ابزارآالت مرتبط خطوط کشتار

سرما دوست و گرما دوست و بررسی احتمنال وجنود و

در حین مراحل کشتار وجود داشته و می تواند کاهنده

شناسننایی بنناکتری هننای بیمنناری زا سننالمونال و اشرشننیا

کیفیت گوشت باشد .ازآنجایی که این روند در فصول

کولی و شمارش آن ها مطابق با روش های استاندارد در

سال متغییر بوده و تحت تاثیر وضعیت آب و هوایی و

موسسه استاندارد تحقیقات صنعتی ایران شامل استاندارد

اقلیمی منظقه نیز قرار دارد ( ،)2لذا تحقیق حاضر به

 -512میکروبیولننوژی مننواد غننذایی و خننوراک دام –

منظور بررسی تغییرات میکروبی الشه گوسفندان ذبح

روش جامع برای شمارش کلنی میکنروب هنا در دمنای

شده در کشتارگاه های سنتی استان چهارمحال و

سی درجه سانتی گنراد ،شنماره اسنتاندارد  – 2932حند

بختیاری واقع در شهر های شهرکرد ،جونقان و بارده به

مجنناز آلننودگی هننای میکروبننی در انننواع گوشننت،

عنوان قطب های خرید و فروش دام زنده و الشه

استاندارد  -291روش شناسنایی ،جداسنازی و شنمارش

گوشت در استان چهار محال و بختیاری بود.

کلنننی فنننرم هنننا ،اسنننتاندارد  -2328روش شناسنننایی و

مواد و روش ها

جداسننازی اشرشننیا کلننی در مننواد غننذایی ،اسننتاندارد

ایننن تحقیننق بننه منظننور بررسننی میننزان آلننودگی الشننه

 -1132روش شناسننننایی و شننننماره اسننننتافیلوکوکوس

گوسفندان ذبح شده در کشنتارگاههنای سننتی واقنع در

اورئنننوس کوآگنننوالز مثبنننت ،اسنننتاندارد  -331روش

شهر های شهرکرد ،جونقان و بارده اسنتان چهارمحنال و

شناسایی آلودگی های کپک و قارچ در مواد خوراکی،

بختیاری در چهار فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان بنا

اسننتاندارد -1018روش کلننی جسننتجوی سننالمونال در
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گوشت و فنرآورده هنای آن و اسنتاندارد  -2823روش

گوسفند مورد آزمایش در فصول گرم و سرد سال با هم

شننمارش میکروارگانیسننم هننای گرم نا دوسننت و سننرما

اختالف معنیداری از نظر آماری داشتند( )p<8/5و

دوست ،بود( 2و .)1آنالیز و پردازش داده های به دسنت

میزان آلودگی میکروبی در فصل زمستان به طور

آمننده بننا روش آمنناری آنننالیز واریننانن یننک طرفننه

معنیداری کاهش یافت( .)p<8/81شمارش کلی بار

) )Anovaبا استفاده از نرم افنزار آمناری  SASوینرایش

میکروبی در فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمستان به

 3/1و بررسی احتمال آلودگی نمونهها بنه بناکتریهنای

ترتیب 2/80،5/22 ،5/28و 2/52واحد بین المللی( Log

بیماریزا اشرشیاکلی و سالمونال با روش غیر پارامتری با

 )CFU/gبود .بر اساس نتایج آنالیز آماری دادههای

استفاده از نرم افزار آماری  SPSSصورت گرفت(.)13

مربوط به میزان آلودگی میکروبی الشه گوسفند در

نتایج

جدول  1مشخص گردید که اثر فصل خصوصا تابستان

میانگین و انحراف معیار نمونه های تحت آزمایش در

و زمستان روی افزایش و کاهش بار میکروبی از نظر

فصول مختلف سال در جدول شماره  1نشان داده شده

آماری معنی دار بود(.)p<8/81

است .نتایج نشان داد که میانگین بار میکروبی الشههای
جدول  -1میانگین میزان آلودگی میکروبی الشه گوسفندان کشتار شده در فصول مختلف سال()Log CFU/g
سطح معنی داری

آلودگی

تعداد

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

کل باکتری ها

98

5/28

5/22

2/80

2/52

**

8/8125

کلی فرم

98

2/95

2/58

2/18

2/11

***

8/8882

استافیلوکوکوس

98

2/92

2/25

2/21

2/11

8/8192

کپک و مخمر

98

1/85

1/30

1/28

1/12

*8/8221

باکتری سرما دوست

98

2/92

2/25

9/03

9/85

8/1812

سالمونال

98

مشاهده نشد

مشاهده نشد

مشاهده نشد

مشاهده نشد

--

اشرشیاکولی

98

مثبت

مثبت

مثبت

مثبت

--

*** معنی دار درسطح ** 0/001معنی دار در سطح  * 0/01معنی دار در سطح 0/00

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که در الشههای گوسفند

میانگین آلودگیهای میکروبی الشه گوسفند به

مورد بررسی باکتری سالمونال وجود نداشت ،اما در

تفکیک فصول مختلف سال درجدول  2ارائه شده

مقابل وجود باکتری بیماریزای اشرشیاکولی در همه

است .نتایج بدست آمده نشان داد که بیشرین میزان

الشههای مورد بررسی بود .این نتایج نشان میدهد که

شمارش بار میکروبی الشه در فصل تابستان

بسیاری از استانداردها ،اصول و مقررات بهداشتی در

بود( .)p<8/5در این تحقیق باکتری سالمونال در

حین کشتار و بعد از آن در کشتارگاههای سنتی رعایت

الشههای گوسفند ذبح شده در کشتارگاههای و فصول

نمیگردد.

مختلف سال مشاهده نگردید.

آلودگی میکروبی الشه گوسفند در فصول مختلف سال در10 ...

جدول  -2میانگین آلودگی های میکروبی الشه در فصول مختلف سال()Log CFU/g
شرح

تعداد

خطای معیار

انحراف معیار

حداکثر

حداقل

فصل ها

شمارش کلی باکتری

98

2/00

8/02

8/05

9/55

کولی فرم

98

1/35

8/85

2/22

8/31

استافیلوکوکوس

98

1/38

8/12

9/31

1/33

کپک و مخمر

98

1/22

8/25

9/25

8/30

سرما دوست

98

9/31

8/01

8/03

2/92

شمارش کلی باکتری

98

5/25

8/32

8/38

9/35

کولی فرم

98

2/15

8/11

2/25

8/33

استافیلوکوکوس

98

2/12

8/21

2/11

2/83

کپک و مخمر

98

1/18

8/51

9/52

1/11

سرما دوست

98

2/21

8/38

1/82

2/52

شمارش کلی باکتری

98

2/08

8/38

8/02

9/58

کولی فرم

98

1/33

8/55

2/28

8/32

استافیلوکوکوس

98

1/35

8/18

9/38

1/30

کپک و مخمر

98

1/95

8/22

9/22

8/32

سرما دوست

98

9/03

8/05

8/05

2/92

شمارش کلی باکتری

98

2/18

8/05

8/15

9/22

کولی فرم

98

1/35

8/88

2/92

8/03

استافیلوکوکوس

98

1/32

8/15

9/18

1/35

کپک و مخمر

98

1/11

8/21

9/22

8/03

سرما دوست

98

9/18

8/08

8/58

2/22

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

متاسفانه واحدهای کشتارگاهی سنتی مورد بررسی در

یافت( .)p<8/81بر اساس نتایج آننالیز آمناری دادههنای

این تحقیق فاقد الزمات کافی به این منظور بودهاند و به

مربننوط بننه میننزان آلننودگی میکروبننی الشننه گوسننفند

نظر میرسد رعایت برخی اصول ابتدایی در حین فرآیند

مشخص گردید که اثر فصل خصوصا تابستان و زمسنتان

کشتار میتواند کمک قابل توجهی به کاهش

روی افزایش و کاهش بار میکروبی از نظر آماری معننی

بارمیکروبی الشه در واحدهای مذکور داشته باشد.

دار بود( .)p<8/81نتایج یک تحقیق ( )28نشنان داد کنه

بحث و نتیجهگیری

تغییر فصل اثر معنی داری بر میزان آلنودگی الشنه گناو

میانگین بار میکروبی الشههای گوسفند مورد آزمنایش

داشنننته و مینننزان میکنننروبهنننای هنننوازی و بننناکتری

در فصول گرم و سرد سال با هم اخنتالف معننیداری از

اشرشنیاکولی در فصنل گننرم و مرطنوب بیشنتر از فصننل

نظر آماری داشتند( )p<8/5و میزان آلنودگی میکروبنی

خشک و سرد بوده است(.)p<8/5

در فصنننل زمسنننتان بنننه طنننور معننننیداری کننناهش

در الشههای گوسفند مورد بررسی باکتری سالمونال
وجود نداشت ،اما در مقابل وجود باکتری بیماریزای
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اشرشیاکولی در همه الشههای مورد بررسی بود .این

نوع دام می باشد( ،)1متاسفانه واحدهای کشتارگاهی

نتایج نشان میدهد که بسیاری از استانداردها ،اصول و

سنتی مورد بررسی در این تحقیق فاقد الزمات کافی به

مقررات بهداشتی در حین کشتار و بعد از آن در

این منظور بودهاند و به نظر میرسد رعایت برخی

کشتارگاههای سنتی رعایت نمیگردد .محققان گزارش

اصول ابتدایی در حین فرآیند کشتار میتواند کمک

کردند که با استفاده از خنک کردن سریع الشه میتوان

قابل توجهی به کاهش بارمیکروبی الشه در واحدهای

میزان باکتری اشرشیاکولی را در شرایط معمولی

مذکور داشته باشد.

کاهش داد ( .)15متاسفانه امروزه در بسیاری از

نتیجهگیری میشود کنه مینزان بنارمیکروبی الشنههنا در

کشتارگاههای سنتی فرآیند سردکردن الشه صورت

فصول مختلف در شهرهای شهرکرد ،جونقان و بارده با

نمیگیرد و بالفاصله بعد از ذبح به شبکه توزیع انتقال

یکدیگر اختالف معنیدار داشتند و تحت تناثیر سنرمای

مییابد و یا در اختیار مصرف کننده قرار میگیرد .از

محیط از میزان بار میکروبی الشهها کاسنته شند .در اینن

اینرو عدم رعایت اصول بهداشتی در عملیات ذبح دام،

مطالعه لگاریتم تعداد شمارش کلی در هر گرم گوشنت

عالوه بر کاهش کیفیت الشه سبب انتشار آلودگیها نیز

بننرای شننمارش کلننی میکرارگانیسننمهننا ،کلننیفننرمهننا،

میگردد(.)0

اسننننتافیلوکوکوس اورئننننوس ،کپننننک و مخمننننر و

در این تحقیق باکتری سالمونال در الشههای گوسفند

میکروبهای سنرما دوسنت در فصنل زمسنتان بنه طنور

ذبح شده در کشتارگاههای و فصول مختلف سال

معنیداری کمتری بود .همینطور نتایج این تحقیق نشان

مشاهده نگردید،که نشان دهنده قرار داشتن کیفیت

داد که در فصول مختلنف بررسنی الشنههنای گوسنفند

الشههای بررسی شده در رنج استاندارد ملی ایران

فاقد سالمونال بنوده ،ولنی بناکتری اشرشنیاکلی در تمنام

می باشد و ایشان نشان داد که مقدار بار میکروبی

نمونههای الشه مورد بررسی وجنود داشنت و خصوصنا

الشههای گوسفند و بز مورد مطالعه در کشتارهای

در فصول گرم تعداد باکتریها به طور معنیداری بیشتر

سنتی تهران و توابع تحت تاثیر رعایت الزامات بهداشتی

بود .با توجه به نتایج به دست آمده کشتارگاههای سننتی

و فصول سال متغییر بوده است و با افزایش میزان

گوسفند منورد مطالعنه فاقند امکاننات و الزمنات کنافی

برودت و خنکی هوا در فصل زمستان به طور معنیداری

بهداشتی بودند و لذا با رعایت برخنی الزامنات و اصنول

از بار میکروبی الشه کاسته میشود(.)2

فنی در حین فرآیند های مختلنف کشنتار منی تواننند بنه

ساختار گوشت به صورت بالقوه یک ساختار استریل

صورت موثری بارمیکروبی گوشت را کاهش داد.

میباشد که در حین فرآیند کشتار و انتقال از طریق

در این پژوهش میزان آلودگی گوسنفندان کشنتار شنده

منابع مختلف در معرض انواع آلودگی ها قرار میگیرد

در کشتارگاههای سنتی استان چهارمحال و بختیناری در

که در صورت رعایت ضوابط بهداشتی و اجرای قوانین

چهار فصل بهار ،تابستان ،پاییز و زمسنتان منورد بررسنی

مربوطه می توان فرآورده های دامی سالم و بهداشتی را

قرار گرفت .نمونه گیری به طور تصادفی در انتهای خط

به جامعه مصرف کننده عرضه نمود ( .)28از آنجایی

کشنننتار و قبنننل از توزینننع الشنننه هنننای گوسنننفند از

که از اصول بسیار مهم در واحدهای کشتارگاهی در

کشتارگاههای سنتی شهرهای شهرکرد ،جونقان و بنارده

اختیار داشتن تجهیزات و امکانات مناسب و متناسب با

در فصننول مختلننف سننال و بننه تعننداد  98الشننه در هننر
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