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 چکيده
 

 ١٢لذا بر روی      .شد کشتار بررسی    در مراحل مختلف کاری    سطح الشه ها     کروبیيآلودگی م يق  ن تحق يادر  

 بیي مساحت تقر  با الشه    از منطقههفت   مرحله کشتار و بر روی        پنجالشه که بطور تصادفی انتخاب شدند در         
ارش و وجود   ـوازی شم ـل ه يای مزوف ـهيباکتر.  دـه برداری ش  ـوآب نمون ـط س ـع توس ـر مرب ـمتيسانت  )٥*٥( 

 سميکروارگاني م ،پوست کنی الشه  ج نشان داد پس از       ينتا  .ديکلی و سالمونال بررسی گرد      اي اشرش   ایـوژنهـپات

نشان   "خوب"زان آلودگی را در حد      يی م ياي شمارش باکتر   هر چند که   نده ا ی از سطح پوست به الشه منتقل شد       يها

ز در تمامی سطوح    يپاتوژنها ن   .ن شد يينه تع يس  چه پا و  يب ماه يه بترت ين ناح يپاکتر  ن و ين آلوده تر  يهمچن  .داد

 از قسمتهای داخلی الشه     ء و احشا  ءه امعا يپس از مرحله تخل     .ی شدند يساخارجی الشه پس از پوست کنی شنا       

چ پاتوژنی  يو ه   ن شد يين نواحی در حد عالی تع     يزان آلودگی ا  يکه م   ز نمونه برداری شد   ين)  دنده ها و قلوه گاه    (

ده يروبی د کيزان بار م  يم    ش قابل توجهی در   ينه افزا ين مرحله در نواحی سردست و س      يدر ا .  ديی نگرد يز شناسا ين

ر نواحی  ياما در سا  .  افتيش  ين نواحی افزا  ي مثبت در ا    كلي ايهای سالمونال و اشرش    نمونه  ن تعداد يهمچن  .شد

پس   و  ٢/٠ن مرحله شستشو حدود     يزان آلودگی اکثر نواحی الشه در طی اول       يم.  ده نشد ير قابل توجهی د   يالشه تغ 

 پاتوژنها   کامل شستشوی الشه در جهت حذف     اما   .ددا کر پيتمی کاهش   يکل لگار ي س ٢/٠ز  يی ن ياز شستشوی نها  

اما .  آلودگی آنرا در حد قابل قبول نشان داد         )فرميشمارش کلی و کل   (ج آزمون آب شامل     ينتا.  ردثر عمل نک  ؤز م ين

ص يز تشخ يو سالمونال ن   كلي   ايآلودگی باال بوده و پاتوژنهای اشرش       ميزان   )چاقوها و اره  (در مورد ابزار شامل     

 .باشدي ه نشانه ناکارآمد بودن روشهای شستشوی موجود مداده شد ک
 

 شمارش باکتريايی، کشتارگاه گاوی، اشرشيا کلی، سالمونال :واژه های کليدی
 

 مقدمه
 در اياالت متحده، كليه واحدهاي توليد          ١٩٩٧در ژانويه    

 از جمله كشتارگاهها، از طرف دولت آمريكا        ،كننده مواد گوشتي  
تحليل خطرات و كنترل نقاط        تم تجزيه و  ملزم به اجراي سيس   

اساس سيستم كنترل كيفيت در       .   شدند (HACCP)بحراني  
كاهش آلودگيهاي   كشتارگاه تعيين بار ميكروبي الشه ها و سپس      

  ).١٣(ترين حد ممكن است         ثانويه و رسانيدن آن به پايين        
 

بنابراين اولين و ضروري ترين نكته براي اجراي اين سيستم              
طالعات دقيق ميكروبيولوژيكي از وضع اوليه هر            گردآوري ا 

بايست در اختيار مجريان طرح قرار          كشتارگاه است، كه مي    
عمده در    خطر  از آنجا كه در عمليات كشتارگاهي،      ).  ٢٠(  گيرد

 عالوه  بر     با منشاء مدفوعي است،    ي  ها  رابطه با ميكرو ارگانيسم   
 با    ماريزايي ارزيابي احتمال بي    ١تعيين ميزان كلي بار ميكروبي     

مدفوعي مانند    شمارش و جستجوي يك ارگانيسم شاخص         
                                                                                    
1. Total count 
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همچنين  ).٢٢(كلي از اهميت خاصي برخوردار است           اشرشيا
ذايي غيتهاي  متعيين ميزان سالمونال كه عامل بسياري از مسمو        

تواند در جهت تعيين        مي   شناسايي منشاء آن در الشه       است
همي داشته  وضعيت بهداشتي و كنترل كيفيت محصول نقش م        

 باشد
اين رابطه در كشورهاي مختلف دنيا تحقيقات               در.  )١١(

ميكروبيولوژيكي زيادي انجام شده و مقاالت متعددي نيز منتشر         
 در واحدي با ظرفيت       )۱۹۹۸(جيل و همكاران      .  شده است 

 الشه را پس از      ۲۵ راس دام در روز، نمونه هاي سوآب           ۱۵۰۰
با شمارش كلي باكتريهاي    هر واحد عملياتي جمع آوري، و         پايان

هوازي و شناسايي اشرشيا كلي، اثرات ميكروبيولوژيكي هر يك           
. از عمليات كشتارگاهي را بر روي اين الشه ها بررسي نمودند             

ميزان آلودگی  ميزان بار ميكروبي و       ،)١٩٩٦( و همكاران    كابدو
ء كلي و سالمونال را در سه ناحيه الشه و منشا                  اشرشيا به

 اين   در . مرحله كشتار تعيين كردند     ششرا در     آلودگيهاي آن 
ميزان ميكروبهاي هوازي   ه بود،    در امريكا انجام شد      که تحقيق

الشه و ميزان   در هر سانتيمتر مربع     سيكل لگاريتمي    ٤ كمتر از 
اعالم %  ٢/١و   %٩/١اشرشيا كلي و سالمونال بترتيب،      هاي داراي   

 . شد
اليا بدليل وجود   در كشورهاي پيشرفته مانند امريكا و استر       

 از وضعيت ميكروبي     کشتارگاهها اقدامات كنترلي سختگيرانه تر،   
ما در كشور هاي رو به توسعه  ميزان            ا  .برخوردارندمطلوبتري  

) ٢٠٠٢(آرناس دمورنو .  آلودگي در حد باالتري گزارش شده است      
در چهار     تحقيقي كه در ونزوئال بر روي سه نقطه الشه و              در

  را كلي  اشرشيا الشه ها      %٢٧در  داد،  مرحله كشتار انجام      
  با ميزان آلودگي برابر را ها آلوده ترين نقطه الشه نيزشناسايي و 

² cfu/cmنيز در    باياالن موال .   در ناحيه مقعد اعالم كرد      ٠٨/٥
آلودگي به   در اتيوپي ميزان     ١٩٩٧‐٢٠٠٠تحقيقي طي سالهاي    

نيز پاتوژنها را   و منشاء    در الشه ها اعالم نمود       %  ٢/٤  سالمونال را 
اما در ايران هيچ مطالعه     .  آن كشور تعيين كرد   در كشتارگاههاي   

يا ميزان درصد      علمي در زمينه تعيين ميزان بار ميكروبي و          
 خط كشتار   در  سالمونال  مانند اشرشيا كلي و     پاتوژنهاي موجود 

مطالعه انجام شده در ايران       تنها   . انجام نشده است    چهارپايان
 كه  )٣(  بود  بار ميكروبي در خط كشتار طيور      مربوط به بررسي    

هدف از اين   .  نتايج بصورت پايان نامه  كارشناسي ارشد ارائه شد        
تعيين داده هاي كمي مربوط به خطرات بهداشتي ايجاد         تحقيق  

شده در اثر انجام هر يك از مراحل كشتار بر روي الشه بود كه                
 . را درآمديكي از كشتارگاههاي نيمه صنعتي كشورمان به اجدر 

 HACCPانجام اين طرح از مراحل اوليه و ضروري سيستم          
براي اين منظور پس از پايان هر مرحله از پنج           .  بشمار مي رود  

و احشاء، شقه     پوست كني، تخليه امعاء   :  مرحله كشتار كه شامل   
بود، از هفت نقطه الشه     كردن، چربي گيري و شستشوي نهايي        

ها نمونه   ران، قلوه گاه و دنده    گردن، سردست، ماهيچه پا،     :  شامل
برداري بعمل آمد و با تعيين بار ميكروبي آنها نقش هر مرحله              
.  در كاهش يا افزايش بار ميكروبي هر نقطه از الشه تعيين گرديد           

 پس از   كلي  اشرشيا  سالمونال و همچنين  با جداسازي پاتوژنهاي      
طي از  بر روي الشه تعيين و نقا     منشاء پيدايش آنها    هر مرحله،     

الشه كه بيشترين احتمال آلودگي را به اين پاتوژنها نشان دادند،           
 . مورد شناسايي قرار گرفت

در نهايت با مقايسه ميزان نهايي متوسط بار ميكروبي                
ها با استاندارد هاي موجود، ارزيابي بهداشتي از وضعيت             الشه

 .موجود كشتارگاه بعمل آمد
 

 مواد و روش ها
 مراحل كشتاري

 الشه مورد استحصال    ۲۵  ‐۳۰ن كشتارگاه روزانه حدود   در اي 
 ۱۲جمعا  (قرار مي گرفت كه در اين تحقيق هر روز، يك الشه              

بطور تصادفي انتخاب گرديد و پس از اتمام هر مرحله             )  الشه
به روش  ،  )۲شكل  (، بر روي مناطقي از الشه        )۱شكل  (كشتار  
ابزار و  با همين روش از سطوح       .  نمونه برداري انجام شد   سوآب  

آالت كشتار نيز جهت تحقيق كارآمدي روش شستشو نمونه             
الزم به ذكر است در اين كشتارگاه پوست كني دام           .  برداري شد 

و ساير مراحل بصورت دستي     )  سيستم مكشي (بصورت مكانيكي   
و با ابزار چاقو به اجرا در مي آمد كه تمامي ابزار  قبل از استفاده            

براي انجام مرحله   .   مي شدند   آبكشي C˚۷۰ الي   ۶۰با آب داغ    
 شستشوي نهايي نيز،  الشه در معرض دوش عمودي آب سرد             

)C˚۲۵‐۲۰  (  نمونه هاي    .  ثانيه قرار داده مي شد        ۳۰بمدت
داگانه در شرايط استريل    ــــبه طور ج  )  نهو نم ٤٥٠(تهيه شده   
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مونهاي اشرشيا كلي و      زبه آزمايشگاه منتقل شد و سپس آ          
يكروبهاي هوازي براي هر كدام بعمل      سالمونال و شمارش كلي م    

تست   بر روي نمونه هاي آب نيز شمارش كلي فرم و               .  آمد
 .كلي انجام گرفت اشرشيا
 

تحويل دام 
→به كشتارگاه

حركت دام به 
سمت محل 
 كشتار

بي حس  →
→ كردن ذبح دام

↓   
 پوست كني   

↓   
 تخليه امعاء و احشاء   

  ↓ 
←سرد كردن شستشوي 

چربي زدايي  ← هايين
← سطحي شقه 

كردن

 و نقاط نمونه برداری كه با فلش  شماي خط كشتار گاو‐١شكل 
 مشخص شده استضخيم تر 

 

         
  نمايش نقاط مختلف نمونه برداری شده از الشه‐۲شكل 

 
 روش نمونه برداري

در اين روش از سوآب هاي پنبه اي استريل كه در محلول              
اين صورت    قرار گرفته بودند، استفاده شد به       ١ي بافر ر وات پپتون

گردن، (از نقاط      سانتيمتر مربع  ٥×٥   مساحت كه سوآب بر روي   
                                                                                    
1. Buffered Peptone Water  (Merck Co., Germany) 

 به   ده بار  ) قلوه گاه، دنده ها     ،سردست، سينه، ران، ماهيچه پا     
براي ). ١٨، ٢١، ١٢( شد عمودي كشيده بطور  باردهطور افقي و 

وي كامل قسمت   نمونه گيري از آب مصرفي نيز پس از شستش          
نود درجه    با الكل طبي   آن    خارجي شير آب و ضد عفوني        

 بر اساس آيين كار آزمونهاي         نمونه برداري )  بيدستان، ايران (
 به  ۴۲۰۷باكتريولوژيك آب مؤسسه استاندارد ايران، بشماره           

براي سطوح ابزار و آالت نيز از روش سوآب استفاده            .  عمل آمد 
 ).١٦(شد 

 شگاهزمايآنحوه انتقال به 
 ف شيشه اي در   ودر ظر )   نمونه ۴۵۰(ي تهيه شده    نمونه ها

. ال يافت قسريعا به آزمايشگاه انت       C˚۰دار و در كنار يخ          
 .آزمايشات الزمه در همان روز انجام شد

اي سوآب سطح    ه آزمونهاي ميكروبي انجام شده بر روي نمونه      
 الشه و سطح ابزار و آب مصرفي

 شمارش كلي ميكروبي 
با روش    ، و ٢ محيط نوترينت آگار    ا استفاده از  باين آزمون   
نمونه هاي ارسالي ابتدا در داخل       .   انجام شد  ٣كشت پور پليت  

يك دقيقه     به مدت  )BA 6024 Steward Co.,UKمدل    (٤شيكر
سپس چند بار با حركتهاي عمودي و افقي به          .  تكان داده شدند  

توسط پي پت هاي يك ميلي       .  صورت سوسپانسيون در آمدند    
سپس توسط    تهيه گرديد و  )  ٠٠١/٠،  ٠١/٠،  ١/٠(  رقتهاي  ،ليتر

پي پت جداگانه يك ميلي ليتر از هر رقت بر روي پليت استريل             
ذوب شده كه تا       روي آن محيط كشت استريل       ريخته شده و  

 ميلي ليتر   ١٥  ‐٢٠خنك شده بود به ميزان        ٤٥  C˚۵/۰±دماي
ه ا ب پليت ه   مانند  8اي و   دايره  حركات  با  سپس  ريخته شد و  

پس از جامد شدن محيط، پليت ها          رامي حركت داده شدند و    آ
 قرار  ٣٧˚ C ساعت در گرمخانه   ٤٨  ‐٧٢بصورت وارونه بمدت    

 سپس كلني هاي     ).۱۸۱۰استاندارد ايران بشماره     (  داده شدند 
ابطه زير نتايج گزارش     ر  و با توجه به     شدهرشد كرده شمارش     

 ).٤ (شد
N Cs = V1 ƒ1+V2 ƒ2+…. ×Vs 

                                                                                    
2. Nutrient Agar (Merck Co., Germany) 
3. Pour Plate 
4. Shaker 



 ١٣٨٥، سال ٤، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٨٨

 

 Cs تعداد واحد هاي پرگنه ساز در حجم مرجع: 
ƒ2 V1,V2 و ƒ1 حجم نمونه آزمايشي استفاده شده براي رقتهاي: 
 V1,V2 ƒ2, ƒ1رقت مورد استفاده براي حجم هاي : 
 Vs حجم مرجع براي بيان تعداد ميكرو ارگانيسم ها در نمونه: 
 N كليه پرگنه هاي شمارش شده پليت ها در رقت هاي مختلف: 

 آزمون شناسايي اشرشيا كلي 
 در  ١پس از تهيه محيط كشت بريليانت گرين مضاعف             

 دقيقه  ١٥به مدت     لوله هاي آزمايش حاوي لوله دورهام وارونه،      
حاوي   ١/٠سپس يك ميلي ليتر از رقت       .  شددر اتوكالو استريل    

نمونه سوآب را به لوله محتوي محيط كشت در شرايط استريل            
 ساعت گرمخانه   ٤٨ به مدت     ٣٧˚Cماي  در د    و نمودهمنتقل  
 بعد از گذشت اين مدت، در صورت مشاهده گاز و           .  شدگذاري  

ساده  گرين   كدورت چند قطره از آن را به محيط كشت بريليانت         
 گرمخانه   ساعت ٤٨بعد از    .   شد و آب پپتونه استريل اضافه      

 وجود اشرشيا كلي در     احتمال  C˚۵/۰±  ۴۵گذاري در بن ماري     
گاز به صورت حباب زير لوله        ، با مشاهده    ت گرين محيط بريليان 

  و يا مشاهده حلقه قرمز در اثر افزودن معرف                    ٢دورهام
                                                                                    
1.  Double Birilliant Green (Merck Co., Germany) 
2. Dourham 

زمون براي   آ اين.   به محيط آب پپتونه، بررسي شد           ٣اندول
 .)٢١ ( و آب  انجام شدابزارسطح  نمونه هاي سوآب سطح الشه،
 آزمون شناسايي سالمونال

بر   ( داده شده است   مراحل اين آزمون در شماي زير نشان       
 ).۱۸۱۰طبق استاندارد ايران بشماره 

 شمارش كلي فرم
 كه ده ميلي ليتر در لوله ٤الكتوز براثدر اين روش از محيط 

هاي آزمايش حاوي لوله دورهام ريخته و استريل شده بود،               

 حاوي محيط يك ميلي       هاي لوله از   به هر كدام    .استفاده شد 

 سپس  و اضافه   )۰۰۱/۰،  ۰۱/۰،  ۱/۰  (هاي تهيه شده    از رقت   ليتر

بعد از .  گرمخانه گذاري شد٣٧˚C حرارت  ساعت در  ٤٨  الوله ه 

نتايج ،  ر زير لوله دورهام     د ساعت در صورت وجود گاز           ٤٨

استاندارد ايران بشماره     (شد  گزارش MPN٥  يادداشت و بر طبق   

 .گرفت آب انجام  نمونه هاي اين آزمون تنها بر روي).۴۲۰۷
                                                                                    
3. Indole (Merck Co., Germany) 
4. Lactose Broth (Merck Co., Germany) 
5. Most Probable Number 

 
  ساعت٢٤ بمدت  C˚۵/ . ±۳۷ در دمايپپتون واتر ده محيط غني كنن

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  مراحل آزمون سالمونال‐۳شكل 
 

cc ١ 
 Celenit F (Merck Co., Germany)محيط 

 ساعت٢٤ به مدت٣٧˚Cگرم خانه گذاري در دماي و

cc١ 
Tetra thionate (Merck Co., Germany) 

  ساعت٢٤ به مدت ٤٤˚C حاوي يد و گرمخانه گذاري در دماي

 ي ظروف پتري حاوي محيط جامد انتخابيور كشت بر
Slmonella Shigella Agar & Birilliant Green (Merck Co., 

 كشت بر روي محيط جامد انتخابي اول
Lysine Iron Agar (Merck Co., Germany) 

  ساعت٢٤خانه گذاري و گرم

 كشت بر روي محيط جامد انتخابي دوم
Triple Sugar Iron Agar (Merck Co., Germany)

 واكنشهاي بيو شيميايي ساعت٢٤گرم خانه گذاري و 
 )، بررسي حركت، تجزيه اورهH2Sاندول،(

 تفسير نتايج
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 آناليز آماري
 log Nميزان كلوني هاي شمارش شده همگي به صورت            

در .  ، گزارش شد   log cfu.cm-2برگردانده شد و نتايج بر حسب     
شناسايي "  از عبارت كلي و سالمونال      صورت عدم وجود اشرشيا   

محاسبه  جهت EXCEL استفاده شد همچنين از نرم افزار   "  شدن
. )٢١( و رسم نمودارها استفاده شد     ها و انحراف استاندارد    ميانگين

تعيين و شمارش ميزان كلي باكتريها بر اساس طرح بلوكهاي             
تصادفي انجام گرفت و ميانگين ها بر اساس مقايسه ميانگين              

الزم به ذكر است    .  مقايسه شدند   %٩٥نان  دانكن در سطح اطمي   
 .كه كليه آزمايشات در سه تكرار انجام پذيرفته است

 
 بحث نتايج و

 بررسي روند تغييرات بار ميكروبي نقاط مختلف الشه
هوازي در   بار باكتريهاي      تغييرات ميزان شكل چهار    در  

. مي شود      در  مراحل مختلف كشتار ديده       مناطق مختلف الشه و   
نواحي خارجي الشه از بار       در تمام مراحل،     كه  شد  ده  مشاه

 الشه برخوردار   ميكروبي اوليه باال تري نسبت به نواحي داخلي         
 .بودند

 
ييرات ميزان بار ميكروبي نواحي مختلف الشه در مراحل غ ت ‐۴شكل 

 كاري كشتارگاه
 

، نقاط گردن، سينه، ران و      )پوست كني (  پس از اولين مرحله   
  سيكل لگاريتمي٣‐٤در حد ميكروبي  ان آلودگي    ميز ماهيچه پا، 

 با توجه به استريل بودن سطح الشه،           كهنشان دادند     از خود 
مي توان نتيجه گرفت كه پوست دام از مهمترين منابع آلوده              

نيز بيشترين    )١٩٩٨(  يل و همكارانش   ج.  كننده الشه است   

احتمال آلودگي الشه را در حين جداسازي پوست از الشه اعالم           
 سيكل  ٩هر سانتيمتر از پوست دام ممكن است تا                .كردند

 كه منشأ آنها خاك يا       دداشته باش را  لگاريتمي ميكروارگانيسم   
انتقال آنها از پوست به سطح الشه از طريق          .منابع مدفوعي است  

 آالت كشتار و دست افراد و تماس آن با            و غبار و ابزار و       گرد
ت ديگري كه در      تغييرا).  ١٧(سطح الشه صورت مي گيرد        

شود مربوط به مرحله تخليه امعاء و   ديده مي شكل چهارمنحني
 در نقاط سينه و سردست ميزان باكتريهاي هوازي          ،احشاء است 

 در تمام   .دن سيكل لگاريتمي افزايش مي ياب       ١و    ٥/۰بترتيب  
حيوانات گوشتي اين مرحله، مرحله بسيار مهمي است كه در             

ياط در انجام آن، الشه به انواع        صورت اعمال نكردن دقت و احت     
مسئله  اين    .  )١٤(گردد   اي آلوده مي    هاي روده  ميكروارگانيسم

در   . مد نظر قرار گيرد    HACCP  بايد در صورت اجراي سيستم    
مرحله شقه كردن نيز ميزان بار ميكروبي ناحيه گردن افزايش            

دهد كه احتماال      سيكل لگاريتمي نشان مي    ٢/٠حدود    دار معني
آلوده شدن آن به خونابه       يل موقعيت قرار گيري اين عضو و      به دل 
 . است

بدليل انجام عمليات   م اينكه   غدر مرحله چربي گيري علي ر     
 انتظاربر روي الشه توسط كاركنان و احتمال انتقال آلودگي،             

رفت اما بدليل وجود يك مرحله            مي  بار ميكروبي   افزايش
در قسمت تحتاني   ها    ميكروارگانيسم  ميزانابتدايي،    شستشوي

 ۱۵/۰  ‐۲/۰داري   بطور معني )  گردن،سينه ت،سردس(الشه آويزان 
پس از مرحله    .  دهند  اهش نشان مي   ـگاريتمي ك ـسيكل ل 

گردن، سردست، ران،   ( الشه، اكثر نقاط الشه       شستشوي نهايي 
سيكل لگاريتمي    ۲/۰، به ميزان     )سينه، قلوه گاه و دنده ها        

ر ميكروبي ناحيه ماهيچه پا     كاهش نشان دادند، اما در ميزان با       
 .حاصل نشدمعني داري هيچ تغيير 

 و يا بايد     ه شود بنابراين يا بايد سيستم شستشو تغيير داد        
بطور كلي    .گرددبرطرف  اين ناحيه    بطور موضعي آلودگي      

 تاثير  ،ها با آب سرد    گيري كرد كه شستشوي الشه     توان نتيجه  مي
صورت باال بودن بار    چنداني در كاهش بار ميكروبي نداشته و در         

 .دهد  ميكروبي اوليه اين مرحله تغييري در شرايط موجود نمي          
مرحله  از    پس ميزان نهايي بار ميكروبي مناطق الشه       مقايسه  

شستشوي نهايي نشان داد كه بيشترين ميزان آلودگي به ترتيب          



 ١٣٨٥، سال ٤، شماره ٣٧مجله علوم كشاورزي ايران، جلد  ٥٩٠

 

قلوه گاه ،   سينه، ران،گردن، سردست، ه ناحيه ماهيچه پا بمربوط
 ).۵شكل (اشد  مي بو دنده ها

 

 
   مقايسه ميزان نهايي بار ميكروبي مناطق مختلف الشه‐۵شكل 

 
اي نقاط    بررسي ميزان آلودگي به پاتوژنهاي با منشاء روده          

 مختلف الشه
 )سالمونال  و  كلي  اشرشيا(  اي  روده  ژنهاي با منشاء  وميزان پات 

در قسمت هاي مختلف الشه در مراحل مختلف كشتار مورد              
شان داده  يك ن  ن در جدول شماره   آرفت كه نتايج    قرار گ   بررسي

كلي در    پس از پوست كني چندين مورد اشرشيا        .  شده است 
كه منشاء    و ماهيچه پا شناسايي شد      سردست،  ران  ،نواحي گردن 

 دامپوست  با توجه به استريل بودن اوليه سطح الشه،              آنها  
 .تشخيص داده شد

نه هاي مثبت   در مرحله تخليه امعاء و احشاء بر تعداد نمو          
 نواحي سردست و     در)  بويژه سالمونال   (كلي و سالمونال    اشرشيا

آلودگي منشاء اصلي     توان گفت    مي شد، بنابراين سينه افزوده   
در مرحله  .محتويات معده و روده دام است         ،سالمونالالشه به    

چربي گيري تغيير چنداني در وضعيت اين نقاط از           شقه كردن و  
نهايتا پس از مرحله شستشوي      .  شد ن لحاظ وجود پاتوژنها ديده   

كلي در ناحيه ماهيچه پا و سينه          نهايي بيشترين ميزان اشرشيا   
اما از نمونه هاي گرفته شده از نقاط دنده ها و              .  شناسايي شد 

در مورد سالمونال آلوده ترين     .  هيچ موردي مثبت نبود     قلوه گاه 
 بترتيب، ناحيه سينه، گردن، ماهيچه پا و سردست            قسمت ها 

اما بر روي دنده ها و قلوه گاه در تمام مراحل             .  شناسايي شدند 
 نيز اعالم   ۱۹۹۴جف در سال     .  نبود مثبت   يهيچ مورد كشتار  

نمود منابع اصلي آلوده كننده گوشت قرمز،  ميكروارگانيسم هاي 
ناحيه گوارشي دام  و يا پوست و مدفوع دام است و توليد گوشت 

نان و اختصاص دادن زمان     تميز بشدت به آموزش و مهارت كارك      
كافي براي انجام وظايف محوله به آنها در مراحل پوست كني و             
تخليه امعاء و احشاء بستگي داشته و طراحي ساختمان يا مواد             
بكار رفته در سطح و تجهيزات كشتارگاه نقش كم اهميت تري            

 .در توليد بهداشتي گوشت دارد

 
 به پاتوژنهای با منشاء روده اي  ميزان آلودگی نقاط مختلف الشه ‐۱جدول 

 شستشوي نهايي
چربي گيري و شستشوي 

 ابتدايي
 پوست كني تخليه امعاء و احشاء شقه كردن

       مراحل
       كشتار

 مناطق
  الشه

اشرشيا كلي سالمونال اشرشيا كلي سالمونال اشرشيا كلي سالمونال   اشرشيا كلي سالمونال اشرشيا كلي سالمونال
 گردن ٤* ١ ٤ ١ ٤ ١ ٣ ١ ١ ٢

شناسايي نشد شناسايي نشد ١ شناسايي نشد ٣ شناسايي نشد ٢ شناسايي نشد ٢  ران ٢
شناسايي نشد ٣ ٢ ٣ ٢ ٣ ٢ ١ ١  سردست ٣
شناسايي نشد ٣ ٥ ٣ ٥ ٢ ٣ ٢ ٢ شناسايي نشد  سينه

شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد ١ شناسايي نشد ١ ايي نشدشناس شناسايي نشد  دنده ها
شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد شناسايي نشد  قلوه گاه

 ماهيچه پا ٥ ١ ٤ ١ ٥ ١ ٥ ١ ٥ ١
براي هر ناحيه) هر آزمون در سه تكرار(مون متوسط تعداد نمونه هاي مثبت شناسايي شده از بين دوازده نمونه مورد آز  *  
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 ييارزيابي كيفيت بهداشتي الشه ها پس از شستشوي نها
" غيرقابل قبول "بهداشتي در سه سطح     كيفيت الشه از لحاظ     

cfu/cm²)  ۱۰۴ >  (خوب"  و  " cfu/cm²)۱۰۴<  (  عالي"و" 
)cfu/cm² ۱۰۳< (گيرد  قرار مي)١٧ .( 

نقاط الشه از لحاظ بار       كثر   بر اين اساس مالحظه شد ا       
هاي خوب تا عالي قرار        و در گروه   د  بودنميكروبي قابل قبول     

 ).۲جدول (گرفتند 
 

 ارزيابي بهداشتي نقاط الشه ‐۲جدول

ه بندي از لحاظ طبف
 وضعيت بهداشتي

 مناطق الشه ميزان متوسط بار ميكروبي

 گردن ٦/٢ ± ۰٨/٠ خوب
 سينه ٣٨/٢± ٠ /۰٥ خوب
 سردست ٢/ ٨٨± ٠ /۰۴ خوب
 ماهيچه پا ٣/ ٧٣± ٠ /۰۳ متوسط
 ران ٥٣/٢ ± ٠٥/۰ خوب
 قلوه گاه ٦٧/١ ± ۰۸/٠ عالي
 دنده ها ۳۵/١±  ۰۳/۰ عالي

 ± خطاي استاندارد

 تاثير شستشوي الشه بر حذف پاتوژنها 
تاثير شستشوي الشه بر كاهش ميزان آلودگي به پاتوژنهاي          

 و نتايـــــج در جدول با منشاء روده اي مورد بررسي قرار گرفت      
با مقايسه در صد شناسايي شده سالمونال   .  سه جمع بندي گرديد   
د كه  شو مشاهده   ـ قبل و بعد از شستش      ،و اشرشياكلي در الشه   

شستشو در رفع و حذف  آلودگي هاي الشه مؤثر عمل نكرده و              
 .اعمال شودبايد روشي جديد براي شستشو 

 
 برحذف پاتوژنها  بررسي تاثير شستشوي نهايي ‐۳جدول

بعد از شستشوي 
 نهايي

بل از ق
  شستشوي نهايي

 ها در سطح كليه  الشهسالمونال حضوردرصد ۳/۸ ۶/۱۶
 ها الشه درسطح كليهاشرشياكلي حضوردرصد ۱۴/۷ ۱۱/۹

 مطابقت  ۱۹۹۴اين نتايج با نتايج گزارش شده توسط جف،          
او همچنين اعالم كرده بود استفاده بيشتر از آب و                 .  دارد

بكارگيري مدت زمان طوالني براي شستشو در كاهش پاتوژنها           
مؤثر نبوده و تنها باعث مرطوب شدن سطح گوشت و رشد                 

از روشهاي  .  ميكرو ارگانيسمها و كاهش كيفيت آن مي گردد          
توصيه شده مي توان به استفاده از حداقل يك تيمار ضد                  

 FDA١ميكروبي كه تركيبات ضد ميكروبي آن از قبل به تاييد           

مؤثرترين اين تركيبات، اسيد الكتيك     .  رسيده باشد، اشاره نمود   
 ). ١٩(ميباشد كه از متابوليتهاي طبيعي عضله است 

 نتايج مربوط به آزمون بر روي آب 
 بصورت   و يافتهآب مورد استفاده از چاه به سالن انتقال             

 ۱۰۰ميزان كلي باكتريهاي هوازي زير       .   شد كلر زني مي    روزانه
زمون آهمچنين  .   هر ميلي ليتر نمونه شمارش شد      ي به ازا  كلني

 ، تعداد  ميلي ليتر آب مصرفي    ١٠٠در  ،  انجام شده براي كلي فرم    
كه از لحاظ بهداشتي در حد           سه ميكروارگانيسم نشان داد     

توان گفت كه منبع آب      ميبنابراين    .استاندارد آب آشاميدني بود   
 نبوده و    ، آلوده كند و در نهايت آبي كه سالن را تغذيه مي              

 .   تواند يكي از منابع آلوده كننده الشه بشمار رود نمي
 بزارانتايج مربوط به آزمون بر روي سطوح و

 ميزان آلودگي كلي و آلودگي به پاتوژنها در سطوح ابزار ‐۴جدول 
 مورد استفاده در خط كشتار

 سالمونال
)تعداد نمونه مثبت(

 كلي اشرشيا
)تعداد نمونه مثبت(

ش ميزان شمار

)log N(كلي
 سطح

٢ *۱ ١٦/٠ ± ٢/ ٠٣  چاقوي چربي گيري
٢٢/٠ ± ٢/ ٦٨ ١ ١ چاقوي تخليه امعاء و احشاء

٢٥/٠ ± ٢/ ٣٤ ٣ ١  اره

 *  نمونه گزارش شده است۵نتايج از بين 
  خطاي استاندارد ±

اين آزمون بر روي سطوح در ساعات مختلف كاري و در               
 و در   ستشوي ابزار   ، پس از ش    هنگام شروع كار بر روي الشه       

 ، اينكه در مقررات بهداشتي     با توجه به  .  گرديد تكرار انجام    چهار
 ميزان بار   نتايج آزمون   ،استريل بودن اين ابزار لحاظ شده است       

همچنين از  بوده،  اين ابزار   ميكروبي نشانگر عدم استريل بودن       
براي چاقو هاي   )  چهار بار تكرار آزمايش   (بار نمونه برداري    پنج  
براي    سالمونال، دردو مو   واشرشيا كلي      مورد يك  ي گيري چرب

سه ،  هرهر كدام يك مورد و براي ا        ،ءاحشا   و ءچاقوي تخليه امعا  
  .و يك مورد سالمونال شناسايي شدكلي مورد اشرشيا 

                                                                                    
1. Food and Drug Administration 
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 گردد شستشوي اين ابزار مناسب نبوده و            مالحظه مي 

 بر سطوح مانعي براي رفع         تشكيل شده      اليه چربي  احتماال  

  .بوده استآلودگي اين سطوح 
 نتيجه گيري كلي

، نتايج حاصله از اين تحقيق نشان دادند          همانطوري كه    

ميزان آلودگي در بخشهاي مختلف الشه پس از تخليه امعاء و              

 آلودگي قسمتهاي مختلف     اين امر .  احشاء افزايش پيدا مي كند    

اين بنابر.  شود مـوجـب مي  نيز   راهاي منشاء روده اي     ـبه باكتري 

بايد در سيستم هاي تخليه امعاء و احشاء روشي بكار برد كه                

بر خالف انتظار   .  كمترين ميزان تماس احشاء با الشه بوجود آيد       

شست و شوي نهايي تأثير چنداني در كاهش ميزان بار ميكروبي           

 نداشته با اين وجود از لحاظ ميزان بار ميكروبي كيفيت الشه را             
 

ولي از نظر آلودگي به      .  ي دانست مي توان در حد قابل قبول     
دو بخش سينه و ماهيچه پا، بيش           اي منشاء روده   باكتريهاي با 

بايد از حد استاندارد به اين باكتريها آلودگي نشان دادند كه                
براي كاهش  .  تمهيدي براي كاهش آلودگي اين نقاط پيدا كرد         

نقاط ، پيشنهاد مي شود      ميزان آلودگي و تضمين كيفيت الشه      
و در نهايت سيستم        افزايش آلودگي شناسايي شود     بحران  
 . پياده گرددHACCPي كنترل
 

 اریزسپاسگ
در خاتمه محققان بر خود الزم ميدانند از معاونت پژوهشي           
دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران كه با كمكهاي خويش                

 ٦٩٩/٣/٧١٦موجبات انجام اين تحقيق را طي طرح شماره               
 .سپاسگزاري را بعمل آورندفراهم آوردند، نهايت تشكر و 
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