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چکیده
به دلیل مصرف روزافزون اغذیه آماده خوردن و اهمیت شیوع بیماریهای غذازاد ناشی از مصرف این اغذیه ,تغییرات میکروبی در انواع اغذیه
آمادهخوردن در درب کارخانه و درفروشگاههای موادغذایی در استان البرز مورد بررسی قرار گرفت .بدین منظور شمارشکلی باکتریها،
استافیلوکوکوس آرئوس ،کلیفرم ،کپک و مخمر و شناسایی و شمارش ،اشریشیا کلی ،در  200نمونه غذای نیم پخته (فالفل ،فیشفینگر،
ماهیسوخاری ،مرغسوخاری ،کتلتگوشت ،کوردنبلو ،کوکوسبزی ،میگوسوخاری ،ناگتمرغ ،شنسلمرغ ،شنسلفورمینگ) ] ،[Aخام منجمد
(جوجهکباب ،بازومرغ منجمد ،مرغبرگر ،همبرگر 75 ،60 ،30درصد و  85درصد  ،کبابلقمه 85درصد) ] [Bو پخته یخچالی (کوکتل55
درصد  ،هاتداگ  55درصد  ،سوسیسآلمانی) ] [Cبررسیشد .درکلیه گروهها میزان میکروبها پس از نگهداری محصول در فروشگاه بیشتر
از درب کارخانه بود ( .)P≤ 0/05شمارشکلی باکتریایی و کلیفرم در گروه  Cاز همه گروهها کمتر و بین دوگروه دیگر تفاوتی وجود نداشت.
گروه  Cفاقد باکتری اشریشیاکلی بوده و این باکتری در گروه  Bدر مقایسه با گروه  Aبیشتر بود و بیشترین و کمترین میزان کپک و مخمر
به ترتیب مربوط به نمونههای  Bو  Aبود .بیشترین تعداد باکتری استافیلوکوکوس ارئوس نیز متعلق به گروه  Bبود ( .)P≤ 0/05افزایش
تغییرات میکروبی پس از نگهداری در فروشگاههای بزرگ در مقایسه با زمان تولید و درب کارخانه می تواند نماینگر عدم رعایت نگهداری
اغذیه آماده خوردن در شرایط مناسب زمان-دمایی باشد .همچنین عالوه بر خصوصیات اکولوژیکی میکروبهای نامبرده ،انتقال متقاطع توسط
دستکاری پرسنل ،حمل نادرست ،پخت کم غذا( ،خصوصا در مورد اغذیه نیم پخته) و عدم کاربرد صحیح سیستم انجماد میتواند در این
افزایش میکروبی نقش بسیار مهمی را ایفا کند.
کلید واژه ها :اغذیه آماده خوردن ،تغییرات میکروبی ،کارخانجات مواد غذایی ،فروشگاه های بزرگ مواد غذایی ،استان البرز.

مقدمه
امروزه با تغییر الگوی زندگی ،رشد مهاجرت و صنعت

این اغذیه شامل انواع فرآوردههای گوشتی مشتقشده از

گردشگری ،تغییر فناوریهای تولید ،فرآوری محصوالت

گوشت قرمز و سفید (همبرگر ،کباب ،ساالمی ،اغذیه

غذایی ،افزایش صادرات و واردات مواد غذایی ،تولید

گوشتی ،ناگت ،انواع دودی و غیر دودی سوسیس و

اغذیه آمادهخوردن ( )RTEبه صورتهای مختلف خام،

کالباس) ،دسرها (کیک ،کیک کرم دار شیری ،کیک

نیمپخته ،پخته و تخمیری در حال گسترش میباشد

پنیر ،انواع پای ،تارت و شیرینیجات تر و خشک)،

( .)Zobel et al., 2016در واقع سبک نوین زندگی

سبزیجات (گل کلم ،میوه و سبزیجات تازه و خشک ،انواع

عالقه مصرفکنندگان را به اغذیه قابل مصرف فوری،

ساالدها ،آش) ،محصوالت شیری (ماست فریزشده ،انواع

سالم ،با کیفیت و مغذی جلب نموده و مصرف کنندگان

بستنیها ،شیر مخلوط) ،ساندویچها و  ...میباشند

به قابلیت و سهولت دسترسی به اغذیه آماده خوردن

(.)Merson, 1973

توجه خاصی نشان میدهند (.)Kaneko et al., 1999

از آنجا که در انواع اغذیه آماده خوردن ( )RTEبصورت
پخته ،نیم پخته و خام ،مصرف فوری انواع روشهای
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بدون حرارت یا استفاده از حرارت مایکروفر بکار برده می

باکتریهای کلیفرم ( )Coliformو اشریشیا کلی ( E.

شود ،لذا سالمتی اینگونه غذاها به کیفیت مواد خام اولیه،

 )coliانواع دیگری از باکتریها هستند که وجود آنهادر

حمل دستی ،فرآوری ،پاکسازی تجهیزات و محوطه

غذا نشانگر عدم رعایت بهداشت بوده و منجر به بیماری-

فراوری ،سالمتی پرسنل ،شرایط زمان –دمایی در

های رودهای و دستگاه گوارش در انسان میگردند

ماشینهای حمل و نقل و در زمان نگهداری در مغازه های

( .)Tarr, 1995کلیفرمها به عنوان شاخصمهم ارزیابی

عرضه و فروش بستگی دارد و عدم رعایت هریک از موارد

وضعیت بهداشتی مواد غذایی خصوصاً سطوح مورد

فوق می تواند منجر به بیماری غذا زاد در مصرف کننده

تماس با مواد غذایی میباشند .کپکها و مخمرها از جمله

گردد (.)Asiegbu et al., 2016

موارد دیگر آلودگی ودال بر عدم رعایت بهداشت در تهیه

طی  20سال گذشته ،بیماریهای غذازاد ناشی از باکتری

غذا میباشند که وجودشان در هر نوع ماده غذایی به

ها ،انگل ها ،ویروسها و پریون در کشورهای پیشرفته

علت ایجاد مادهای بنام مایکوتوکسین ،برای سالمتی

روند رو به رشدی داشته است .باکتریهای

انسان میتواند خطرناک باشد ( ;Little et al., 2003b

استافیلوکوکوس ارئوس ،کلی فرم و اشریشیا کلی و کپک

.)Merson, 1973

و مخمرها از جمله عواملی هستند که منجر به آلودگی

بطور کلی ،جستجوی باکتریهای بیماری زا در گروههای

اغذیه آماده خوردن شدهاند .در کشورهای در حال توسعه

مواد غذایی به دلیل پیشگیری از مسمومیتها و بیماری-

شیوع مسمومیتها و عفونتهای غذازاد به مراتب بیشتر

های منتقله از مواد غذایی و برنامهریزی و مداخله مناسب

از کشورهای پیشرفته است (.)Odeyemi, 2016

در سطوح تولید و عرضه مواد غذایی در جهت بهبود

مطالعات نشان میدهد که فرآورده های شیری ،قنادی

بهداشت و ایمنیغذایی و سرانجام ارتقای سالمت

و گوشتی از جمله مواد غذایی هستند که بیشتر در ایجاد

مصرفکنندگان حائز اهمیت میباشد .لذا این تحقیق با

مسمومیت ناشی از غذا دخالت دارند ( Newell et al.,

هدف بررسی برخی از تغییرات میکروبی در انواع اغذیه

.)2010

آماده خوردن (نیم پخته ،خام منجمد و پخته یخچالی)،

باکتری استافیلوکوکوس ارئوس ،یکی از مهمترین

درب کارخانه و سپس در فروشگاههای مواد غذایی استان

باکتریهای بیماری زا میباشد که در پوست بسیاری از

البرز ،طی زمان مصرف درج و تعیین شده ،انجام شد.

پستانداران ،پرندگان ،سطوح محیطی ،مجاری بینی و

روش کار

تنفسی ،پوست و مو افراد سالم و نیز در زخم ها آبسه ها

نمونه برداری

و پوستول ها وجود دارد .این باکتری در اغذیه آماده

از  200نمونه اغذیه آماده خوردن (خام منجمد ،نیم

خوردن نیز یافت شده و بیشتر منجر به مسمومیت به

پخته منجمد و پخته یخچالی) تولید شده توسط 6

شکل تهوع و استفراغ میگردد ( Jackson et al.,

کارخانه مختلف موجود در استان البرز شامل؛ انواع میگو

 )1990( Arbuthnott .)2007در این رابطه عقیده

سوخاری ،فیش فینگر ،کردون بلو ،ناگت مرغ ،شنیسل

داشت که برخالف سایر عوامل پاتوژن که میتواند به

مرغ ،شنیسل فرمینگ ،فیله سوخاری مرغ ،فیله سوخاری

شکلهای مختلف وارد اینگونه مواد غذایی شود،

ماهی ،مرغ برگر سوخاری ،کتلت گوشت ،کوکو سبزی،

استافیلوکوکوس آرئوس به عنوان یک آلودگی باکتریایی

فالفل ،مرغ برگر و همبرگر با درصدهای مختلف گوشت،

با منشأ انسانی بوده و میتواند بطور مستقیم از انسان به

جوجه کباب ،بازو مرغ منجمد وکوکتل ،هات داگ،

غذا ،در طی دستکاری غذا ،خصوصا انواع پخته منتقل

سوسیس آلمانی ،کباب لقمه با درصدهای مختلف گوشت

گردد (.)Arbuthnott et al., 1990
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 100نمونه از درب کارخانجات تهیه شد ،سپس همان

 Green Bile Lactose 2درصد) و همچنین آزمایش

تعداد نمونه یعنی  100عدد دیگر (با شمارههای بهر

تکمیلی اشریشیا کلی و محیط کشت آب پپتونه

مشابه و در طی زمان مصرف) از فروشگاههای بزرگ

( )Peptone Waterتحت گرمخانه گذاری (1-2روز در

عرضه فروش واقع در استان البرز تهیه شدند .همه نمونه-

دمای  )44 ᵒCبه همراه تست اندول استفاده شد.

ها در کنار بستههای یخ به آزمایشگاه میکروبیولوژی

همچنین جهت شمارش باکتری اشریشیا کلی کشت

دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج منتقل

سطحی روی محیط کشت اختصاصی ائوزین متیلن بلو

گردید و به ترتیب آزمایشات میکروبی (استافیلوکوکوس

آگار ) (Eosin Methylen Blue Agarبعمل آمد ( 2-

آرئوس ،شمارش کلی باکتریها ،کلی فرم ،اشریشیا کلی و

 1روز  .)37ᵒc/آزمونهای تاییدی مورد استفاده جهت

کپک و مخمر) روی نمونهها انجام شد.

تشخیص باکتری  TSIو  IMVI Cبود ( Rezaei et al.,

آزمایشات میکروبی

.)2016

در بین دو شعله  10گرم از هر نمونه با  90میلیلیتر آب

آنالیز آماری

مقطر استریل درون کیسههای زیپ کیپ استریل ریخته

نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگراف

شد و به وسیله استومیکر ،همگن شدند و بدین ترتیب

اسمیرنف بررسی شد ازآزمون تجزیه واریانس(ONE-

رقت  10-1ازهر نمونه به دست آمد .سپس با انتقال 1

 )WAY-ANOVAبه منظور تعیین اختالف آماری بین

میلیلیتر از رقت فوق ،به کمک سمپلر به لوله های

میانگین

فرم،

آزمایش حاوی  9میلیلیتر آب مقطر استریل بعدی،

استافیلوکوکوس آرئوس و کپک و مخمر و شمارش و

رقتهای متوالی ده تایی از  10-2تا رقت  10–6تهیه

شناسایی اشریشیا کلی در غذاهای آماده خوردن (پخته

گردید .جهت شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی و

یخچالی ،نیم پخته منجمد و خام منجمد) و همچنین

باکتری استافیلوکوکوس آرئوس وکپکها و مخمرها به

اختالف آماری داده ها بین کارخانه و فروشگاه استفاده

ترتیب از محیط آگار مغذی ( )Nutrient Agarو محیط

شد .سطح معنی دار بودن در بین تیمارها از طریق آزمون

برد پارکر آگار ( )Baird parker agarو محیط کشت

دانکن ( )Duncanدر سطح احتمال  5درصد انجام

سابرود دکستروز آگار ( )Sabarud Dextrose Agarبه

گردید .تجزیه و تحلیل آماری به وسیله نرم افزار SPSS

صورت کشت سطحی استفاده شد .در مورد دو تای اولی،

 19در محیط ویندوز  10استفاده شد.

پلیتها در انکوباتور 37درجه سانتیگرادو به مدت  1روز

شمارش

کلی

باکتریها،

کلی

نتایج

و در مورد قارچها ،پلیتها به مدت 3تا  5روز ،در دمای

از بین  200نمونه غذای آماده خوردن اخذ شده به

اتاق  20-25درجه سانتیگراد گرمخانه گذاری شدند.

ترتیب از  6کارخانه موجود و همچنین فروشگاه های

سپس بر اساس شمارش در روش کشت سطحی تعداد

عرضه مواد غذایی موجود در استان البرز  46درصد

باکتری در هرگرم از نمونه تعیین و بر حسب cfu/g

نمونهها نیم پخته منجمد 36،درصد خام منجمد و 18

گزارش شدند .از محیط ویولت رد بایل آگار (VRBA

درصد پخته یخچالی بود (جدول و نمودار .)1

= )Violet Red Bile Agarجهت شمارش و شناسایی
کلی فرم ها و به صورت کشت مخلوط استفاده شد.
برای شناسایی باکتریهای اشریشیا کلی از آزمایش گرما
پای تاییدی کلی فرم و محیط کشت (آبگوشت سبز
درخشان با امالح صفراوی  2درصد و الکتوزBrilliant -
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نمودار  :1درصد فراوانی انواع اغذیه آماده خوردن نمونه
برداری شده درب کارخانجات و فروشگاه های عرضه مواد
غذایی استان البرز

پخته
یخچالی
%18

نیمه پخته
منجمد
%46

خام منجمد
%36

جدول  :1درصد فراوانی انواع نمونه های غذایی آماده خوردن (نیم پخته منجمد ،خام منجمد و پخته یخچالی) درب کارخانجات و
فروشگاههای عرضه کننده در استان البرز ()A-F
نوع ماده غذایی آماده خوردن

نوع محصول

تعداد نمونه *

فالفل

12

A, B

فیش فینگر

8

C,D

ماهی سوخاری

8

E,F

مرغ سوخاری

8

A,E

کتلت گوشت

8

C, F

کوردن بلو

8

کوکو سبزی

8

C, D

میگو سوخاری

8

A, F

ناگت مرغ

8

E, D

شنسل مرغ

8

B, E

شنسل فورمینگ

8

A, E

جوجه کباب

12

A, B

بازو مرغ منجمد

12

B, C

مرغ برگر

8

A, C

 72نمونه خام منجمد شامل:

همبرگر  30درصد

8

A, B

 22تا از کارخانه A

همبرگر  60درصد

8

B, C

 24تا از کارخانه B

همبرگر  75درصد

8

A, C

 26تا از کارخانه C

همبرگر  85درصد

8

B, C

کباب لقمه  85درصد

8

A, C

کوکتل  55درصد

12

E, F

 36نمونه پخته یخچالی شامل:

هات داگ  55درصد

12

E, F

 18تا تا از کارخانه E

سوسیس آلمانی

12

E, F

 18تا تا از کارخانه F

کارخانه

A

B

C

D

E

F

مجموع نمونه ها

تعداد نمونه ها

40

38

38

12

38

34

 200عدد

در صد نمونه ها

20

19

19

6

19

17

 100درصد

نیم پخته منجمد

کارخانه

B, F

خام منجمد

پخته یخچالی

توضیحات

 92نمونه
نیم پخته منجمد شامل:
 18تا از کارخانه A
 14تا از کارخانه B
 12تا از کارخانه C
 12تا از کارخانه D
 20تا از کارخانه E
 16تا از کارخانه F

نتایج نشان داد که درکلیه گروهها میزان میکروبها پس

کلی در نمونههای آماده خوردن در  3گروه خام منجمد،

از نگهداری محصول در فروشگاه بیشتر از درب کارخانه

نیم پخته منجمد و پخته یخچالی اختالف معناداری در

بود ( .)P≤0/05شاخص های مختلف میکروبی شامل

سطح  P <0/05داشتند .شمارش کلی باکتریایی در گروه

شمارش کلی باکتریایی ،کلی فرم ،کپک و مخمر،

خام منجمد بیشتر و در گروه پخته یخچالی از دو گروه

استافیلوکوکوس آرئوس و شناسایی و شمارش اشریشیا

دیگر کمتر بود .باکتری اشریشیا کلی در نمونه های
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غذایی خام منجمد در مقایسه با دیگر گروهها بیشتر و

منجمد تهیه شده از فروشگاههای بزرگ بیشترین میزان

فرآوردههای یخچالی فاقد این نوع باکتری بودند .کلیفرم

را نشان داد .استافیلوکوکوس آرئوس در گروه خام

نیز در گروه پخته یخچالی کمترین میزان را داشته و بین

منجمد از سایر گروهها بیشتر بوده ولی در بین انواع نمونه

دو گروه دیگر تفاوت معنیداری وجود نداشت .کپک و

های پخته یخچالی و نیم پخته منجمد تفاوت معنیداری

مخمر در گروه پخته یخچالی کمترین و در گروه خام

مشاهده نشد (جدول .)2

جدول  :2شمارش و شناسایی بعضی از پارامترای میکروبی در اغذیه آماده خوردن (نیم پخته منجمد ،خام منجمد و پخته یخچالی) درب
کارخانجات و فروشگاههای عرضه کننده در استان البرز
نیم پخته منجمد

خام منجمد

پخته یخچالی

منبع نمونه

Mean +SD
Log10 CFU/g

Mean +SD
Log10 CFU/g

Mean +SD
Log10 CFU/g

شمارش کلی

کارخانه

4/06±3/2b

4/6±3/4b

3/4±2/07a

باکتری

فروشگاه بزرگ

b

b

a

ماده غذایی
شاخص

کلی فرم
کپک و مخمر

اشریشیا کلی
استافیلوکوکوس آرئوس

5/02±1/4

5/4±2/3

4/6±4/07

کارخانه

1/3±0/9b

1/3±1/01b

0/65 ±0/58a

فروشگاه بزرگ

1/5±1/1b

1/4±0/9b

0/72±0/55a

کارخانه

1/3±1/07b

1±0/8b

0/50±0/41a

فروشگاه بزرگ
کارخانه
فروشگاه بزرگ

b

4/1±1/16

1/2±0/9b
b

1/2±1/1

b

a

2/4±1/3

1/08±0/96

1/44±1/1b

0a

b

1/4±1/2

a

0

کارخانه

1/6±1/2a

2/2±2b

1/6±1/5a

فروشگاه بزرگ

1/6±1/1a

2/6±1/2b

1/8±1/6ab

نتایج این پژوهش مشخص کرد که شمارش کلی

مربوط به میگو سوخاری ،کتلت گوشت و بیشترین آن

باکتریهای مزوفیل هوازی ،کلی فرم ،کپک و مخمر،

مربوط به شنیسل مرغ و شنیسل فورمینگ است .از نظر

اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس در نمونههای

میزان کپک و مخمر ،کمترین میزان در میگو سوخاری و

غذایی نیم پخته منجمد تولید شده در کارخانه و نمونه-

بیشترین میزان در کتلت گوشت مشاهده شد .باکتری

های نگهداری شده در فروشگاههای بزرگ تفاوت آماری

اشریشیا کلی در نمونههای غذایی شامل مرغ سوخاری،

معناداری در سطح  P<0/05دارند .بطوریکه کمترین

کوردن بلو ،ناگت مرغ ،شنیسل مرغ و شنیسل فورمینگ

میزان باکتریهای مزوفیل هوازی در نمونههای غذایی

مشاهده شد .باکتری استافیلوکوکوس آرئوس نیز در تمام

نیم پخته منجمد تولید شده در کارخانه و فروشگاههای

نمونه های غذایی به جزء فالفل ،کتلت گوشت و میگو

بزرگ مربوط به میگو سوخاری و بیشترین آن مربوط به

سوخاری مشاهده گردید (جدول .)3

شنیسل فورمینگ است .کمترین تعداد کلیفرم نیز
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جدول  :3شمارش ) Mean+SD( Log10 CFU/gو شناسایی بعضی از پارامترهای میکروبی در اغذیه آماده خوردن نیم پخته درب
کارخانجات و فروشگاههای عرضه کننده در استان البرز
ماده غذایی

ماهی

مرغ

کتلت

سوخار

سوخار

گوشت

ی

ی

/3±7/2

/3±7/2

/3±3/2

8

6

5

9

فروشگاه

4±/4

/4±9/3

/4±2/3

/4±2/2

/4±5/3

/4±2/4

/4±3/2

بزرگ

9

9

9

9

8

9

9

8/

0±/1

0±1/4

3/1

5/

5/1±4

5/1±3

0

6/1±1

فروشگاه

/1±2

0±1/1

0±6/1

0±1/1

بزرگ

5

6/

6/

6/

کارخانه

/1±2

منبع

فالفل

شاخص

شمارش کلی
باکتریها

کارخانه

کارخانه
کلی فرم

کپک و
مخمر

اشریشیا کلی

س آرئوس

8/8

4
فروشگاه

/1±3

بزرگ

5

کارخانه
فروشگاه
بزرگ

استافیلوکوکو

5±/2

کارخانه
فروشگاه
بزرگ
کارخانه

فیش
فینگر

/3±3/3
7

5/1±2

0±7/1
4/

5/1±2

6/

7/

0

0

0

0

0

0

0±6/1

0±6/1

0±1/1

4/

4/

3/

0±7/1

5±0/7

0±1/1

5/

1/

4/

4

4

4

4

6/

0±2/1

5/1±1

0

0±2/1
0±4/1

5/1±5

0

0±8

0±3/1
3/
0±1/1
5/

0
0
0
0

4

کوردن

کوکو

میگو

سبزی

سوخار

ناگت

شنیسل

مرغ

مرغ

/3±2/3

/3±5/2

2±9/1

/3±9/2

/3±1/3

9

7/

7

8

3±1/3

بلو

0±1/1
7/
5/1±2
5/1±1
0±1/1
5/
0±4/1
5/

ی

شنیسل
فورمینگ

7/4±4

4±8/4

4±9/4

8/5±7/4

2/1±2

0

5/1±1

6/1±1

1±6

1±4

0 ±5

6/1±5

7/1±1

8/1±1

0±1/3

0

3/1±1

5/1±1

1±5

4/1±3

0

0

0

0

0

0±4/1

0±5/0

6/

1/

0±3/1

0±1/0

6/

7/

4

4

0
0

4

0±1/1
4/

0±6/1

0±1/1

0±1/1

5/

5/

0±1/1

0±1/1

5/

5/

0±4/1

0±1/1

4/

3/

0±1/1

0±2/1

5/

4/

4

4

5/1±1
3/0±7/1
5/0±1/1
6/0±3/1
6/0±3/1

4

تعداد نمونه
فروشگاه
بزرگ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

شاخصهای میکروبی بررسی شده در این تحقیق نشان

تولید شده در کارخانه و فروشگاههای بزرگ مربوط به

می دهد که شمارش کلی باکتریهای مزوفیل هوازی ،کلی

همبرگرهای مختلف و مرغ برگر بود و در بازو مرغ منجمد

فرم ،کپک و مخمر ،اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس

و جوجه کباب صفر بود .کلی فرم فقط در مرغ برگر

آرئوس در نمونههای غذایی خام منجمد تولید شده در

(کارخانه و فروشگاههای بزرگ) مشاهده شد .بیشترین

کارخانه و نمونههای نگهداری شده در فروشگاه های

میزان کپک و مخمر ،در همبرگر  30درصد کارخانه و

بزرگ تفاوت آماری معنی داری در سطح  P<0/05دارند.

پس از نگهداری در فروشگاه های بزرگ مربوط به مرغ

بیشترین باکتریهای مزوفیل هوازی در نمونه های غذایی

برگر بوده و در جوجه کباب و بازوی مرغ منجمد هیچ
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کپک و مخمری مشاهده نشد .در هیچ یک از غذاهای

باکتری استافیلوکوکوس آرئوس در مرغ برگر نسبت به

نامبرده ،باکتری اشریشیا کلی مشاهده نشد و میزان

سایر نمونه ها بسیار کم بود (جدول .)4

جدول :4شمارش ) Mean+SD( Log10 CFU/gو شناسایی بعضی از پارامترای میکروبی در اغذیه آماده خوردن خام منجمد درب
کارخانجات و فروشگاههای عرضه کننده در استان البرز
ماده غذایی

منبع

شاخص
شمارش کلی
باکتریها

کارخانه
فروشگاه
بزرگ
کارخانه
فروشگاه

کلی فرم

بزرگ
کارخانه

کپک و مخمر

فروشگاه
بزرگ
کارخانه

اشریشیا کلی
استافیلوکوکوس
آرئوس

فروشگاه
بزرگ
کارخانه
فروشگاه
بزرگ
کارخانه

تعداد نمونه

فروشگاه
بزرگ

جوجه

بازو مرغ

کباب

منجمد

9/3±6/2

8/3±6/2

مرغ برگر
8/4±8/3

همبرگر

همبرگر

همبرگر

همبرگر

کباب لقمه

 30درصد

 60درصد

 75درصد

 85درصد

 85درصد

8/4±3/4

4/4±85/3

7/4±94/3

8/4±34/4

8/4±34/4

9/3±6/2

8/4±8/3

7/5±8/4

5/4±4/25

5/5±99/3

8/5±02/4

5/4±4/25

7/5±5/4

-

-

5/0±3/1

-

-

-

-

-

-

-

6/0±36/1

-

-

-

-

-

-

-

3/0±1/1

6/0±1/1

7/0±1/0

3/1±82/1

8/0±36

7/0±4

-

-

5/0±18/1

5/2±54/1

5/2±5/1

5/0±95/2

5/2±54/1

3/2±8/1

6/0±1/1

3/0±15/1

4/0±61/1

-

-

-

-

-

7/0±1/1

5/0±15/1

6/0±34/1

-

-

-

-

-

1/0±46/1

5/0±5/1

2/0±5/1

2/1±1/1

4/1±73/1

2/1±54/2

4/1±73/2

7/2±24/1

5/0±1/1

4/0±36/1

3/0±2/1

8/2±88/1

8/2±88/1

4/1±73/1

8/2±88/1

5/2±03/2

6

6

4

4

4

4

4

4

6

6

4

4

4

4

4

4

نتایج نشان میدهد که شمارش کلی باکتریایی ،کلی فرم،

سوسیس آلمانی و هات داگ بوده و کمترین میزان کپک

کپک و مخمر ،اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس

و مخمر نیز در کوکتل  55درصد مشاهده گردید.

در نمونههای غذایی پخته یخچالی تولید شده در کارخانه

همچنین باکتری اشریشیا کلی در هیچ یک از نمونههای

و نمونههای نگهداری شده در فروشگاههای بزرگ تفاوت

غذایی مشاهده نشد و باکتری استافیلوکوکوس آرئوس

آماری معناداری  P<0/05دارند .بطوریکه کمترین میزان

نیز در هات داگ یافت نشد و در سایر نمونههای غذایی

باکتریهای هوازی و کلی فرم به ترتیب مربوط به

نیز در حد بسیار پائینی بود (جدول .)5

جدول :5شمارش و شناسایی بعضی از پارامترای میکروبی در اغذیه آماده خوردن پخته یخچالی درب کارخانجات و فروشگاههای عرضه
کننده در استان البرز
ماده غذایی
شاخص

منبع

کوکتل  55درصد

هات داگ  55درصد

سوسیس آلمانی

شمارش کلی

کارخانه

5/3±08/3

5/3±1/3

3/2±9/3

باکتریها

فروشگاه بزرگ

7/4±8/3

6/4±1/3

5/3±9/4
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کلی فرم
کپک و مخمر

اشریشیا کلی
استافیلوکوکوس آرئوس
تعداد نمونه

کارخانه

15/0±01/0

41/0±01/0

6/0±01/0

فروشگاه بزرگ

6/0±02/0

27/0±06/0

59/0±01/0

کارخانه

0

23/0±04/0

61/0±74/0

فروشگاه بزرگ

15/0±01

26/1±49/0

26/1±49/0

کارخانه

0

0

0

فروشگاه بزرگ

0

0

0

کارخانه

0

0

0

فروشگاه بزرگ

1/0±15

0

8/0±36

کارخانه

6

6

6

فروشگاه بزرگ

6

6

6

بحث

باکتریهای مزوفیل هوازی مربوط به بازو مرغ منجمد و

مسئله مهم در بروز بیماریهای غذازاد در انواع اغذیه

جوجه کباب منجمد و بیشترین آن مربوط به

آماده خوردن ،نگهداری نادرست آنها در شرایط یخچالی

همبرگرهای مختلف و مرغ برگر منجمد بود.

نامناسب و عدم پایش و تنظیم دمای مناسب آن میباشد

اسپور کپکها میتواند از طریق مواد غذایی آلوده غیر-

( .)King et al., 2017شیوع بیماریهای غذازاد از انواع

بهداشتی ،ادویهجات و شرایط محوطه فراوری وارد اغذیه

اغذیه آماده خوردن توسط کلومباری و همکاران ()2007

آماده خوردن شود ( ;Farakos and Frank, 2014

گزارش گردید همچنین امکان آلودگی بالقوه پاتوژنهای

 .)Rane, 2011آلودگی به کپک و مخمر به علت ایجاد

غذازاد نظیر استافیلوکوکوس آرئوس در نتیجه تماس

مایکوتوکسین که در اثر پاستوریزاسیون هم از بین

مستقیم دست به این گونه اغذیه نیز اشاره شد.

نمیرود میتواند برای سالمتی انسان خطرناک باشد

(.)Colombari et al., 2007

( Kotsonis and Burdock, 2008; Makinde et

در این مطالعه کمترین تعداد میکروارگانیسمها در بین

 .)al., 2020شایعترین فرم حاد مسمومیت با

کلیه نمونههای غذایی آماده خوردن ،مربوط به گروه

مایکوتوکسینها آسیبهای کبدی یا کلیوی است که در

پخته یخچالی بود که با توجه به استفاده از درجه حرارت

موارد شدید میتواند با ایجاد سرطان ،ناقصالخلقهزایی و

پاستوریزاسیون در مراحل آمادهسازی ،کاهش میزان

جهشزایی ،منجر به مرگ شود ،بنابراین آلودگی این

اولیه بار میکروبی در این مواد غذایی منطقی به نظر می

اغذیه به قارچها ،عاملی تهدیدکننده برای سالمتی جامعه

رسد .در اغذیه پخته یخچالی کمترین تعداد کلی

محسوب میشود ( Altunatmaz et al., 2012; De

باکتریهای هوازی در نمونه های غذایی تولیدشده در

Corato, 2012; Hayman et al., 2004; Odu and
.)Akano, 2012

کارخانه و همچنین فروشگاههای بزرگ مربوط به

در این پژوهش ،میزان کپک و مخمر در زمان تولید در

سوسیس آلمانی بود .کمترین تعداد باکتریهای مزوفیل

کارخانه و فروشگاه بزرگ در گروه پخته یخچالی از همه

هوازی شمارش شده در نمونه های نیم پخته منجمد در

گروهها کمتر بود .بیشترین میزان کپک و مخمر در زمان

کارخانه و فروشگاههای بزرگ مربوط به میگو سوخاری و

تولید در کارخانه مربوط به گروه نیمه پخته منجمد بوده

بیشترین تعداد باکتریها مربوط به شنیسل فورمینگ

و بیشترین میزان آن در فروشگاه بزرگ مربوط به گروه

بود .در نمونههای غذایی خام منجمد تولید شده در

خام منجمد بود .کمترین میزان کپک و مخمر در انواع

کارخانه و فروشگاههای بزرگ ،کمترین تعداد کل
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نمونههای غذایی نیم پخته منجمد مربوط به میگو

اورئوس را نمایان سازد( ;Kadariya et al., 2014

سوخاری و بیشترین آن مربوط به کتلت گوشت بود .در

Katiyo et al., 2019; Sharma and Mazumdar,
.)2014

بین اغذیه خام منجمد ،دو ماده غذایی جوجه کباب و

بحرانی1در

بازوی مرغ منجمد فاقد کپک و مخمر بودند .کمترین

با رعایت اصول بهداشتی و کنترل نقاط

میزان کپک و مخمر نمونههای غذایی تولید شده در

حمل طیور به کشتارگاه وهمچنین درطی مراحل مختلف

کارخانه مربوط به همبرگر  30درصد و پس از نگهداری

کشتار میتوان در درصد انتقال آلودگی از الشهای به

در فروشگاه های بزرگ مربوط به مرغ برگر بود.

الشهی دیگررا کاهش داد و همین طور در زمان قطعه

بر طبق گزارشات  CDCو سایر مراجع ذیصالح در اروپا،

بندی و بسته بندی قطعات مختلف مرغ ،نظیر ،بال و ران

استرالیا ،ژاپن و هنگ کنگ موارد بیماری های غذازاد،

و سینه و سنگدان و قلب ،عدم رعایت پاکسازی سطوح

روبه فزونی می باشد  .نگهداری غلط اغذیه آماده خوردن

مورد استفاده ،وسایل بکار برده شده جهت برش ،انواع

(بسته به ترکیب ،بافت و ساختمان ماده غذایی) تحت

اسفنج ها و حوله های پاک کننده دست پرسنل و یا

شرایط حرارتی -زمانی نادرست سبب رشد و فعالیت

پرسنل بیمار میتواند به آلودگی مواد خام اولیه مورد

عوامل مولد فساد و نتیجتاً ایجاد خصوصیات نامطلوب

استفاده در انواع اغذیه آماده خوردن مرغی ولذا تولید

ارگانولپتیکی ( طعم ،بو و رنگ) و کاهش ارزش تغذیه ای

فراورده های آلوده خام منجمد و یا نیم پخته آلوده

آنها میگردد (.)Bhat and Gómez-López, 2014

بیانجامد ،لذا به نظر میرسد که کاربرد اصول صحیح
تمارین خوب

در این میان اغذیه آماده خوردنی که در تولید آنها

بهداشتی1

حین

و همچنین تمارین صحیح

دستکاری کمتری اعمال گردد یا افزودنیهای متفاوت

سالمتی 2میتواند به کنترل میکروبی منجر شود

(انواع سبزیجات ،مواد لبنی ،پودرهای غالته و ادویه

(.)Bolton et al., 2002; Forsythe, 2020

جات) مورد استفاده در آنها از ایمنی و سالمتی باالتری

مطالعات بسیاری بر روی آلودگیهای میکروبی اغذیه

برخوردار باشد و یا اینکه در تهیه این نوع اغذیه از ماشین

آماده خوردن و علت آلودگی آن صورت گرفته بطوریکه
 Meldrunو همکاران ( )2006در ویلز انگلستان بین

آالت و تجهیزات مختلف ایمن استفاده گردد ( Winter,

 ،)2009احتمال بروز بیماری های غذازاد کمتر میگردد

سالهای  2003-2005روی وضعیت میکروبی اغذیه

که این با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد.

آماده خوردن مطالعه نمودند .میزان باکتریهای پاتوژن

عدم تنظیم درجه حرارت یخچال یکی از عوامل

نظیر سالمونال و اشریشیاکلی را در مواد غذایی آماده

دیگریست که میتواند منجر به افزایش رشد و تکثیر

خوردن را در حدی اعالم نمودند که اغذیه مذکور قابل
مصرف بود(.)Meldrum et al., 2006

میکروارگانیسمهای مزوفیل هوازی گردد( Katiyo et

 .)al., 2019; Misra, 2020افزایش این باکتریها منجر

در مطالعه  Hungو همکاران ( )2010که روی انواع مواد

به ایجاد خصوصیات نامطلوب و کاهش ارزش تغذیهای

غذایی  RTEدر هانوی ویتنام صورت گرفت ،آلودگی
5

انواع اغذیه آماده خوردن میگردد عالوه بر این آلودگی-

باکتری استافیلوکوکوس آرئوس  10بوده که در مواد

های باکتریایی در این یخچالها در نقطه عرضه و فروش

غذایی حاوی شیر از باالترین شیوع برخوردار بوده و

و سوپر مارکتها میتواند مخاطرات آلودگی متقاطع در

میزان بروز حاصل از باکتری مزبور در اینگونه غذاها بین

ایجاد انواع بیماریها از جمله سالمونال و استافیلوکوکوس

 12/5تا 35/4درصد گزارش گردید .علت بروز باالی
بیماری به عدم اقدامات صحیح بهداشتی تهیه غذا توسط
)2. Good Health Practice (GHP

)1. Good Manufacture Practice (GMP
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پرسنل عملآوری غذا و همچنین اکولوژی خاص باکتری

است (.)Aycicek et al., 2005

نظیر رشد در شرایط حرارتی مزوفیلیک و  pHخنثی و

باکتری  S. aureusیکی از مهمترین پاتوژنهای غذازاد

هالوفیل بودن باکتری ذکر گردید ( Huong et al.,

میباشد که در فرآوردههای غذایی ( )RTEیافت شده و

.)2010

مسمومیت حاصل از آن مشکلساز میباشد .اگرچه این

 Christisonو همکاران ( )2008نشان دادند که

باکتری معموالً در پوست بسیاری از پستانداران و

استافیلوکوکوس آرئوس در اغذیه آماده خوردن()RTE

پرندگان و روی سطوح محیطی یافت میشود ولی انسان

 2 log CFU/gبود و حضور باکتری فوق را به علت

اولین منبع سویههای این باکتری میباشد که در

شستشوی نامناسب دست پرسنل و آلودگی متقاطع و

ماتریکس غذا میتواند راه یابد)1990( Arbuthnott .

کاربرد نادرست حرارتی ذکر نمودند نامبردگان ذکر

عقیده دارد که برخالف سایر عوامل پاتوژن که میتوانند

نمودند که شاخصهای میکروبی مختلف در اغذیه آماده

به اشکال مختلف وارد آشپزخانهها شوند استافیلوکوکوس

خوردن میتواند از طریق موادخام نشسته ،یخچال

آرئوس به عنوان یک آلودگی باکتریایی که در پوست

ماشین های حمل ،سوپر مارکت ها ،جا به جایی روی

دست ،صورت و بینی انسان موجود میباشد میتواند به

سطوح کثیف ،آلودگی دست پرسنل ،ایجاد سوراخ در

طور مستقیم از انسان به غذا راه یابد ( Arbuthnott et

بستهبندی و ایجاد آلودگی متقاطع منجر به ایجاد انواع

 Kusumaningrunet .)al., 1990و همکاران ()2003

بیماریها گردد (.)Christison et al., 2008

انتقال این پاتوژن را از سطحی به سطح دیگر به راحتی

 Kumarو همکاران ( )2011کیفیت میکروبی فرآورده-

توصیف نموده و زنده ماندن آن را در سطوح خشک  2تا

های گوشتی آماده خوردن شامل بیف ،ماهی سرخ شده،

 4روز اعالم نمودهاند .طیف حرارتی رشد این باکتری -7

مرغ تکه ای و کباب گوشتی سامی که در شهر پاربهانی

 48و توکسینزایی آن در  10تا  48درجه سانتیگراد

عرضه می شد را مورد بررسی قرار دادند .این تحقیق

صورت میپذیرد (.)Kusumaningrum et al., 2004

نشان داد که در اغذیه مورد آزمایش ،شمارش کلی

در مطالعه کنونی میزان باکتری استافیلوکوکوس آرئوس

باکترهای هوازی  ،2-4log CFU/gاستافیلوکوکوس

در نمونه های غذایی خام منجمد بیشتر از دو گروه دیگر

آرئوس  1.3-2.9log CFU/gو باکترهای کلیفرم با

یعنی پخته یخچالی و نیم پخته منجمد بود .ضمن آنکه

منشا گوارشی  1.8-5log CFU/gبود ،همچنین E.coli

ازدیاد باکتری در فروشگاههای عرضه غذا در اغذیه پخته

درمرغ تکه ای و کباب گوشت سامی و Proteus spp.

یخچالی بیشتر بود .همچنین در اغذیه نیم پخته منجمد،

و S. aureus.در بیف و ماهی سرخ شده مشاهده شد

این باکتری به جز در مواد غذایی نظیر فالفل ،کتلت

(.)Kumar et al., 2011

گوشت و میگو سوخاری در سایر مواد غذایی این گروه

در مطالعه  Ayciceو همکاران ( 9/4 )2005درصد

موجود بود .کمترین میزان باکتری استافیلوکوکوس

استافیلوکوکوس آرئوسها کوآگوالزمثبت بوده و در اغذیه

آرئوس در بین اغذیه خام منجمد متعلق به مرغ برگر بود

آماده خوردن نظیر کوفته قلقلی ،ساالد روز ،پیتزا و کباب

( .)P≤0/05و در گروه پخته یخچالی اصوال میزان این

ترکی بررسی گردید .بر اساس آزمایشات محققین مزبور

باکتری یا کم و یا (هات داگ) موجود نبود.

اغذیهای که با دستکاری بیشتری حین فرآوری برخوردار

فرایند پخت در محصوالت آماده خوردن میکروارگانیزم

بودهاند از میزان بیشتری از باکتری برخوردار بودند.

های رقیب را از بین برده لذا خطر بقا و رشد بعدی

 FDAنیز جمعیت تعداد باکتری استافیلوکوکی را برای

میکروارگانیزم هایی که بعد از پخت فرآورده عاری از

تولید انتروتوکسین به بیش از  5 logCFU/gاعالم نموده

میکروب را آلوده مینماید ،زیادتر می گردد
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 Alimentarius, 1999آلودگی مجدد میتواند از

میلیلیتر تعیین شده است .لذا این معیارها نشاندهنده

میکروفلور کارخانه و دستگاههای برش به محصول راه

آن است که کلیفرمها ارزش قابل توجهی به عنوان

یابد و در طی نگهداری در شرایط زمان -دمایی نامناسب

شاخص بهداشتی در مواد غذایی دارند و به عنوان جزئی

در یخچال به کاهش ماندگاری محصول بیانجامد

از یک برنامه بهداشتی نظیر سیستم  HACCPبهترین

(.)Christison et al., 2008

کاربرد را دارند(.)González et al., 2003

در مطالعه  Keeratipibul Sو همکاران ( )2009که

در مطالعه کنونی نیز کلیفرمها در گروه پخته یخچالی از

روی منابع آلودگی کلیفرم در دو نوع میگوی منجمد

همه گروهها کمتر و در گروه خام منجمد و نیم پخته

آماده خوردن (پخته و بدون سر و پوست ،پخته با سر و

منجمد تفاوت معنیداری نداشت ( .)P≤ 0/05در انواع

پوست) صورت پذیرفت ابتالی اغذیه نامبرده به

نمونههای غذایی نیم پخته منجمد کمترین تعداد کلی

کلیفرمها  7/23درصد در زمان چیدمان ردیفی میگوها

فرم مربوط به میگو سوخاری و کتلت گوشت بوده ،در

در بستهبندی  6/93درصد و در زمان گذاشتن میگوهای

حالی که بیشترین آن مربوط به شنیسل مرغ و شنیسل

هموزن و یک جور در بستهبندی ( )Sortingو در هنگام

فورمینگ است (.)P≤ 0/05و در بین انواع اغذیه خام

پوستکنی میگوهای پخته شده  6/ 27درصد به آنها وارد

منجمد کلی فرم فقط در مرغ برگر (کارخانه و نگهداری

گردیده بود .بررسی انواع کلیفرمها خصوصاً کلیفرم

شده درفروشگاه بزرگ) موجود بود ( .)P≤ 0/05و در بین

مدفوعی نشاندهنده شرایط بد بهداشتی در محوطه

نمونه های غذایی پخته یخچالی کمترین میزان کلیفرم

فرآوری غذا و کاربرد درجه حرارت کم جهت پخت

مربوط به هات داگ بود (.)P≤ 0/05

میگوها بوده-است و مسئله مهم آلودگی اغذیه مزبور به

باکتری اشریشیا کلی در اغذیه ای که حاوی گوشت و

کلی فرمها ،بعد از فرآوری ذکر گردیده است

پنیر بوده است و همچنین ساالدهای محتوی گوشت

(.)Keeratipibul et al., 2009

بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است .محققین

 )1999( De Roeverاز کلیفرم به عنوان شاخص

این بررسی علت آلودگی را به کاربرد نادرست حمل

آلودگی متقاطع در اغذیه آماده خوردن یاد نموده و

اینگونه غذاها بوسیله پرسنل حامل بیماری و یا انتقال

مسکن طبیعی آن در محصوالت تازه نظیر سبزیجات ذکر

متقاطع از طریق تماس با سطوح عملآوری نظیر تخته

کرده است ،لذا در اغذیهای که حاوی سبزیجات تازه باشد

برش و یا نگهداری آنها در درجه حرارت باال نسبت دادند

به نظر میرسد که شمارش و شناسایی کلیفرم کاربرد

( .)Brichta‐Harhay et al., 2007اشریشیا کلی در

زیادی نداشته باشد (.)De Roever, 1998

حقیقت نوعی فرم مدفوعی میباشد که با سوشهای

باکتریهای کلیفرم گرم منفی ،در بسیاری از مواد غذایی

مختلف داخل رودهای پاتوژن ،داخل رودهای توکسینزا،

رشد میکنند .گزارشات نشاندهنده رشد این باکتریها

خونریزیدهنده رودهای و داخل رودهای تهاجمی

از دمای  -2  Cتا بیش از  50  Cمیباشد .رشد آنها در

میتواند به عنوان یک گونه بیماریزای مهم برای انسان

دامنه  4/4 pHتا  9صورت میپذیرد و بر طبق معیارها

مطرح باشد ( .)Jay et al., 2005همچنین وجود آن به

و استانداردهای کمیسیون بینالمللی ویژگیهای

عنوان یک شاخص پاتوژن رودهای در انواع غذاها،

میکروبی مواد غذایی ICMSFمیزان آن در اغذیه منجمد

فرآوردههای لبنی ،دوکفهایها و همچنین آب محسوب

پیش پخت شده یا نیم پخته نباید بیش از  10عدد در

میشود .باال بودن تعداد اشریشیا کلی و کلیفرمها در غذا

هر میلیلیتر و یا گرم باشد و تعداد کلیفرمهای مجاز در

نشانگر عدم رعایت بهداشت در دستکاری غذا ،عدم

اغذیه حساس  1تا کمتر از  100عدد در هر گرم یا یک

عملکرد خوب تولید و آلودگی پس از فرآوری میباشد
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( .)González et al., 2003در مطالعه Keeratipibul

و همچنین در یخچال و فریزر فروشگاههای عرضه باید

 Sو همکاران ( )2009که روی جوجه پخته منجمد در

توجه خاصی مبذول گردد .لذا در نظر گرفتن اصول

تایلند صورت پذیرفت هیچ گونه اشریشیا کلی جدا

 HACCP ،GHP ،GMPو  ISO22000جهت کاهش

نگردید و فقط از سطوحی که فراوری مواد غذایی بر روی

تغییرات میکروبی انواع مواد غذایی آماده خوردن ،از زمان

آنها صورت گرفته بود یافت شد .این تحقیق اشریشیا کلی

تولید در کارخانه تا زمان عرضه به مصرفکننده ،توصیه

را بعنوان یک شاخص مهم بهداشتی و همچنین به عنوان

می شود .توصیه می شود پس از تولید فراورده های

عامل مهم در ایمنی میکروبی اغذیه  RTEمعرفی نموده

غذایی تجاری ،شرایط مناسب زمان -دمایی چه در

است (.)Keeratipibul et al., 2009

ماشینهای حمل و توزیع و چه در یخچالهای عرضه

بر طبق راهنمای خط مشی ،کیفیت میکروبی ارائه شده

فروشگاههای بزرگ بطور مستمر مورد پایش قرار بگیرد.

توسط کار گروه هنگ کنگ و بریتانیا و استرالیا و
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Abstract
Due to the developing consumption of ready-to-eat food and the influence of foodborne
diseases, microbial changes in the various kinds of foods at the factories and food markets in
Alborz province were examined. For this purpose S.aureus bacteria, coliforms, E.coli, molds,
and yeasts, and bacterial total counts, in 200 samples of semi-cooked (falafel, fish finger, friedfish, fried-chicken, meat-cutlet, cordon-bleu, kookoo-sabzi, fried-shrimp, chicken nugget,
schnysel chicken, schnysel forming) [A], frozen raw (chicken-kebab, frozen chicken arm,
chicken burger, 30 percent hamburger, 60 percent hamburger, 75 percent hamburger, 85 percent
hamburger, 85 percent finger kebab) [B], and cocked refrigerated (55 percent cocktail sausage,
55 percent hot dog, German sausage) [C] were studied. The amount of the bacteria after storage
in the stores were more than in the factories, in all groups (P≤0/05). Total bacterial count and
coliforms, in the C group, was less than other groups and between the A and B groups didn’t
find any statistical difference. The C group didn’t contain the Escherichia coli, and it was higher
in the B group than the A group. The highest and lowest molds and yeast were founded in B
and A samples, respectively. The highest number of Staphylococcus aureus bacteria was related
to the B group (P≤0/05). The increase of microbial changes in hyper stores compared to
factories can indicate that ready-to-eat storage has done in abuse time-temperature conditions.
In addition to the ecological characteristics of these microbes, cross-contamination by
personnel manipulation, improper handling and transportation, undercooked cooking,
(especially in semi-cooked food), and improper use of the freezing system can play a significant
role in this microbial increase.
Keywords: Ready to eat foods, Microbial Changes, Food Factories, Hypermarkets, Alborz
province.
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