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 چكيده
 جامعه را عمومي و از اين طريق سالمت شود يماعالم  جهان سراسر پيوسته در شده در طب سنتي هاي توصيه ادويه از ناشي غذايي مسموميت سابقه و هدف:

مواد خوراكي در محدودة  نظر ازپرسش مهم در اين حوزه اين است كه اين محصوالت تا چه اندازه داراي آلودگي ميكروبي هستند و آيا  .اندازد يم خطر به
 . باشند يمسالمت 
نمونة  79طب سنتي ايراني شامل  در شده هيتوصادوية مختلف  نوع 12 خلوص زانيم و ميكروبي آلودگي آزمايي نمونه، راستي تحقيق، اين در :ها روشمواد و 

 يريكارگ بهانجام شد كه با بيوتيكي  حساسيت آنتيو  نگاري خرده يها روش، به 1395تهران در سال  شهر تصادفي از نقاط مختلف كامالً صورت به شده يآور جمع
 )NCCLS )National Committee for Clinical Laboratory Standardsبيوتيك به شكل ديسك و با استفاده از جدول استاندارد  نوع آنتي 8

  .صورت گرفت
 وآلودگي باالتر از حد مجاز داشتند  ،اي ههاي فلّ نمونه درصد 35و  شده يبند هاي بسته ادويهدرصد  26ها نشان داد كه  نتايج شمارش تعداد كل باكتري :ها افتهي

هاي تشخيصي و  . همچنين تستندم مثبت و باسيل گرم مثبت و مخمر و كپك بودگر يهاي مزوفيل هوازي كوكس هاي آلوده اغلب شامل باكتري نمونه
 و آويشن هاي ادويه در نايجر آسپرژيلوس به مربوط آلودگي مورد دو .ندسرئوس آلوده نبود ها به باسيلوس آنتراسيس و باسيلوس  كرد كه نمونه دييبيوشيميايي تأ

 از باالتر آلودگي كه هايي نمونه از بيوگرام آنتي نتايج .شد مشاهده زردچوبه و سير پودر سبز، زيرة هاي ادويه در ريزوپوس به مربوط آلودگي مورد 10 و سياه زيرة
 به درصد 82 جنتامايسين، به درصد 12 ونكومايسين، به درصد 24 سيلين، پني به درصد 94 تتراسايكلين، به ها باكتري درصد 12 كه داد نشان داشتند مجاز حد

 .دادند نشان مقاومت سفازولين به درصد 30 و سيپروفلوكساسين به درصد 35 پنم، ايمي به درصد 6 سفكسيم،

 نيا كه داشتند ميكروبي آلودگي توجهي قابل درصد بودند، خالص كامالً شده يبررس هاي ادويه    نمونة  وجودي كه با دادند نشان شده انجام هاي بررسي گيري: نتيجه
 .هستند پيگيري قابل شتريب عاتمطال انجام جهت جينتا

 ها، آلودگي ميكروبي، ميزان خلوص ادويه ها: ه كليدواژ
 

 

 مقدمه:
 دهندگي، طعم اثر كه است گياه يك از بخشي يا تمام ادويه

 دارد كه غذا در بو و رنگ ايجاد و كنندگي هضم اي آوري اشتها
شود و در طب سنتي ايراني  مي مصرف تازه يا خشكصورت  به

 جهاني سازمان). 1اند ( شدههمراه با اثرات درماني معرفي نيز 
 International Organization forاستاندارد (

Standardization (ISO)كند يم تعريف چنين را ها ) ادويه :
 و طعم جهت كه هستند گياهي يها فرآورده ها هيادو
 داروي و غذا سازمان). 2( شوند يم استفاده غذا به بخشيدن مزه
 نيز )Food and Drug Administration (FDA)ريكا (آم

 گياهانعنوان  به ها ادويه: كند مي معرفي نيچن نيا را ها ادويه
و  شوند يمپودرشده عرضه  يا كامل صورت به هستند كه معطر

  1400ارديبهشت : افتيدر خيتار
 1400مهر  تاريخ پذيرش:
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 موادعنوان  به سنتيصورت  به هستند كه يياهجز آن بهالبته 
سير و  ياز وپ لياز قب گيرند؛  مي قرار مصرف مورد غذايي،
 ). 3( دارند تغذيه در يتوجه قابل نقش كه كرفس

 كه دارند ضدميكروبي و اكسيداني آنتي اثرات ها ادويه برخي
 آنهاست تخميري مواد و آلكالوئيدها روغن، دارابودن از ناشي

 ).5، 4( شود مي گفته دارويي گياهانآنها  به اثرات اين ليدل به و

 روغني هاي اسانس عملكرد بارةدرشده  انجام مطالعات براساس
 يها يباكتر و ييمواد غذا در فساد مولد هاي باكتري هيعل

 مواد دهد مي نشان كهآمده   دست به نتايجي زا، بيماري
 ساختار ليدل به مثبت، گرم هاي باكتري بر ها ادويه ضدميكروبي

 اثرات منفي، گرم هاي باكتري با سهيدر مقا شان، سلولي غشاي
 تأثير جات ادويه مصرف ).8 ،7 ،6( دارند بيشتري بازدارندگي

 افزايش گوارشي، هاي سرطان درمان و پيشگيري در بسزايي
 به دارد، خون كلسترول و قند ميزان كاهش بدن،وساز  سوخت

 جات هيادو )FDA( آمريكا داروي و غذا سازمان جهت همين
 )GRAS )Generally recognized as safe ليست در را

 داليل ها هيادو از ناشي غذايي مسموميت .است هداد قرار
 فرآيندها برخي در كه غيرآشاميدني آب جمله، از دارد مختلفي

 مصرف سفيد فلفل به آن تبديل و سياه فلفل خيساندن مانند
 همچنين. گردد يم ادويه ميكروبي آلودگي باعث شود و مي

 مصرف به ديدن حرارت بدون و خامصورت  به كه هايي ادويه
 نظير هايي ميكروارگانيسم حاوي است ممكن رسند مي

 باشند كه غيره و استافيلوكوك ،(E. coli) كالي يا سالمونال،
 .)9( هستند هوازي اسپورزاي هاي باسيل اغلب

 در كه است موضوعي ها ادويه از ناشي غذايي مسموميت
 مانند كشورهايي در بسيار اهميت دارد؛ خصوصاً جهان سراسر
 از هم آن كند مي وارد را ها ادويه تمام تقريباً كه آمريكا

 سطح از نظر كه اندونزي و ونزوئال و هند مانند كشورهايي
 شد اشاره كهطور  . هماندارند قرار پاييني ردة در بهداشت

 دارند، يدانياكس يآنت و ضدميكروبي اثرات با تركيباتي ها ادويه
 داشت،بر و كشت از جمله عواملي بهاثر آنها  اين اما

 مصرفي ادوية ميزان و نگهداري بندي، بسته وكردن  خشك
  شود مي افزوده غذاها به كه اي ادويه ميزان اغلب .دارد بستگي

 اثرات همچنين و است يمقدار كم خيلي ضدميكروبي اثر براي
در غذا  موجود تركيبات ساير با تواند مي تركيبات اين مفيد
 بين از و كند ايجاد داخلت ها نگهدارنده و اسيد و نمك مانند
 اثرات هميشه شود نمي يابد؛ درنتيجه افزايش يا برود

 ييها شيآزما باشيم. طي انتظار داشته ها ادويه از ضدميكروبي
 غذايي مسموميت بروزبه  توانند مي ها ادويه كه شده مشاهده

. باشند  سالمونال باكتري حضور از ناشي اكثراً كه شوند منجر
 ادوية نمونه  20000 روي بر FDA سازمان هك مطالعاتي طبق

 مشخص داده انجام 2009 تا 2006 يها سال بين درواردشده 
 سالمونال باكتري به ها ادويه از درصد 7 حدود كه است شده
از  گياه جداكردن فرآيند طي ها باكتري اين كه اند بوده آلوده
در  كه آلوده در محيط آنكردن  خشك و (Picking) خاك

 جات  ادويه وارد بوده خاك و واناتيح ريسا و پرندگان معرض
 . اند شده

 كردن زهيپاستور فرآيند طي توان مي را ها كروبيم اين البته
 با دادن اشعه و) گراد سانتي درجة 160 دماي در دادن حرارت(

 كاهش اكسايد اتيلن گاز از استفاده و كيلوگري 10 گاما پرتوي
 از استفاده اخير، يها لسا در ).13 -10( برد نياز ب يا داد

 معطر، گياهان و جات ادويه از شده مشتق طبيعي هاي نگهدارنده
 علمي تحقيقات زمينة در هم و ييمواد غذا صنعت زمينة در هم

 و ضدميكروبي خواص آن علت كه است يافته افزايش
بر  مثبت تأثير بر داشتن عالوه كه است مواد اين يدانياكس يآنت

 هاي نگهدارنده مضر اثرات فاقد غذا، ماندگاري زمان افزايش
 صحيحيطور  به محصوالت اين اگر بنابراين هستند؛ شيميايي

 ميكروبي فساد دچارندرت  به شوند، نگهداري و فرآورده تهيه،
 و ها فرآورده اين پايين آبي فعاليت آن اصلي علت كه شوند مي

 ست.ها ميكروارگانيسم رشد براي الزم رطوبت نبودن كافي
در آن  تقلب امكان پودرشده، ادوية ماهيت علت به همچنين

 آلودگي وضعيت بررسي تحقيق، اين از هدف. است زياد بسيار
در سطح شهر  فلّه و يبند بسته هاي ادويه در موجود ميكروبي

در سطح  ييمواد غذا بهداشتي سالمت ارتقاي جهت ،تهران
 . باشد مي جامعه

 ها:  مواد و روش



 و همكاران دخت هادي 
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 يربردا نمونه
 ،مصرف كمادويه، از پرمصرف تا  نوع 12 از نمونه 79 تعداد

 شهر مختلف مناطق از ساده تصادفي برداري نمونه روش به

 در كارخانة ها نمونه اين تفاوت شد. تهيه 1395تهران در سال 
 بود آنها بودن فلّه و بندي بسته نحوة ادويه، نوع توليدكننده،

 )،Black pepperسياه ( فلفل: شامل ها هيادو ). اين1(شكل 
 )،Turmeric( زردچوبه )،Chili pepperقرمز ( فلفل

 )،Thymeآويشن ( )،Sumacسماق ( )،Cinnamonدارچين(
 )،Carawayسياه ( زيرة )،Cuminسبز ( زيرة )،Garlicسير (

 )Gingerزنجبيل ( و )Savoryمرزه ( )،Mustardخردل (

ه با مصارف كمتر و از اين ميان خردل و زيرة سبز و سيا .بودند
محاسبة حجم  مرزه با مصرف متوسط در ايران مطرح هستند.

نمونه در اين تحقيق بالموضوع است به اين دليل كه هدف اين 
 دشدهيتولهاي  ادويه كل به آمده دست بهدادن نتايج  تحقيق تعميم

در تهران يا ايران نيست. بنا به مالحظات اخالق در پژوهش از 
در اين تحقيق پرهيز شده است. همچنين اين ذكر نام برندها 

در معاونت پژوهشي  5583نامه با شماره  منتج از پايانتحقيق 
دانشگاه علوم پزشكي تهران داوري و دانشكدة داروسازي، 

 .ه استشد دييتأ

 

 
 منطقة شهر تهران  22ي ادويه از ها نمونهي تهية ها محل. نقشة 1شكل

 

 يكروبيم آزمون
 مطابق نمونه، خصوصيات درج و كدگذاري از پس ها ادويه

 موارد. گرفتند قرار آزمون مورد ميكروبي استاندارد هاي روش
 و هوازي مزوفيل هاي باكتري كلي شمارش شامل آزمون

ي كروبيم آزمون خالصهطور  . بهبود مخمرها و كپك شمارش
 : است بوده ريزصورت  به

 رقّت يها اليسر تهية

 9 در پودرشده كامالً و توزين نمونة از گرم 1مقدار 
 كامالً ونيسوسپانسصورت  به ريلاست فيزيولوژي سرم تريل يليم

 رقت 4 استاندارداستاندارد سازمان جهاني  طبق و شد هموژن
 .)14( گرديد تهيه 1:10ي متوالي اليسر

 شده قيرق يها نمونه ميكروبي كشت
 درون تريل يليم 1 رقت هر از متوالي، هاي رقت تهية از بعد

) آگاردار TSA )Trypticase soy Agar محيط حاوي پليت
 SDA )Sabouroud محيط حاوي پليت روي تريل يليم 1 و

dextrose agar( به بود، شده اضافه كلرآمفنيكل آن به كه 
 سپس. شدند داده كشت و ريخته Pour plate method روش
  تا 30 گرمخانة در ساعت 48تا  24 مدت به را ميكروبي پليت
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 دگرا سانتي درجة 25 گرمخانة در را قارچي پليت و درجه 35
 شده، طي زمان مدتو بعد از  داديم قرار ساعت 72 مدت به

 مناسب پليت انتخاب از پس و بررسي ملي استاندارد طبق نتايج
 به اقدام ،)كلني 300تا  30 داراي( ها كلني شمارش جهت

 . شد ها نمونه آلودگي ميزان محاسبة و شمارش
 ها كلني فريزكردن

 كلني تيپ وعن 13 و ميكروبي كلني تيپ نوع 17تعداد 
 پليت از جداسازي جهت ها كلني اين كه آمد دست به قارچي

 داده كشت جداگانه جديد SDA وTSA  محيط روي اوليه
 هاي قسمت انجام جهت ها، كلني رشدكردن از بعد شدند و
 به استريل شرايط تحت ميكروبي، مقاومت هاي تست و تأييدي

 درصد 20) حاوي( محيط ليتر  ميلي 1 حاوي هاي كرايوتيوب
 در كردن ذخيره جهت SDB محيط درصد 80 گليسرول و

 .شدند داده انتقال گراد درجة سانتي -80 فريزر
 تشخيصي يها شيآزما و ها تست
 كلني تيپ نوع 13 و ميكروبي كلني تيپ نوع 17 از هر

گسترش ميكروبي بر روي الم ميكروسكوپي تهيه و  كي قارچي
نوري  ميكروسكوپ رزي ي گرم انجام شد. سپسزيآم رنگ
 .شدند مشاهده )100x )Objectiveء  لنز شي با روشن زمينه

جهت اطمينان از نبود دو باكتري باسيلوس سرئوس و 
 مانند تشخيصي  – تأييدي هاي تست باسيلوس آنتراسيس
 كشت با همچنين انجام شد، سيترات لسيتيناز، حركت و

 قارچي يها يكلن نوع نيز آنها بررسي و قارچي هاي كلني
 . )15شدند ( مشخص

 نگاري خرده
ي شامل بررسي ميكروسكوپيك و نگار خرده

 زمينه نمونه ادويه با ميكروسكوپ نوري 12ماكروسكوپيك 
هاي دارويي  يي گونهشناسانگاري براي  خرده .روشن است

به شكل خرد يا  اصوالًشود كه  موجود در بازار استفاده مي
هاي مورد  ط شامل اندامها فق پودرشده هستند. اين نمونه

مصرف گياه مانند پوست تنه، برگ، گل، دانه، ريشه يا ريزوم 
نگاري براساس صفات  باشد. اجراي روش خرده گياه مي

ماكروسكوپيك گياه مانند رنگ، بو، مزه و سايز ذرات و تطابق 

 دانشكدة هربوراتوم دراستانداردشده  هاي نمونه آنها با
انجام شد و سپس در  تهران شكيپز علوم دانشگاه داروسازي

مطالعة ميكروسكوپيك ساختار اندام گياه طبق مراحل زير 
 صورت گرفت.

 بري رنگ

هاي مختلفي مانند آب ژاول، پتاس  در اين فرآيند از محلول
كردن بافت نمونه براي  رنگ يبو كلرال هيدرات جهت  الكلي

ق از توان استفاده كرد. در اين تحقي مشاهدة اندام گياهي مي
كلرال هيدرات استفاده كرديم. به تناسب حجم نمونة مورد 
بررسي، محلول كلرال هيدرات روي نمونه ريخته و دو برابر 
اين حجم، آب مقطر اضافه كرديم، سپس اين محلول را 

دادن و  حرارت داديم تا به مرحلة جوش رسيد. بعد از تكان
كردن، يك قطره روي الم قرار داده شد و با  همگن

 40برابر و  10روشن با بزرگنمايي  يكروسكوپ نوري زمينهم
كامل كلروفيل  طور بهبرابر مشاهده شدند. كلرال هيدرات 

هاي گياهي و  ساختار گياهي را از بين برد و سطح اندام
شد. تصاوير  مشاهده قابلشفاف  كامالًها به شكل  ديواره

با  شده مشاهدههاي  ميكروسكوپي صفات تشخيصي نمونه
ها در استانداردها مقايسه شد. صفات تشخيصي  وير نمونهتص

هاي مختلف متفاوت است؛ براي مثال در نمونة  در نمونه
و  پنبه چوبهايي مانند  دنبال مشاهدة بافت دارچين بايد به

ها از پوست تنة درخت تهيه  اسكلرانشيم بود؛ زيرا اين بافت
ي كه بعد شوند كه جزء ساختارهاي پسين گياه (ساختارهاي مي

گيرند) هستند يا در نمونة  از رشد گياه مورد استفاده قرار مي
شود بايد در تصوير بافتي آن  مرزه كه از برگ گياه استفاده مي

جات آوندي و انواع پارانشيم را مشاهده كرد.  ها و دسته روزنه
هاي مورد بررسي در اين تحقيق به شكل پودر  اغلب نمونه

با  مطابق جداشدهپراكنده و  شكل بهبافتي  و قطعاتبودند 
 استانداردها بررسي شدند. 

 ميكروبي مقاومت الگوي تهية

ها به  هاي مختلفي براي تعيين حساسيت باكتري روش
تست روتين و  بررسي از در اين .وجود دارد ها بيوتيك نتيآ

كلني انواع كردن  فريز و ذخيرهبعد از استفاده شد. ديسك  ةساد
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 لوپ ميكروبي ةوسيل به باكتري هر ي از كلوني، مقدارها باكتري
سوسپانسيون  صورت برداشته و در سرم فيزيولوژي استريل به

بيوگرام ميزان كدربودن خيلي مهم  . در تست آنتيدرآورده شد
تا نمونه  شودانتخاب مقدار نمونه بايد دقت  بنابراين در ؛است

ند محيطي محيط نيم مك فارل( بيشتر يا كمتر از نيم مك فارلند
خود را با  ةاست كه ميزان كدربودن نمون بيوگرام در تست آنتي

 .باكتري است 5/1 × 108. اين محيط حاوي ميكن يآن مقايسه م
غلظت سوسپانسيون ميكروبي مورد نظر جهت تست بايد 

. اگر ميزان مطابق با استاندارد نيم مك فارلند باشد.) نباشد
مقداري ديگر از نمونه را  ،فارلند باشد كدورت كمتر از نيم مك

 يا اگر ميزان كدربودن، كنيم ميدر سرم فيزيولوژي استريل حل 
بيشتر از نيم مك فارلند باشد در اين صورت بايد مقداري سرم 
فيزيولوژي استريل اضافه كرد تا به كدورت مناسب و برابر با 

محلول هموژن، محلول را با  ة. بعد از تهيدنيم مك فارلند برس
 به سواب كردن يكش آب از بعدهم زده و  استريل به سواب
صورت چمني  به ، بر روي محيط كشتكشت طيمح ةلول جدار

در محيط از قلم نيفتد.  اي نقطهكه هيچ  يطور به داديمكشت 
 قبل نيم ساعت كهرا بيوگرام  نتيآديسك نوع  8بعد از كشت، 

روي انتخاب و بر  بوداز تست، بيرون يخچال قرار داده شده 
ها در  قراردادن ديسك ة. نحوقرار داده شد محيط كشت انتقال

همديگر حدود از فاصله  با اي و صورت دايره به ومحيط كشت 
هاي  ديسكداشتند. هم فاصله  ةاز ديوار كه بودمتر  ميلي 12

هاي  بر باكتري مؤثري ها كيوتيب يآنتاغلب شامل مورد استفاده 
ها، در پليت را بسته و  ن ديسك. بعد از قراردادگرم مثبت بودند

، انكوبه گراد يسانت ةدرج 37ساعت آنها را در دماي  24مدت  به
قطر  سپس .كرديمسي رساعت پليت را بر 24. بعد از كرديم

و با توجه به جدول  ي شدريگ كش اندازه عدم رشد با خط ةهال
 CLSI )Clinical and Laboratory Standardsاستاندارد 

Institute(،  بيوگرام براي هريك از  نتيآگزارش تست
)، مقاوم Susceptibleصورت حساس ( ها به بيوتيك نتيآ
)Resistantحساس ( ) يا نيمهIntermediate شد) گزارش. 

 
 يكيوتيب يآنتي حساسيت ها تستدر  شده استفاده كيوتيب يآنتي ها سكيد. 1جدول

 )گرم يليم( كيوتيب يآنتغلظت  كيوتيب يآنت شماره

 30 تتراسايكلين 1

 10 نيليس يپن 2

 30 ونكومايسين 3

 10 جنتامايسين 4

 5 سفكسيم 5

 10 نيليس يآمپ 6

 5 سيپروفلوكساسين 7

 30 سفازولين 8

 
 آناليز آماري

درصد  صورت به ها نمونهي ميزان آلودگي ميكروبي ها افتهي
صورت نگرفته است.  ها گروهو مقايسة آماري بين  شده  انيب

براي هر نمونه  شده شمارشي ميكروبي ها يكلنهمچنين تعداد 
درج  2معيار در جدول شمارة  انحراف ±ميانگين  صورت به

 شده است. 

 ها: افتهي
 ها ميكروارگانيسم كل تعداد شمارش

 مجاز حد هاي سازمان استاندارد ملي ايران، استاندارد طبق
مونه) است (كلني در هر گرم ن 105 ها ادويه ميكروبي آلودگي

آلودگي  ميانگين،طور  به 2و براساس جدول شمارة  )16(
(كلني در هر گرم  106 حد در ي مورد آزمونها نمونهميكروبي 
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 آزمون، مورد نمونة 79 ميكروبي كشت به توجه با .نمونه) بود
و  رشدكرده كه باالتر از حد مجاز بودند هاي كلني تعداد

 ذيل شرح به شوند يمگزارش  »ميكروبي آلودگي« عنوان به
نمونة  2ي و ا هفلّنمونة  2نمونه فلفل قرمز ( 4 :باشد مي

نمونه زنجبيل  5، شده يبند بستهنمونه مرزة  2)، شده يبند بسته
نمونه زيرة سياه  6)، شده يبند بستهنمونة  2ي و ا هفلّنمونة  3(
نمونه فلفل سياه  4)، شده يبند بستهنمونة  3ي و ا هفلّنمونة  3(
 1نمونه زيره ( 2)، شده يبند بستهنمونة  1ي و ا هفلّنمونة  3(

ي، ا هفلّنمونه سماق  2)، شده يبند بستهنمونة  1ي و ا هفلّنمونة 
نمونة  4ي و ا هفلّنمونة  4نمونه سير ( 8ي، ا هفلّنمونه آويشن  4

نمونة  5ي و ا هفلّنمونة  5( زردچوبهنمونه  10)، شده يبند بسته
ي ها نمونهاز اين ميان بار ميكروبي در ). شده يبند بسته

درصد از  60كلي  طور بهزردچوبه باالترين حد را نشان داد و 
ي ا هفلّي ها نمونهدرصد  32آلودگي ميكروبي داشتند ( ها نمونه

 ).شده يبند بستهي ها نمونهدرصد از  28و 

 
 ي ميكروبيهاي داراي آلودگ ة ادويهنموندر  شده شمارشي ها يكلن. ميانگين 2جدول

(كلني در هر  شده شمارشي ها يكلنميانگين 
انحراف معيار ±گرم نمونه)   

 شماره نمونة ادويه

08/2 ± 106 × 56/1  1 فلفل سياه 

66/3 ± 106 × 51/4  2 فلفل قرمز 

47/0 ± 107 × 11/1  3 زردچوبه 

55/2 ± 106 × 63/1  4 سير 

30/3 ± 105 × 18/4  5 آويشن 

82/2 ± 105 × 60/2 ماقس   6 

15/0 ± 105 × 02/4  7 زيره 

85/0 ± 106 × 05/7  8 زيرة سياه 

35/2 ± 106 × 46/7  9 زنجبيل 

31/3 ± 105 × 00/5  10 مرزه 

 
 

  ها سميكروارگانيم انواع
 ي آلودهها نمونهشده در  ي يافتها سميكروارگانيماز انواع 

 شامل درصد 10 گرم مثبت و هاي باسيل شامل درصد 90
 _ ي تأييديها تست طي بودند. مثبت گرمي ها كوكسي

در ) حركت و لسيتيناز سيترات، تست( گرفته صورت تشخيصي 
همگي منفي  ها تستشده، اين  ي باسيلوس آزمودهها نمونه
 ي باسيلوس شاملها نمونهاز  كلني هيچ بر اين اساس. بودند

Bacillus cereus  و Bacillus anthracisنشد مشاهده .
 قارچي يها يكلن روي كه ييها شيآزما به جهتو با همچنين
 مخمر شاملها  گونه درصد 95 كه شد مشخص گرفت، صورت

)Yeast (شامل درصد 5 و Aspergillus niger و Rizopus 
 .بودند

 يكيوتيب يآنت مقاومت تست
 نوع و ميكروبي آلودگي ميزان مشاهدة از بعد

 تيپ 17( ندشد آزموده كه نمونه نوع 79 در ها ميكروارگانيسيم
 به مقاومت الگوي ،)شد افتي قارچي تيپ 13 و ميكروبي كلني

 AST روش طي منتخب يها يباكتر در ها كيوتيب يآنت
)Antimicrobial susceptibity test (و براساس  آمد دست به

بودن  مقاوم يا حساس CLSIدر  ذكرشدهاستانداردهاي 
  گزارش شد. ها كيوتيب يآنتبه  ها سميكروارگانيم
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 ميزان سنجش و رشد عدم يها هاله قطر بررسي با
 منتخب كيوتيب يآنت 8 به ها سميكروارگانيم اين حساسيت

اغلب . قرائت شد نتايج) مثبت گرم يها يباكتر برمؤثر  اغلب(
بودند. نتايج نشان  مؤثري گرم مثبت ها يباكتربر  ها كيوتيب يآنت

 به درصد 94 ا،ه تتراسايكلين به ها يباكتر درصد 12 دادند كه
 بهدرصد  12 ونكومايسين، به درصد 24 ،نيليس يپن

 35پنم،  ايمي بهدرصد  6 سفكسيم، به درصد 82 جنتامايسين،
 مقاومت سفازولين بهدرصد  30 و سيپروفلوكساسين بهدرصد 

  .دادند نشان

 نگاري خرده
 شده آسياب پودر شكل به ها هيادو اغلبكه  ييآنجا از

 طي باالست. بسيار ناخالصي وجود احتمال هستند،
 محلول فرم تهية از بعدشده  انجام نگاري خرده يها شيآزما
 اين گياهي بافت هيدراته، كلرال محلول از استفاده با ها هيادو

 40 و 10 بزرگنمايي با نوري كروسكوپيم زيرها  نمونه
 نتيجة استاندارد، يها نمونه با دادن مطابقتبعد از  و شد مشاهده
آلودگي از  گونه چيها ه نمونه اين ه نشان داد كهشد حاصل

 قبول قابلگياهان ديگر يا مواد اضافة خارجي نداشتند و همگي 
 بودند. 

  :بحث
مشخصات  نظر از ها نمونهاز  كي چيهبا وجود اينكه 

همراهي با گياهان ديگر يا  صورت بهميكروپيك داراي آلودگي 
درصد از  60اين تحقيق ي ها افتهديگر نبودند، طبق ي زائدمواد 
 32آلودگي ميكروبي باالتر از حد مجاز داشتند كه  ها نمونه

ي ها نمونهدرصد شامل  28ي و ا هفلّي ها نمونهدرصد شامل 
ها خود  كردن ادويه بندي در صنايع غذايي، بسته .ي بودبند بسته

شود. عالوه بر آن طي  يمي به كاهش بار ميكروبي منجر نوع به
دادن (توسط  هايي مانند اشعه از روش ها هيادو مراحل فرآوري
اكسايد،  گيري از گاز اتيلن )، بهرهKGray 10پرتوي گاما 

دقيقه با حالل  20مدت  درجه به 100جوشاندن در دماي 
، 13 -10( كنند فرمالدئيد و از حرارت خشك آون استفاده مي

ي ها هيادوبودن ميزان آلودگي ميكروبي  بنابراين كم )؛17

يي از آلودگي ها گزارشاست. با اين حال  درك قابلي بند هبست
 ).23، 22ميكروبي ادويه در جهان وجود دارد (

در غذا فرآيند حرارت را  شده افزودههاي  بسياري از ادويه
زا به حرارت حساس  هاي بيماري كنند و اكثر باكتري طي مي

شده توسط بعضي  هستند. با وجود اين بعضي از سموم ترشح
ها به حرارت  باكتري اسپور ها مانند آفالتوكسين و نيز چقار

ها مانند سماق، آويشن، فلفل و  اند. از طرفي بعضي ادويه مقاوم
شوند؛ بنابراين لزوم  خام نيز مصرف مي صورت بهدارچين 

 است. مهمها  كنترل كيفي اين فرآورده
در كلية جوامع از جمله ايران مبحث مسموميت غذايي و 

ي حائز اهميت است. موضوعي كيوتيب يآنتمقاومت  متعاقب آن
، تست حساسيت شده  پرداختهبه آن كمتر  ها قيتحقكه در 

يي ها نمونهكه در اين تحقيق بر روي  باشد يمي كيوتيب يآنت
كه ميزان آلودگي آنها باالتر از حد مجاز بود.  انجام شده است

ي ها يباكتربراساس نتايج حاصل از اين تست بر روي 
باسيل گرم مثبت بودند، مشاهده شد كه  عمدتاًكه  داشدهج

 پرمصرفي ها كيوتيب يآنتبه  ها نمونهي از توجه قابلدرصد 
و سفكسيم مقاوم بودند كه اين امر از لحاظ  نيليس يپنمانند 

ي ها نمونهبهداشت عمومي حائز اهميت است. با وجود اين، 
ي توجه قابل طور بهپنم  ايمي كيوتيب يآنتآلوده، نسبت به 

كه در صورت وقوع  رود يمحساس هستند؛ بنابراين انتظار 
ي آلوده از تست ها هيادومسموميت غذايي ناشي از مصرف 

ي جهت رسيدن به پاسخ مؤثر به درمان كيوتيب يآنتحساسيت 
 استفاده شود.

و همكاران در سال  Krishnaswamyدر تحقيقي كه 
 cfu/gدر فلفل سياه  اه يباكترانجام دادند، شمارش كلي  1974

). نتايج اين تحقيق نشان داد كه 18گزارش شد ( 104-107
هاي مزوفيل هوازي در  تمامي موارد شمارش كلي باكتري

 احتماالًهاي فلفل سياه باالتر از حد استاندارد بود كه  نمونه
ي طبيعي اين ادويه نسبت به ساير ها كروبيمناشي از باالبودن 

هاي  فنول ن مواد ضدميكروبي آن، مانند پليها يا كمتربود ادويه
خاصيت ضدميكروبي به  كهاست فرار هاي  آروماتيك يا روغن

 دهند. ادويه مي
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ها اين نتيجه حاصل شد كه  حاضر طي بررسي قيدر تحق
ناشي  تواند يمدارچين كمترين ميزان آلودگي را دارد كه اين اثر 

ال در اين از حضور سيناميك اسيد با خاصيت ضدميكروبي با
باشد. همچنين زردچوبه باالترين ميزان آلودگي را نشان  ادويه 

تواند ناشي از روند تهيه و فرآوري اين ادويه باشد.  داد كه مي
كردن از زمين  ريزوم را پس از خارج معموالً به اين صورت كه

و خوب با آب  كرده هاي آن را جدا ريشهو  كنند ميتميز 
كمي  دهند و ميآب جوش قرار شويند، پس از آن در  مي
كنند تا در مدت چند  جوشانند سپس آن را خارج و پهن مي مي

وزن ريزوم خام از  چهارم سهدر اين مراحل  .روز خشك شود
شده به رنگ  هرود. سطح خارجي ريزوم خشك و آماد دست مي

آن بوي  و مايل به زرد است يا قهوهخاكستري مايل به زرد يا 
دو كردن به  قطعه قطعهپس از  كه است معطر و طعم آن تلخ

اي به  استوانه صورت بهد. يكي شون صورت به بازار عرضه مي
متر و ديگري نوع  سانتي 2تا  1 و قطر متر يسانت 8تا  4طول 

 شود يمو مشاهده  آيد دست مي گرد است كه از ريزوم اوليه به
شود. طي مطالعاتي  يمي باعث آلودگي ساز آمادهاين روش 

 ليدل بهها  انجام داده است، مشخص شده كه ادويه  Pasterكه
ميكروبي هستند  يآنتي ها تيفعالي داراي مؤثروجود تركيبات 

كه اين فعاليت در دارچين و خردل بسيار قوي، در زيرة سبز، 
و زنجبيل كم  ها فلفلزيرة سياه و آويشن، متوسط و در انواع 

آنها  مؤثرركيبات ها به ت باشد. فعاليت ضدميكروبي ادويه مي
مثال فعاليت سير ناشي از تركيبي به نام  طور بهبستگي دارد؛ 

ي به نام آليل ايزو ا ماده) است. خردل حاوي allicin(آليسين 
 و cinnamaldehydeتيوسيانات و دارچين حاوي  دي

eugenol 19باشد (  مي(. 
انجام  1390در تحقيقي كه شعباني و همكارش در سال 

از مراكز عرضة مواد غذايي  شده هيتهنمونة  90مجموع ، از  دادند
ها همواره مربوط به  شهر تهران، بيشترين شمارش باكتري

فلفل سياه و قرمز و جوز هندي  ،دارچين ،پودر سير ،زردچوبه
، باسيل مزوفيل گرم مثبت اسپوردار  ها بود كه اغلب اين باكتري

وان بررسي اي با عن بودند. شهراز و همكارانش در مطالعه
  در شده عرضهشدة  بندي هاي بسته هاي ميكروبي ادويه آلودگي

اي شهروند در سطح شهر تهران در سال  هاي زنجيره فروشگاه
ي مزوفيل ها يباكترنشان دادند، ميانگين شمارش تعداد  1386

 cfu/gدر فلفل سياه  cfu/g 107×3/6 زردچوبههوازي در 
بوده است. در تحقيق  cfu/g 104×1/92و در دارچين  7×106

از حد  ها سميكروارگانيمة كل شد شمارشحاضر نيز تعداد 
 ). 2مجاز باالتر بود (

اي نشان دادند بيشترين  زارع و همكارانش در مطالعه
جات مربوط به انواع فلفل بود. طي  آلودگي در ميان ادويه

هاي هوازي مربوط به  ة آنها بيشترين شمارش باكتريمطالع
و  ريپودر سسفيد، قرمز، ادوية مخلوط، زنجبيل،  فلفل سياه،

 بوده است.  زردچوبه
 شده  شمارش cfu/g  108×2/8 - 107×5/2اين آلودگي بين

و كمترين ميزان آلودگي در ميخك و دانة كرفس به 
 ها سميكروارگانيمبود كه اغلب اين  cfu/g  103×4ميزان

 ).20اسپوردار هوازي مزوفيل بودند (
و همكارانش در هند انجام  Banerjeeكه  اي در مطالعه

هاي مزوفيل هوازي در  دادند، مشخص شد كه شمارش باكتري
 ICMSFعمل ها مطابق با دستور  درصد از نمونه 51

)International Commission on Microbiological 

Specifications for Foods( قبولي قرار  در سطح غيرقابل
و  cfu/g107×8 ط به فلفل كه بيشترين شمارش مربو داشت

 ).12بود ( 5×103كمترين مربوط به پودر سير 
حد مجاز آلودگي ميكروبي  ICMSFمطابق با استاندارد 

اين حد مجاز طبق استاندارد ملي ايران  كه است 106 ها ادويه
باشد؛ بنابراين در ايران كه يك كشور در حال توسعه  مي 105

و خصوصاً صادرات  است و از طرفي نقش مهمي در واردات
هاي بيشتري نسبت به   ها دارد، رعايت اصول با سختگيري ادويه

 ).21، 16شود ( ي انجام ميالملل نيبسطح 
 ي:ريگ جهينت

 12آزمايي ميزان آلودگي  براي راستي شده انجاممطالعة 
قرمز  فلفل )،Black pepper( سياه ادويه شامل فلفل نمونه 

)Chili pepper(، زردچوبه )Turmeric،( دارچين 
)Cinnamon،( سماق )Sumac( ،آويشن )Thyme،(  سير



 و همكاران دخت هادي 
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)Garlic،( زيرة ) سبزCumin،( زيرة ) سياهCaraway،( 
 )Ginger( زنجبيل و )Savory( مرزه )،Mustard( خردل

بود  شده  يآور جمعنقطة تهران  22تكرار از  6انجام شد كه در 
 ها نمونهاين  نگاري در مطالعة خرده هرچندو نشان داد كه 

آلودگي از نظر ساير گياهان همراه يا ديگر مواد ديده  گونه چيه
 ها نمونهدرصد از  61نشد، مطالعة ميكروبي نشان داد كه 

درصد شامل  35آلودگي ميكروبي باالتر از حد مجاز داشتند كه 
ي بود. بند بستهي ها نمونهدرصد شامل  26ي و ا هفلّي ها نمونه
هاي مزوفيل هوازي  غلب شامل باكتريهاي آلوده ا نمونه
. ندگرم مثبت و باسيل گرم مثبت و مخمر و كپك بود يكوكس

كه  ندكرد دييهاي تشخيصي و بيوشيميايي تأ همچنين تست
سرئوس آلوده  ها به باسيلوس آنتراسيس و باسيلوس  نمونه
 در نايجر آسپرژيلوس به مربوط آلودگي مورد دو .ندنبود

 به مربوط آلودگي مورد 10 و سياه زيرة و آويشن هاي ادويه

 زردچوبه و سير پودر سبز، زيرة هاي ادويه در ريزوپوس
 باالتر آلودگي كه هايي نمونه از بيوگرام آنتي نتايج .شد مشاهده

 به ها باكتري درصد 12 كه داد نشان داشتند مجاز حد از
 به درصد 24 سيلين، پني به درصد 94 تتراسايكلين،
 سفكسيم، درصد به 82 جنتامايسين، به درصد 12 ونكومايسين،

 30 و سيپروفلوكساسين به درصد 35 پنم، ايمي به درصد 6
  .دادند نشان مقاومت سفازولين به درصد

 روزافزون افزايش علت كه به دهد يماين تحقيق نشان 
و درنتيجه  درصد 6/1 سرعت با ايران كشور در جمعيت
 مواد ة بهداشتيعرض و مينگرفتن استفاده از ادويه، تأ وسعت
 دشوار و سخت جات امري ادويه از اعم مردم ازيموردن غذايي

 كنترل و نظارت و تحقيقات گونه نيامستمر  انجام لذا است و
 ي وبند بستهو  توليد مراحل روي بر مربوطه هاي سازمان بيشتر

 .باشد يمامري بسيار ضروري  ها ادويه اين نگهداري
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