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چکیده

در ایران بسیاری از گیاهان داروئی و ادویجات به صورت خشک شده و فلهای توسط عطااریهاا
عرضه میشوند .اکثر این گیاهان از نظر بهداشایی دارای سامم

دارویای نیسایدد و امکاان ایان کاه

مصرفکددده دچار بیماریهای میکروبی شود ،وجاود دارد .بداابراین ارزیاابی کیفیا
گیاهان داروئی ،بهعدوان گام مهمی به سوی سمم

بهداشایی ایان

مصرفکددده و میزان اثر بخشی در درمان ،اهمی

زیادی دارد .در هماین راسایا دو گیااه پرمصارف نعداا (کشا

شاده) و پوناه کاوهی (طبیعای) از

عطاریهای ارومیه بهطور تصادفی جمعآوری و در آزمایشگاه 5 ،عامل میکروبیولوژیکی شمارش کل،
شمارش کلیفرم ،اشرشیاکمی ،اسیافیلوکوکوس اورئوس و سالمونم با اسیفاده از دسیورالعمل تحلیل
باکیریایی و با دوبار تکرار مورد بررسی قرار گرف  .نیایج نشان داد که در هر دو نمونه نعدا خوراکی
و پوناه کاوهی هماه میکاروبهاای  Staphylococus aureus, Coliform, E.coliو Salmonella

مشاهده شدند .میزان شمارش کل آلودگی میکروبی نیز در نمونه کش

شده (نعدا خوراکی) بیشیر از

نمونه طبیعی (پونه کوهی) بود .مقایسه نیایج با اسیاندارد بینالمللی آلودگی بااکیریهاا در ادویجاات
نشان میدهد که میزان آلودگیهای مورد بررسی ،از میزان اسیاندارد باینالمللای در هار ماورد بیشایر
اساا  .میاازان آلااودگی نمونااههااا بااه سااالمونم نیااز بااه ترتیاا

در نمونااه طبیعاای و نمونااه

کاشیه شده  50درصد و  30درصد بود.
واژههای کلیدی :گیاهان ادویهای ،اشرشیاکمی ،کلیفرم ،اسیافیلوکوکوس اورئوس ،سالمونم.
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اکثر گیاهان ادویه ای و دارویای کاه در

آلودگی را افازایش داده اسا  .در بع ای

عطاااری هااا و بااه صااورت فلااه ای ار ا ئااه

موارد  ،ایران مجبور اس

برخی از گیاهان

می شوند ،از نظر بهداشایی دارای سامم

را به صورتی بسیار نامطلوب از کشورهای

غذایی و داروئی نیسیدد و امکاان ایان کاه

دیگاار مثاال پاکساایان بااه صااورت فلااه ای ،

مصرف کددده دچار بیماری های میکروبی،

غیر بهداشاایی و غیاار اساایاندا رد وارد و در

قارچی و انگلی شاود ،وجاود دارد .عادم

اخییار مصرف کدددگان قرار دهد کاه ایان

وجود سیسیم صحیح و سالم عرضاه ایان

وض عی

نیز بسایار قابال تامال و بررسای

گیاهان در عطاری هاا  ،یکای از مشاکمت

اس

جدی می باشد  .همان گونه که گفیه شد  ،در

قرار گیرد .

ایااران بساایاری از گیاهااان ادویااه ای و

و به طور اساسی باید ماورد بررسای
عوامل مخیلفی سب

باروز آلاودگی در

داروئی به صاورت فلاه ای و خشاک شاده

گیاهااان و ادویااه جااات عرضااه شااده در

توسط عطاری ها عرضه می شوند و تمایال

عطاری ها می شوند .این گیاهان در مدااط

زیادی در بین مردم برای اسیفاده از آن هاا

اکولاااوژیکی و اقلیمااای مخیلاا

دیده می شود .کااربرد گسایرده باه عداو ان

می شاود کاه ایان امار ساب

ادویه ،چاشدی غذا ،ساالد ،افزودنای و نیاز
در تهیه غذاهای مخیلا

شرایط تولید و کش

مانداد آش هاای

ت ولیاااد

اخایمف در

شده و باعث ایجااد

مشاااکمت مخیلفااای از جملاااه افااازایش

محلااای و خااااورش هااااا و در نهایااا

آلودگی و کااهش مادت نگهاداری آن هاا

اسیفاده های داروئی نیز بسیار رایج اسا .

می شود که در واقع می تواند بر کیفی

از سوی دیگر وفور دسیرسی به گیاهان در

محصوالت نیز تاثیر نامطلوب بگذارد ] . [ 1

کدار پااره ای از مشاکمت دیگار  ،موجا

جمع آوری و جابجایی این گیاهان  ،همیشه

عدم تمایل صدعیگران برای ورود به بخش

در شرایط بهداشایی انجاام نمای شاود در

بسیه بدد ی گیاهان خشک شده اس  .نییجه

وارد شادن تعاداد

ایاان رویکاارد  ،موجاا

نییجه مای تواناد ساب

عرضااه باادون

این

زیادی از میکاروب هاا و در نییجاه باعاث
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مقدمه

بسیه بدادی گیاهاان شاده و عمام ریساک
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آماده مصرف هسیدد ماندد گیاهاان تاازه و

و می تواندد باه آلاودگی هاای باکیریاایی و

خشک و فرآورده های آن ها ممکان اسا

قارچی موجود در هوا و خاا

حاوی تعداد زیادی از میکرو ارگانیسم هاا

شااوند .آلااودگی میکروباای فاارآورده هااای

از جملاه باااکیری هاا ی پاااتوژن و ک ااک و

حاصل از گیاهان ،کاربرد آن ها در صادایع

مخمر باشدد که اگار ماورد بررسای قارار

غذایی ،صدایع داروسازی و صدایع آرایشی

نگیرنااد و تیمارهااای مداس ا

روی آن هااا

و بهداشیی را محدود کرده اس  .بداابراین

اعمال نشاود  ،باعاث تخریا

ساریع ایان

بهداشایی ایان گیاهاان و

ارزیابی کیفیا

نیاز دچاار

محصوالت و ایجاد بیمااری هاای مخیلا

اسیفاده از روش های ضدعفونی باه عداوان

در انسان می شوند ]  . [ 3تجمع گرد و غباار

گام های مهمی به ساوی افاز ایش سامم

محیط روی قسم های مخیل

مصاارف کددااده و میاازان اثاار بخشاای در

گیاهاان و

درمان ،اهمی

آلااودگی هااای دیگاار  ،ماای تواندااد میاازان

زیادی دارد.

قا باال تااوجهی از باااکیری هااا و ک ااک هااا و

پیش از این محققان زیادی باا بررسای

قارچ ها ]  [ 4را به گیااه انیقاال دهداد ] . [ 5

بار میکروبی گیاهاان ادویاه ای و دارویای،

باکیری های اسا وردار خاانواده باسیمساه

گزارشاتی از وجود آلودگی های مخیل

و

معمااوال بااه تیمارهااای گرمااایی کااه باارای

باااااکیری هااااای بیماااااری زا از جملااااه

عصاره گیری دارویی به صورت دمدوش باه

اشرشاااایاکم ی  ،کلساااایریدیوم پرفژنااااز ،

کار می رود مقااوم هسایدد و حیای چداین

باسااااایلوس سااااارئوس  ،ساااااالمونم ،

جوانه زنی اس ورها

اسیافیلوکوکوس اورئوس  ،شیگم ،ک ک هاا

را نیااز تحریااک نمایدااد .بع اای از ایاان

و مخمرها در این گیاهان ارائه نمودند کاه

باااکیری هااا مثاال باساایلوس ساارئوس و

از جمله می توان باه آجاویلرا و همکااران

کلسیریدیوم پرفژنز پیانسیل پاتوژنی آن هاا

و همکااااااران ، 2006

تیمارهایی ممکن اس

شااداخیه شااده اساا

 ، 2005تاااااوران

بااانرجیی و همکاااران  ، 2003مااارتیدز و

و مدبااع مساامومی

همکاااران  ، 2001کوسااالک و همکاااران

غذایی هسیدد ]  . [ 6بیشیر گیاهان ادویاه ای
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ایجاد خسارت شود ]  . [ 2حیی گیاهانی که

و دارویی  ،در معرض هوا خشک می شوند
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انجماد ی ،بقیه با اسیاندارد ملی ایران ]  7و

 ، 2009ساس درا و همکاران  ، 2010هاشام
و االمری  ، 2010عزیز و همکااران ، 1998
کوساایک و تاناااکو  ، 2007مداادیل ، 2005

اشااییاچ روزافاازون باارای اساایفاده از

آنیونیا  ، 2010کامداوانگ  ، 2003اباا ، 2009

گیاهان  ،موج

بارای

ابااوعرب  ، 1999ابودنیااا  ، 2008نایفاال و

تولید و پخش گیاهان داروئی و ادویجاات

همکاااران  2009اشاااره کاارد  .باار اساااس

و سب

سودآوری فراوان این تجارت شده

بررساای هااای انجااام شااده  ،در ایااران نیااز

اس  .این امر موج

صداق

افزایش درخواسا

کم توجهی یاا ساو

و همکاران (  ) 2015میزان آلودگی

اسیفاده بسیاری از شرک ها ،عطار ی هاا و

ادویه های فلاه ای و بسایه بدادی شاده باه

عوامل تولیدکددده ،جابجا کدداده و خخیاره

اس ورهای هوازی در اسایان زنجاان را در

کددده این گیاهان به فر آ یدد بهداشا

ایان

مااورد گیاهااان سااماچ ،دارچااین و فلفاال

گیاهااان شااده و زمیدااه بااروز آلااودگی در

بررسی کرده اند ]  . [ 13شاهراز و همکااران

مراحل مخیل

در زماان

(  ) 2009نیز آلودگی میکروبای ادویاه هاای

خخیااره فلااه ای در انبارهااای مرطااوب را

بسیه بددی شده فروشاگاه هاای زنجیاره ای

فراهم می کدد .لذا تحقی حاضر باا هادف

تهااران را در مااورد گیاهااان زر دچوبااه،

بررسی امکان آلاودگی گیاهاان ادویاه ای

دارچین و فلفال بررسای کارده اناد ] . [ 14

عرضا ه شااده در عطاااری هااای ارومیااه بااه

مظلااومی و همکاااران (  ) 2007بااا مطالعااه

برناماه ریازی

روش های مخیل

انجام رسیده اس

خشک کردن شامل آون

علای الخصاو

تا موج

بهیاار ماادیران و مسااخوالن بخااش ساامم

خم ،انجمادی ،خورشیدی و ماکروویو باا

جامعه شده و از خسارت احیماالی کاسایه

روش سدیی و تاثیر این روش هاا بار روی

شود.

بار میکروبی زعفران قاین باه ایان نییجاه
رسیدند که از نظر ویژگی های میکروبی به

مواد و روشها

جز نمونه های تهیه شده با روش سادیی و

جامعاه آمااری ایان پاژوهش دو گیااه
پرمصرف نعداا خاوراکی (نموناه کشا

113

Downloaded from journalofbiosafety.ir at 19:52 +0430 on Wednesday June 23rd 2021

 [ 8مطابق

داشیدد.
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خااانواده نعدااا (  ) LAMIACEAEعرضااه

بااه هاار نمونااه کااد

(جاادول  .) 1س ا
اخیصا

شده در کلیه عطااری هاای شاهر ارومیاه

مخصو

می باشد .به مدظور تهیه نموناه هاا از میاان

ثباا

عطاااری هااای شااهر ارومیااه  26عطاااری

نمونه ها ثب

داده شد و در جدو ل

مشخصااات ،تاااریا و زمااان اخااذ
شد.

ب ه صورت تصادفی انیخاب و از هریاک دو
جدول  - 1مشخصات نمونه های جمع آوری شده
نام نمونه

نام علمی

خانواده

تعداد نمونه

وضعیت رویش

نعدا خوراکی

Mentha Spicata

Lamiaceae

26

کاشیه شده

Mentha
Longifolia

Lamiaceae

26

پونه کوهی

تماااام نموناااه هاااا بم فاصاااله بعاااد از

Coli

طبیعی

 Esherichiaبااااه وساااایله روش

جمع آ وری برای بررسی های میکروبای باه

شاامارش بیشاایرین تعااداد احیمااالی سااه

آزمایشگاه مدیقل شاده و باا دوباار تکارار

].[9

لولااااه ای (  ) MPNانجااااام گرفااا

مورد آزمایش قرار گرفیداد .شامارش کال
( Count

Plate

لوله های مثب

 MPNبه آرا می در ائاوزین

 ،) Totalشااااامارش

مییلن بلو (  ) EBMآگار قارار داده شاده و

Esherichia

در دمااای  37 ˚Cدر

 ، COLIFORMشااامارش

بااه ماادت  24ساااع

 ، Coliشمارش Staphylococus Aureus

درون انکوباتور قرار گرفیدد .کلاونی هاای

و وجود  SALMONELLAباا اسایفاده از

شاخص در آگار صفحه ای  EBMبا تسا

دسااایورالعمل تحلیااال باکیریاااایی و باااه

 [ 9 ] IMVICمورد ارزیاابی قارار گرفیداد.

روش های زیر باه انجاام رساید .شامارش

محیط کش

آگاار بارد پاارکر نیاز بارای

صفحه ای کل با انجام روش صافحه ای در

تشااخیص  Staphylococus Aureusبکااار

صاافحه ای آگااار بااه انجااام رسااید.

گرفیه شاد .کلاونی هاای تیاره در صافحه

شاامارش کاال  COLIFORMو شاامارش

 BPAکااه بااا ناحیااه روشاان احاطااه شااده

کشا
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شااده) و پونااه کااوهی (نمونااه طبیعاای) از

گیاه نعدا خوراکی و پونه کوهی تهیه شد
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مااااانییول و کواگااااوالز باااارای تاییااااد

Staphylococus Aureus, COLIFORM,

 Staphylococus Aureusمااورد بررساای

 E. COLIمشاهده شدند.
نیااایج حاصاال از بررساای آلااودگی بااه

قرار گرفیدد ] . [ 10

سالمونم نیز نشان می دهد که هردو نمونه
نتایج

طبیعااای و کاشااایه شاااده باااه بااااکیری

نیااایج بررساای هااای ایاان مطالعااه در

 SALMONELAآلوده بود ند .میازان ایان

جداول  2 ، 1و  3ار ائه شاده اسا  .در هار

آلودگی به ترتی

در نمونه طبیعی و نمونه

دو نمونه کش شده (نعدا خوراکی) و

کاشیه شده  50درصد و  30درصد بود.

جدول  - 2میوسط شمارش باکیری های مشاهده شده در نمونه ها
sStaphylococcu

نام نمونه

شمارش کل

نعدا خوراکی

5/58𝗑109

1/04𝗑106

پونه کوهی

1/12𝗑109

2/6𝗑105

E.coli

Coliform
)(MPN

1/22𝗑106

27/97

4/01𝗑105

14/75

aureus

جدول  - 3آلودگی نمونه ها به SALMONELLA
شماره نمونه

نام نمونه
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2

1
3

نعدا خوراکی

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+

پونه کوهی

-

+

-

+

+

+

-

-

+

-

+

+

-

شماره نمونه

نام نمونه
1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

نعدا خوراکی

-

+

-

-

-

-

+

-

-

+

+

-

-

پونه کوهی

+

-

+

-

-

+

-

+

+

+

-

-

-
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بودند  ،انیخااب و باا آزماون هاای تخمیار

طبیعی (پونه کاوهی) هماه میکاروب هاای

"کاروانی و مجرد ،بررسی آلودگی میکروبی گیاهان ادویهای عرضه شده در عطاریهای ارومیه"

شکل  - 2میوسط شمارش (  Staphylococcus Aureus )  10 - 2در نمونه های طبیعی و کاشیه ش ده
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شکل  - 1میوسط شمارش (  E.COLI )  10 - 2در نمونه های طبیعی و کاشیه شده
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شکل  - 4مقایسه شمارش صفحه ای کل (  )  10 - 2در نمونه های طبیعی و کاشیه شده
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شکل  - 3درصد وجود  COLIFORMدر نمونه های طبیعی و کاشیه شده

"کاروانی و مجرد ،بررسی آلودگی میکروبی گیاهان ادویهای عرضه شده در عطاریهای ارومیه"

بحث

آلوده و مرطوب اس  .باه هماین مدظاور و

مردم ایر ان از دیرباز از گیاهان طبیعا

برای بررسی امکان آلودگی ادویه ها ی فلاه

به عدوان دارو و ادویاه اسایفا ده کارده اناد.

ای بااازار ،دو گونااه گیاااهی پرمصاارف در

امروزه بسایاری از ایان گیاهاان از طریا

مدطقه آخربایجان از دو مدبع تهیه مخیلا

زراع

(کش

نیز تولید شده و در اخییاار عماوم

و جمع آوری از طبیع ) انیخاب و

قرار می گیرد .با توجه به تمایل روزافازون

میزان آلاودگی آن هاا ماورد بررسای قارار

برای اسایفاده از ایان گیاهاان و ساودهای

گرفاااا  .در ایاااان تحقیاااا  5عاماااال

فراوان د ر تجارت ایان گیاهاان ،میاسافانه

میک روبیولوژیکی شامارش کال ،شامارش

بی توجهی های زیادی در مراحال مخیلا

کلی فارم ،اشرشایاکمی  ،اسایافیلوکوکوس

(سام پاشای و آبیااری با ا آب هاای

اورئوس و وجود سا لمونم برر سی شد .در

غیر بهداشیی) ،نگهداری ،جابجایی و یا در

حالی که مردم ایران به وفور از این گیاهان

صااورت

به صورت فله ای و خام اسیفاده مای کدداد ،

می گیرد .نییجه این چالش ها بروز آلود گی

هدوز هیچ تحقیقی در مورد تااثیر آلاودگی

میکروباای در ایاان گیاهااان مخصوصااا در

ایاان گیاهااان باار عملکاارد باادنی مصاارف

زمان نگهداری فله ای گیاهان در انبارهاای

کدددگان نیز ارائه نشده اس .

کش

فر آ یدااد جمااع آوری از طبیعاا
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شکل  - 5درصد آلودگی نمونه ها به SALMONELLA
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آلااودگی در ادویااه هااای بساایه بداادی شااد ه

مخیل

و ویژگی های خا

مارتبط

فل فااااال ،زردچوباااااه و دارچاااااین در

می باشد .بع ی از گیاهان به دلیال داشاین

فروشگاه های زنجیره ای تهران را بررسای

ترکیبات ضد میکر و بی کمیر دچار آلودگی

کرده و به این نییجاه رسایدند کاه بخاش

می شوند  ،لذا الزم اس

با انجام مطالعاات

اعظمی از نمونه هاا مقاادیر بااالتر از حاد

بیشیر  ،تاثیر نو گونه گیاهی در باروز یاا

مجاز اسیاندارد بین المللی کلی فارم را کاه

عدم بروز آلودگی نیز بررسی شود .

برای ادویا ه تادوین شاده اسا

کش

دارناد و

ح اا ور سااالمونم نیااز در  30درصااد

احیماال این مقدار در بین ادویه های فله ای

نمونااه هااای کشاا

شااده و  50درصااد

باال تر نیز خواهاد باود .میاانگین شام ارش

نمونه های طبیعی مشاهد شد .ع ل

ک ااک و مخماار نیااز در بااین نمونااه هااا در

بیشیر سالمونم در نمونه های طبیعی  ،نیااز

مقایسه باا اسایاندارد ملای ایاران در حاد

به بررسی های بیشیر و جداگانه ای دارد.

مجاز قرار داشیدد ] . [ 14

ح ور

نیااایج ایاان تحقیاا بااه خااوبی نشااان

در ایااان تحقیا ا میاااانگین شااامارش

می دهد که گیاهان فله ای عرضاه شاده در

باکیری هاای ماورد مطالعاه در مقایساه باا

عطاااری هااا دارای آلااودگی انااد و وجااود

اسیانداردهای بین المللی کاه بارای ادویاه

سیسیم نظارتی جامع برای حل این مشکل

تدوین شده اس  ،بیشیر از حد اسا یاندارد

ضروری اس  .بسیاری از گیاهان ادویه ای

بااود .در همااه مااوارد شاامارش میکروباای،

در عطاااری هااا بااه لحاااگ آلااودگی هااای

شده  ،بیشایر

میکروباای ،سااموم کشاااورزی و فلاازات

از نمونه طبیعی بود .میازان شامارش کال

ساادگین  ،اساایاندارد نبااوده و فاقااد تاااریا

شاده

مصااارف و تااااریا تولید ناااد و در واقاااع

(نعدا خاوراکی) بیشایر از نموناه طبیعای

مای دهداد.

میزان آلودگی در نمونه کش

آلودگی میکروبی نیز در نمونه کش

خوا

موثر خود را از دسا

(پونه کوهی) بود .عل

این امار باا نحاوه

مشکمت عمده بخش ع طاری ها مربوط به

انجام عملیات مخیل

همچاون برداشا ،

کاه

مسائل آموزش ی و کس
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شاااهراز و همکاااا ران (  ) 2009وجاااود

ا نبارداری ،جابجایی و نیز کیفیا

مراحال
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به عدم مصارف فارآورده هاای گیااهی در

، می شود عطااری هاا ی بادون مجاوز

.جامعه خواهدش د

سب

گیاهان دارویی و غیر دارویی را به فروش

تشکر و قدردانی

تا گیاهان

 ساز و کاری الزم اس.برساندد

باااادین وساااایله از مسااااخول وقاا ا

دارویی و ادویه جاات باه صاورت مادظم و

،آزمایشگاه های دانشگاه پیاام ناور ارومیاه

 بسایه بدادی و توزیاع، طب اصول صاحیح

.دکیر هوشدگی تشکر می شود

شوند و کدیرل الزم بار روی آن هاا ا نجاام
 به تدریج مدجار،  عدم نظارت صحیح.شود
فهرست منابع
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Abstract
Many medicinal plants and spices were supplied by sweetheart in Iran. Most of these
plants were not healthy and there is a possibility that the consumer suffers from a
microbial disease. Therefore, the evaluation of the health quality of these plants was
important as a significant step toward consumer health and the effectiveness of
treatment. according to this, two high-yield plants, Mint(cultivated) and Oregano
(natural) were collected accidentally from urmia sweethearts and five microbial factors
included: total count, Coliform count, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and
Salmonella was investigated by using the bacteriological instruction (Double Repeat).
The results showed that in both of the samples all of the E. coli, Coliform, and
Staphylococcus Aureus have existed. The total count of microbial contamination in the
cultivated sample (edible mint) was higher than the natural one (Oregano). Comparison
of results with international standards of the Bacterial contamination in the Spices
shows that the amount of examined contamination was higher than the international
standard in both of the samples. The amount of samples contamination of Salmonella
was respectively 50% and 30% in natural and cultivated samples.
Keywords: Spice plants, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella.
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