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چکیده
پنیر یک فراورده تخمیری شیر با ارزش تغذیهای باال میباشد .در ایران و به ویژه در استان خراسان جنوبی ،پنیرسنتی بخش مهمی از سبد
غذایی خانوارها را به خود اختصاص داده است .با توجه به شرایط و روند تولید ،احتمال آلودگی میکروبی این فراورده بسیار باال بوده و
درصورت عدم رعایت موازین بهداشتی در حین تولید ،نگهداری و عرضه ،میتواند باعث بروز انواع بیماریها و مسمومیتها در مصرفکنندگان
شود .هدف از این تحقیق تعیین میزان آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی عرضه شده در شهر بیرجند بود .بدین منظور شهر بیرجند به 4
منطقه (شمال  ،جنوب ،شرق و غرب) تقسیم شد و از هر منطقه تعداد  11نمونه پنیرسنتی (در مجموع 06نمونه) به صورت کامالً تصادفی
از مراکز عرضه این فراورده تهیه شده و طبق روش های استاندارد و مرجع تحت آزمایشات میکروبیولوژیک قرار گرفتند .نتایج آنالیز آماری
نشان داد شمارش کلی میکروبی و میزان آلودگی به باکتریهای کلیفرم ،استافیلوکوکوس اورئوس و کپک و مخمر در تمام نمونهها بیش از
حد مجاز استاندارد ایران بوده و  33/33درصد نمونهها از نظر اشریشیا کلی دارای آلودگی بودند .در نتیجه پنیرهای سنتی عرضه شده در
شهر بیرجند از نظر میکروبی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و در شرایط کنونی مصرف آنها توصیه نمیشود.
واژگان کلیدی :پنیر سنتی ،آلودگی میکروبی ،بیرجند.

مقدمه
مسنله مهم در تولید این محصول باال بودن میزان آلودگی
میکروبی آن میباشد (نجفی و همکاران.)1336 ،
پنیرسیینتی از مهمترین منابع عفونتها و مسییمومیتهای
غذازاد اسیییت که میتواند موجب بروز انواع بیماریها در
مصرفکنندگان شود (سالک مقدم و همکاران.)1336 ،
ابتال به بسیییاری از بیماریهای خطرناک مانند بروسییلوز،
تیفوئید ،پاراتیفوئید ،مننژیت ،مننگوانسییفالیت ،عفونتهای
دوران حاملگی (مث عفونت ناشی از لیستریا مونوسیتوژنز)
و مرگ و میر کودکیان ممکن اسیییت ناشیییی از مصیییرف
پنیرهای سییینتی آلوده باشیییند زیرا در سیییاخت این گونه
پنیرها از شیییر پاسییتوریزه اسییتفاده نمیشییود ،بنابراین
احتمیال دارد شییییر مورد اسیییتفیاده حیاوی باکتریهای
خطرنییاکی نظیر اسیییتییافیلوکوکوساورئوس ،سییییالمونال،
اشریشیاکلی،کامپیلوباکتر ،یرسینیا انتروکولیتیکا ،باسیلوس
سرئوس ،کلستریدیوم پرفرینجنس ،کلستریدیوم بوتولینوم،
لیستریامونوسیتوژنز ،بروسال ،مایکوباکتریومتوبرکولوزیس و
 ...باشد ،ضمن آنکه فرایند تولید پنیرهای سنتی به گونهای

پنیر نوعی شیییر تغلیش شییده اسییت که بخش عمده مواد
جیامید آن را پروتنین (عمیدتاً کازئین) و چربی تشیییکی
میدهید که بعد از انعقاد و خروج آبپنیر بدسیییت میآید
(دانشیییمنید و همکیاران .)1330 ،تبیدیی شییییر به پنیر
مهمترین کوشیش در نگهداری و خخیرهسازی شیر در یک
فرم خوشطعم و دلپیذیر میبیاشیییدکه میتواند قسیییمت
وسیعی از احتیاجات غذایی انسان را تامین کند (خاکپور و
همکاران.)1331 ،
بخش عمده پنیر تولیدی در کشییور مربوب به پنیرسیینتی
(حدود  36درصد) میباشد (نجفی و همکاران )1336 ،که
بیه علت ویژگیهای ارگانولپتیک مطلوب از پرطرفدارترین
محصیییوالت لبنی در سیییطه جامعه محسیییوب میشیییود.
پنیرهای تولید شییده از شیییر خام به روش سیینتی پروفی
طعمی گستردهتر و محسوستری را از خود نشان میدهند
(حسییییامیی راد و نژادرزمجوی اخگر .)1336 ،علیرغم
برتریهای حسی پنیرهایسنتی نسبت به پنیرهایصنعتی
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آلودگی باکتریایی پنیرهای سنتی عرضه شده در شهر بیرجند
جهت شییناسییایی و شییمارش باکتریهای کلیفرم طبق
اسییتاندارد ملی شییماره( 3203سییازمان ملی اسییتاندارد،
 )1330از هر یک از رقتهای مورد نظر در محیط کشیییت
ویولت رد بای آگار )VRBA)0به روش مخلوب کشت داده
شییید و پلیتها به مدت  24سیییاعت در دمای  38درجه
سییانتیگراد گرمخانهگذاری گردید ،برای تایید و شییمارش
کلیفرمهای قطعی ،کلنیهای مشییکوک به کلیفرم که در
محیط کشیییت  VRBAرشییید کرده بودنید بیه لولههای
آزمایش حاوی لوله دورهام و محیط کشیت آبگوشییت سبز
درخشیییانالکتوزدار )BGBL)4منتقی شیییده و پس از
گرمخیانهگذاری در دمای  38درجه سیییانتیگراد به مدت
24ساعت ،در مورد هر یک از لولههای آزمایش که در لوله
دورهام آن گاز تجمع کرده بود ،وجودکلیفرم تائید شده و
در نهییایییت تعییداد کلیفرمهییا در هر گرم از نمونییه پنیر
محاسبه گردید.
جهت شییناسییایی باکتری اشییریشیییا کلی ،کلیفرمهای
شییناسییاییشییده در مرحله قب به محیط کشییت BGBL
حیاوی لوله دورهام و محیط پپتون واتر منتق و در دمای
 44درجه سیییانتیگراد به مدت 24 -43سیییاعت گرمخانه
گذاری شیدند ،در این شیرایط باکتری اشیریشیاکلی تولید
گاز کرده و تسییت اندول آن مثبت میگردد ،بر این اسییاس
تعداد اشیریشییاکلی در هر گرم از نمونه پنیر محاسبه شد
(سازمان ملی استاندارد.)1383 ،
جداسیازی و شیمارش باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به
روش کشیییت سیییطحی 5و با اسیییتفاده از محیط کشیییت

اسیییت کیه احتمیال ایجیادآلودگی یانوییه در روند تولید،
نگهداری و عرضه این فراورده را افزایش میدهد (وزیری و
نوروزی .)1336 ،از طرفی آلودگی پنیر سییینتی بییه انواع
میکروارگانیسیمهای پاتوژن ضمن آنکه سالمت انسان را به
مخاطره میاندازد ،میتواند موجب ضررهای اقتصادی قاب
توجهی نیز شود (میرزایی و همکاران.)1331 ،
بررسیییی نتایج مطالعات سیییایر محققین در نقاب مختل
کشیور اغلب بیانکننده وضعیت میکروبی نگرانکننده این
فراورده میباشد ،لذا با توجه به میزان تولید و مصرف باالی
پنیرسییینتی در شیییهر بیرجند و این که تاکنون مطالعات
کییاربردی و عملی در مورد وضیییعیییت آلودگی میکروبی
پنیرسینتی عرضییه شیده در این شییهر انجام نشییده در این
تحقیق وضیییعیت میکروبی این فراورده لبنی پرمصیییرف از
لیحییام شیییمییارش کیلیمیکروبی و میزان آلودگی بییه
باکتریهای کلیفرم ،اشرشیاکلی ،استافیلوکوکوس اورئوس
و کپک و مخمرمورد ارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش کار
جامعه آماری این پژوهش پنیرهای سینتی عرضیه شده در
سیطه شهر بیرجند بود .تعداد 06نمونه پنیرسنتی در سال
 1334از فروشیییگیاههای عرضیییه این فراورده جمعآوری
گردید ،بدین منظور شیهر بیرجند به  4منطقه تقسیم و از
هر منطقه  11نمونه طبق اسییتاندارد ملی شییماره 320به
صیورت کامال تصیادفی اخذ گردید .سپس به هر نمونه کد
مخصیوص اختصاص داده شد و در جدول بت مشخصات،
تیاری اخیذ نمونیه ،آدرس مح نمونه برداری و شیییرایط
نگهداری آن بت گردید .نمونهها با رعایت زنجیره سرد در
کوتاهترین زمان ممکن به آزمایشییگاه منتق شییده و مورد
آزمونهییای میکروبی قرار گرفتنیید ،بییدین منظور پس از
تهیه رقتهای اعشییاری طبق اسییتاندارد ملی شییماره-1
( 3323سییازمان ملی اسییتاندارد ،)1336 ،جهت شییمارش
کلی میکروبی طبق اسییتاندارد ملی شییماره 1834از روش
کشیییت مخلوب1در محیط کشیییت پلیییتکییانییتآگییار9و
انکوبیاسییییون بیه میدت  43سیییاعیت دردمیای 38درجه
سییانتیگراد اسییتفاده گردید (سییازمان ملی اسییتاندارد،
.)1331

بردپییارکرآگییار 6انجییام گردییید .جهییت تییایییید کلنیهییای
استافیلوکوکوس اورئوس که بر روی محیط کشت بردپارکر
آگار رشید کرده بودند ،تسیت کواگوالز انجام شد (سازمان
ملی استاندارد.)1334 ،
بررسییی میزان آلودگی هر یک از نمونهها به کپک و مخمر
به روش کشت مخلوب و با استفاده از محیط کشت عصاره
میخیمر دکسیییتروز کلرامفنیک ی آگییار )YGCagar(7و
انکوباسیییون در دمای  21درجه سییانتی گرادبه مدت 3-1
روز انجام گرفت (سازمان ملی استاندارد.)1330 ،
5. Surface plate count
6. Baird parker agar
7Yeast extract dextrose chloramphenicol agar

1. pour plate
2. Plate count agar
3. Violet red bile agar
4. Brilliant green bile lactose broth
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مجله میکروب شناسی مواد غذائی
بیان گردیده اسیت ،همانگونه که مالحظه میشود شمارش
کلی میکروبی و هملنین میزان آلودگی بییه بییاکتریهییای
کلیفرم ،اسییتافیلوکوکوس اورئوس و نیز کپک و مخمر در
تمیام نمونههای مورد آزمون بیش از حد مجاز اسیییتاندارد
بود و در  33/33درصد نمونههای مورد آزمون اشریشیاکلی
مشاهده شد.
نتایج آزمون آماری ،نشییان دهنده اختالف معنادار آلودگی
میکروبی نمونیههای مورد آزمایش با حد مجاز اسیییتاندارد
می باشییید ( ) p <6/61در نتیجه با اطمینان 31درصییید
میتوان بیان کرد که میزان آلودگی پنیرهای سنتی عرضه
شده در شهر بیرجند بیش از حد مجاز است.

تجزیه و تحلی آماری
جهیت تجزییه و تحلیی دادههیای آزمیایشیییگاهی از نرم
افزار spssاسیتفاده شد ،به منظور مقایسه میانگین آلودگی
پنیرهای سیینتی با مقادیر اسییتاندارد از آزمون  t-testتک
نمونییهای و برای مقییایسییییه میییانگین آلودگی میکروبی
پنیرهیایی کیه در خارج از یخلال نگهداری میشیییدند با
نمونههایی که داخ یخلال نگهداری میشیییدند از آزمون
 t-testدو نمونهای مستق استفاده شد ،سطه معنی داری
 6/61درنظر گرفته شده است.

نتایج
در جدول شماره  1میزان آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی
مورد آزمون و نیز حد مجاز استاندارد هر یک از میکروبها

جدول -1میزان آلودگی های میکروبی مورد آزمون در نمونه های مورد بررسی ))cfu/g
حداق

حداکثر

میانگین

حدمجاز

درصد آلودگی بیش از
حد مجاز

آزمون
شمارش کلی میکروبی

164

23×160

26×161

163

%166

کلیفرم

163

11×160

10×161

16

%166

6

33×161

12×161

6

%33.33

163

23×160

10×161

6

%166

0×162

20×161

20×164

162

%166

اشریشیاکلی
استافیلوکوکوس اورئوس
کپک و مخمر

موارد در نمونههای اخذ شییده از فروشییگاههایی که فراورده
را خارج از یخلال نگهداری میکردند بیشییتر از نمونههای
داخ یخلال بوده است .در مورد شمارش کلی میکروبی و
میزان آلودگی بیه بیاکتریهای کلیفرم اختالف میانگینها
قاب مالحظه بوده ولی در مورد باکتریهای اشرشیا کلی و
اسیییتییافیلوکوکوس اورئوس و هملنین کپییک و مخمر
میانگینها بسییییار به هم نزدیک بودند ،لذا با اسیییتفاده از
آزمون آماری معنیدار بودن فاصله میانگینها مورد بررسی
قرار گرفت.

به منظور بررسیی میزان آلودگی میکروبی پنیرهای سنتی
مورد آزمون بسییته به نحوه نگهداری آنها در فروشییگاههای
عرضیییه موادغذایی ،میانگین آلودگی میکروبی دو دسیییته
نمونه با هم مقایسه گردید .با توجه به بزرگ بودن دادههای
مربوب به نتایج آزمونهای میکروبی ،برای اینکه مقایسیییه
بهتر انجام شییود ،ابتدا در مورد نتایج هر یک از آزمونهای
میکروبی تبدی خطی لگاریتم طبیعی( )lnxاعمال شده و
سپس میانگینها با استفاده از آزمون  tدو نمونهای مستق
مورد مقایسه قرار گرفتند ،همانگونه که در دادههای جدول
شماره  2مالحظه میشود میزان آلودگی میکروبی در تمام
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آلودگی باکتریایی پنیرهای سنتی عرضه شده در شهر بیرجند

جدول -2میزان میانگین آلودگیهای میکروبی(در هر گرم نمونه) با توجه به نحوه نگهداری آنها در فروشگاههای عرضه مواد غذایی (براساس تبدی
خطی لگاریتم طبیعی () lnxدادهها)
خارج یخلال

داخ یخلال

آلودگی
شمارش کلی میکروبی

14/1

12/1

کلی فرم
اشریشیاکلی
استافیلوکوکوس اورئوس

14/22
11/68
14/3
11/33

11/84
16/33
14/62
11/10

کپک و مخمر

1331؛مرحمتیزاده و همکییاران1331 ،؛ دانشیییمنیید و
همکییاران1330 ،؛رضیییایی و همکییاران1336 ،؛میرزایی و
همکاران1331 ،؛علیمحمدیاصیی و همکاران .)2663 ،از
مهمترین عوامی مو ر در این امر میتوان بییه موارد خیی
اشیییاره کرد :از طریق دام مبتال به بیماری ورم پسیییتان
اسیتافیلوکوکی ،میکروب اسیتافیلوکوکوساورئوس به شیر
منتق شده و عدم اعمال فرایند حرارتی مناسب در فرایند
تهیه پنیر سینتی باعث بقای آن در شیر و انتقال میکروب
به پنیر میشود .میکروب استافیلوکوکوساورئوس یک گونه
فرصیییتطلب در سیییطه بدن جانداران خونگرم (از جمله
انسیان) بوده که از طریق محیط و طی روند تولید و عرضه
این فراورده که با دسییتکاریهای زیادی همراه اسییت آن را
آلوده میکند.
در مطییالعییهای کییه در مورد میزان آلودگی بییه بییاکتری
اسیییتییافیلوکوکوساورئوس در انواع فراوردههییای لبنی در
کشییور انگلسییتان انجام شیید .نتایج تاکید بر این دارد که با
ایجاد شرایط بهداشتی مناسب میتوان از رشد این باکتری
جلوگیری کرد و پنیرهایی که از شیرخام به دست میآیند
میزان استافیلوکوکوساورئوس بیشتری نسبت به پنیرهای
حاص از شیر پاستوریزه دارند (.) Little et al, 2008
در تیحیقییقی کییه درمورد وضیییعیییت آلودگیمیکروبی
پنیرهایسیینتی تازه با گونه اسییتافیلوکوکوس اورئوس بر
روی  266نمونه پنیرسیینتی در شییهرسییتان جهرم اسییتان
فارس انجام شیییده ،بیش از  16درصییید نمونهها آلوده به
اسیییتافیلوکوکوس اورئوس بودهاند و از این نظر وضیییعیت
پنیرهای سیینتی را نامطلوب گزارش کردهاند (دانشییمند و
همکاران.)1330 ،
در مطالعاتی میانگین شمارش استافیلوکوکوس اورئوس در
پنیرهای سنتی لیقوان 4/13×163و استان مرکزی4/3×163

نتایج آزمون آماری با سیطه معناداری  6/61نشان داد که
در مورد شیییمییارش کلی میکروبی و میزان آلودگی بییه
کلیفرمها اختالف معناداری بین میزان آلودگی نمونههای
داخی و خارج یخلال وجود داشیییت ولی در مورد میزان
آلودگی به باکتریهای اشییرشیییاکلی و اسییتافیلوکوکوس-
اورئیوس و هملنین میزان آلودگی بییه کپییک و مخمر
اختالف معنیاداری در نمونیههیای داخی و خیارج یخلال
وجود نداشت.

بحث
در فرایند تهیه پنیر سیینتی به علت رعایت نشییدن شییرایط
مناسییب و اسییتاندارد در مراح مختل تولید ،نگهداری و
عرضییه باعث انتقال میکروارگانیسییمها به این فراورده می
شیییود (وزیری و نوروزی )1336 ،و بهخاطر دارا بودن اکثر
عناصییر و ترکیبات غذایی محیط مناسییبی جهت رشیید و
بقای میکروارگانیسمها و تولید توکسین توسط آنها فراهم
میباشد (رضایی و همکاران )1336 ،در نتیجه سبب ایجاد
انواع بیماری و مسیییمومیت در مصیییرف کنندگان و بروز
مشیییکالت اقتصیییادی و اجتماعی میگردد ،لذا با توجه به
مصیرف باالی پنیرسینتی بررسی آلودگیهای میکروبی آن
جهت اسیییتفاده نتایج آزمایشیییات به منظور انجام اقدامات
الزم برای بهبود کیفیت و سیییالمت این فراوده ضیییروری
میباشد .در راستای تحقق این هدف در این پژوهش اقدام
به تعیین میزان آلودگی پنیرهای سیینتی و مقایسییه آن با
حد مجاز آلودگی ( استاندارد ملی )2460نمودیم.
نتایج اغلب تحقیقها نشیییان میدهد که پنیرهای سییینتی
تولید شده در نقاب مختل کشور از نظر میزان آلودگی به
باکتری اسیتافیلوکوکوساورئوس در وضعیت نامطلوبی قرار
دارند(سییالکمقدم و همکاران1336 ،؛ شییادان و خوشییابی،
09
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اهمیت میباشید ،وجود این باکتری در پنیر سنتی نشانگر
خطرات بهییداشییییت عمومی نییاشیییی از وجود و انتقییال
باکتریهای بیماریزای دیگر از جمله سییالمونال ،شیییگال و
نیز انواعی از اشیییریشیییییاکلی بیماریزا از جمله E.coli
 O157:H7هم میباشید (سالک مقدم و همکاران0831 ،

گذارش شده است ،که با مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر
مشخص میشود که آلودگی پنیرهایسنتی عرضه شده در
شیهر بیرجند به اسیتافیلوکوکوس اورئوس بیشتر بوده و از
این نظر در وضیییعیت نامطلوبتری قرار دارد که علت این
موضوع میتواند به دلی تفاوت شرایط بهداشتی در مراح
تولید و عرضه این نوع پنیر باشد(وزیری و نوروزی1336 ،؛
رضایی و همکاران.)1336 ،
در مجموع با توجه به آنکه روش تولید ،نگهداری و عرضییه
پنیرسینتی در مناطق مختل کشیور متفاوت است .میزان
آلودگی به اسیتافیلوکوکوس اورئوس نیز در مناطق مختل
متفاوت میباشد.
نتایج حاصی از این تحقیق نشییان داد که از لحام آلودگی
به باکتریهای کلیفرم پنیرهای سیینتی عرضییه شییده در
بیرجند همانند بسییییاری از مناطق کشیییور در وضیییعیت
نامطلوبی قرار دارند(کاظمیوند1338 ،؛ یوسفی و مشعوف،
1330؛ وزیری و نوروزی1336 ،؛ Aygun et al., 2005؛
Albezioet
Tahiriet؛ al.,
al.,
2005

؛.)Vernozy, 1997

در مطیالعیهای که بر روی پنیرهای محلی لیقوان تبریز در
شییهر مراغه انجام شییده اسییت نتایج نشییان داده که %33
نمونهها به کلیفرم و %16موارد آلوده به اشیییریشییییاکلی
بودند (وزیری و نوروزی ،)1336 ،اما در بررسیییی حاضیییر
درصییید قیاب توجهی از نمونهها واجد این باکتری و قطعا
غیرقاب مصیرف بودهاند(بر اسیاس استاندارد ایران آلودگی
فراوردههیای لبنی بیه بیاکتریهیای کلیفرم میدفوعی که
شیاخص آن اشیریشییاکلی اسیت باید صیفر باشد) .نتایج
بیدسیییت آمیده در این تحقیق موافق بیا ییافتههای برخی
محققان میباشد(سالکمقدم و همکاران1336 ،؛ Albezio
et al, 2006؛.) Papageorgious et al, 2007
بیه طور طبیعی فعیالییت کلیفرمهیا در  5.2<PHمتوق
میشییود لذا فعالیت این باکتریها در مراح آغازی تخمیر
و قب از اسیییدی شییدن محیط امکان پذیر اسییت ،کاهش
 PHو افزایش نمییک از عوامی مو ر در نزول تعییداد این
باکتریها میباشد ،با این حال اشریشیاکلی جزء مقاومترین
گونههای کلیفرم اسیییت و میتواند در این شیییرایط زنده
بمیانید(وزیری و نوروزی ،)1336 ،لیذا یکی از عوام مو ر
حضیییور کلیفرمها در نمونههای مورد بررسیییی درتحقیق
حاضیر میتواند ناشی از درصد کم نمک در نمونهها باشد و
عالوه بر آن  PHباالی نمونهها میتواند به تشییدید آلودگی
کمک کند.
لیذا بیا توجه به نتایج بدسیییت آمده در این تحقیق به نظر
میرسید که استفاده از حرارت پاستوریزاسیون و یا حداق
 16درجه سییانتیگراد برای شیییر مورد اسییتفاده در تهیه
پنیرسینتی ،استفاده مناسب از مایه الکتیکی ،به کار بردن
نسیبت مناسب نمک در تهیه آب نمک ،رعایت زمان دقیق
رسیییدگی پنیر و رعایت ضییوابط بهداشییتی در کارگاههای
تهییه پنیرسییینتی میتوانید تیا حدود زیادی از آلودگی به
باکتریهای خانواده انتروباکتریاسه بکاهد.
وجود کپکها و مخمرها در پنیرسیینتی باعث کاهش مدت
زمیان نگهیداری ،ایجاد بو و طعم نامطبوع و تغییر رنگ در

2006؛.) Papageorgious et al., 2007
در دو مطالعه جداگانه که بر روی پنیرهای سنتی در تبریز
و ترکیه انجام شیییده ،میانگین شیییمارش کلیفرمها در هر
گرم از نمونهها را به ترتیب 4/14×162و 1/62×164گزارش
کردند(2661 ، Aygun؛ میرزایی ،)2663 ،که در مقایسه
بیا مییانگین آلودگی کلیفرمی در پنیرسییینتی بیرجند که
برابر با  10×161میباشد ،مشخص میشود که از این لحام
پنیرسنتی بیرجند در وضعیت نامطلوبتری قرار دارد.
جداسیازی اشریشیاکلی از پنیرسنتی نشان دهنده آلودگی
آن بیا مواد میدفوعی ،هم از طریق منبع تهیه (شییییر غیر
پاستوریزه) و هم از طریق آلودگی انویه مانند نحوه توزیع،
نگهداری و عرضییه آن به مصییرف کننده میباشیید (سییالک
مقدم و همکاران.)1336 ،رعایت اصول بهداشت در کاهش
میزان این آلودگی میتواند نقش بسییزایی داشییته باشیید
(وزیری و نوروزی.)1336 ،
با توجه به اینکه باکتری اشییریشیییاکلی با مکانیسییمهای
متعددی از قبی تولید انتروتوکسییین ،سیییتوتوکسییین و
خصیوصیات چسبیدن به سلولهای اپیتلیال روده قادر به
ایجاد اسییهال میباشیید ،لذا نقش پنیرهای سیینتی آلوده به
این بیاکتری بیه عنوان عیامی ایجاد کننده اسیییهال حائز
00
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آلودگی باکتریایی پنیرهای سنتی عرضه شده در شهر بیرجند
تولید  ،نگهداری و عرضییه پنیر های سیینتی عنوان کردهاند
(رضایی و همکاران.)1336 ،
از عوام مو ر در باال بودن توتال کانت در پنیرهای سنتی
میتوان به موارد زیر اشاره کرد  :باال بودن بارمیکروبی شیر
محلی که در تولید پنیرهای سینتی استفاده میشوند .روند
تولید پنیرهای سییینتی که احتمال ایجاد آلودگی انویه را
افزایش میدهد.
ویژگیهیای پنیرهیای سییینتی(محتوی رطوبت باالی آن با
توجه به اینکه جزء پنیرهای نرم میباشیید PH ،آن نزدیک
بیه خنثی بوده ،منبع غنی از انواع مواد مغذی میباشییید،
معموال در فاصیییله زمانی بین تولید تا مصیییرف در دمای
منیاسیییب نگهداری نمیشیییود ،معموال در معرض تماس
مسییتقیم با هوای محیط بوده ) که محیط مناسییبی برای
رشید انواع میکروارگانیسمها و در نتیجه افزایش میزان بار
میکروبی کی فراهم میآورنید(سیییالیک مقدم و همکاران،
1336؛خوالفقاری و همکاران.)1331 ،
نگهیداری مواد غذایی در یخلال برای جلوگیری از رشییید
بسیاری از میکروبهای پاتوژن و مولد فاسد بسیار مناسب
اسیییت ،البته باید توجه داشیییت که نگهداری در شیییرایط
نیامنیاسیییب و غیر اسیییتیاندارد در یخلال نمیتواند عمر
میانیدگاری فراورده را افزایش دهد ،در این رابطه نگهداری
پنیرهای سییینتی در یخلال کنار سیییایر مواد غذایی بدون
پوشش محافش باعث انتقال آلودگی به پنیر شده ،از طرفی
دسییت زدنهای مداوم توسییط خریدارن نیز آلودگی انویه
پنیر را افزایش میدهد ،در ضمن عدم رعایت دمای مناسب
نگهیداری پنیر در یخلال (  2-1درجه سیییانتی گراد) که
میتواند مربوب به مشیکالت فنی یخلال ،باز و بسته شدن
های مداوم در یخلال و ...باشید ،رشد و تکثیر میکروبها
را بییه همراه خواهید داشیییت(حسیییامیراد و نژادرزمجوی
اخگر.)1336
از آنجا که تاری تولید پنیرهای سیینتی مشییخص نیسییت و
معموال فاصیله زمانی طوالنی از تولید تا مصرف وجود دارد
از طرفی پنیر های سیینتی قب از انتقال به یخلال معموال
از آلودگی میکروبی باالیی برخوردارند که حتی در صییورت
نگهداری در شیرایط مناسب در یخلال نیز فقط روند رشد
میکروبی و فسیاد پنیر کند می شود ولی با این حال میزان
بار میکروبی ک اغلب باالتر از حد مجاز میباشد.

سیییطه آن شییییده و بییه علییت تولییید متییابولیییتهییای
سمی(مایکوتوکسینها) میتوانند باعث بروز مسمومیتهای
قارچی در انسییان شییود ،لذا به علت اهمیت آنها در کیفیت
مواد غذایی میزان مجاز ) )100cfu/gدر اسیییتاندارد ملی
ایران تعیین شده است(سازمان ملی استاندارد.)1338 ،
در مطالعهای که بر روی پنیرهای سیینتی اسییتان مرکزی
انجیام شیییده ،مییانگین آلودگی بیه کپیکها و مخمرها را
 0×161گزارش کردهاند (رضیییایی و همکاران ،)1336 ،در
مقایسیه با میانگین آلودگی پنیر سیینتی بیرجند که برابر با
 20×164میباشیید ،مشییخص میشییود آلودگی پنیرهای
سییینتی شیییهر بیرجند به کپک و مخمر کمتر از اسیییتان
مرکزی بوده ولی همیاننید اسیییتان مرکزی میزان آلودگی
قیارچی بیه طور معناداری بیش از حد مجاز میباشییید،که
میتواند به علت عدم رعایت اصیییول بهداشیییتی در مراح
تهیه پنیر سینتی باشید ،با توجه به اینکه اسپور قارچها در
هوا پراکنیده میبیاشییید ،در صیییورت عدم رعایت موازین
بهداشییتی به سییهولت میتوانند باعث آلودگی پنیرسیینتی
شوند ،عالوه بر آن آلودگی ظروف تهیه پنیر  ،آلودگی افراد
توزیعکننیده و  ...نیز میتواننید منجر بیه آلودگی پنیرهای
سیینتی به کپکها و مخمرها شییوند (رضییایی و همکاران،
.)1336
آلودگی پنیرهای سییینتی به کپک ها و مخمرها عالوه بر
احتمال ایجاد عوارض بهداشیتی و کاهش کیفیت محصول
از نظر اقتصییادی نیز بسیییار با اهمیت اسییت (خوالفقاری و
همکاران.)1331،
نتایج این تحقیق مشییخص کرد که متاسییفانه توتال کانت
پنیرهایسینتی عرضیهشیده در فروشیگاههای سییطه شهر
بیرجند همانند بسیاری از شهرهای دیگر ایران باالتر از حد
مجاز اسییت (سییالک مقدم و همکاران1336 ،؛خوالفقاری و
همکاران1331،؛ رضایی و همکاران.)1336 ،
در تحقیق صورت گرفته در مورد وضعیت آلودگی میکروبی
پنیرهای سینتی توزیع شیده در اسیتان مرکزی نشان داده
تمامی نمونه های مورد آزمون بیش از حد استاندارد ایران
به باکتری هایکلیفرم ،اسیییتافیلوکوکوس ارئوس ،کپک و
مخمر آلوده بودند و از نظر آلودگی میکروبی در وضیییعیت
نامطلوبی قرار داشییتند که با نتایج تحقیق حاضییر مطابقت
دارد و علت آن را عدم رعایت اصیییول بهداشیییتی در روند

نتیجه گیری
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در مجموع نتیجه تحقیق حاضییر نشییان داد که وضییعیت
آلودگی میکروبی پنیرهیای سییینتی بیرجنید در حید قاب
قبولی نبوده و مصیییرف آنهییا برای مصیییرف کننییدگییان
مخاطرهآمیز میباشیند و نگهداری در شیرایط نامناسب در
یخلییال نمیتوانیید تییا یر چشیییمگیری در کنترل آلودگی
میکروبی پنیرهای سینتی داشته باشد ،لذا الزم است برای
بهبود کیفیییت بهییداشیییتی در تولییید این فراورده ،بجییای
شییرخام از شییر پاسیتوریزه و یا شیری که به اندازه کافی
حرارت دیده اسییتفاده شییود ،هملنین مراح تولید ،عم
آوردن و نگهداری اینگونه پنیرها تحت شییرایط بهداشییتی
انجام شییود ،و پنیرهای سیینتی در ظروف یک بارمصییرف
مناسیب با درج مشیخصیات کام مخصوصا تاری تولید و
انقضاء و شرایط نگهداری بسته بندی شوند ،تولیدکنندگان
پنیرسینتی نسیبت به اخذ پروانه بهداشتی جهت نظاممند
شدن نظارت بر رعایت بهداشت در کارگاههای تولید پنیر و
پروسیییه نگهداری و انتقال پنیر سییینتی به فروشیییگاههای

عرضه موادغذایی ملزم شوند ،با توجه به اینکه طبق ضوابط
وزارت بهیداشیییت درمان و آموزش پزشیییکی و سیییازمان
دامپزشکی کشور عرضه پنیرسنتی به صورت فله غیر مجاز
است لذا توصیه میشود تا برطرف شدن مشکالت بهداشتی
(از دوشیش دام تا عرضیه فراورده) از تهیه ،توزیع و مصرف
پنیرهییای سییینتی در شیییهر بیرجنیید جلوگیری شیییود.
فرهنگسیازی در سییطه جامعه و اطالع رسییانی مناسییب به
مردم در مورد خطرات اسییتفاده از اینگونه پنیرها ضییروری
میبیاشییید و بیا توجه به باال بودن آلودگی این فراورده به
کپک و مخمر توصییه میشیود میزان آفالتوکسین و سایر
مایکوتوکسیییینهای خطرناک در این فراورده مورد آزمون
قرار گیرد .هملنین الزم اسیییت نظیارت دورهای توسیییط
دسیییتگیاههای مربوطه (دانشیییگاه علوم پزشیییکی و اداره
دامپزشییکی) بر فروشییگاه های عرضییه پنیر سیینتی جهت
تعیین میزان آلودگی میکروبی و نیز کنترل رعایت شییرایط
بهداشتی نگهداری و عرضه پنیر سنتی انجام گیرد.
سییال  .1336مجله سییالمت و محیط ،فصییلنامه علمی و
پژوهشیی انجمن علمی بهداشیت محیط ایران ،سال هفتم،
شماره اول ،صفحه .111-122
 .1سازمان ملی استاندارد ایران .)1334( .شیر و فراوردههای آن
شیییمارش اشیییریشییییاکلی به روش محتم ترین تعداد
) .(MPNتجدید نظر اول ،چاپ اول ،اسیییتاندارد شیییماره
.1234
 .0سییازمان ملی اسییتاندارد ایران .)1330( .میکروبیولوژی مواد
غیذایی روش جیامع برای شیییمیارش کلیفرمهیا به روش
شمارش کلنی .چاپ اول ،استاندارد شماره .3203
 .8سیازمان ملی اسیتاندارد ایران .)1330( .شیر و فراورده های
آن ،شیییمارش واحدهای تشیییکی دهنده کلنی کپک و یا
مخمر -شیمارش کلنی در پلیت در دمای  21درجه سانتی
گراد .چاپ اول ،استاندارد شماره .16114
 .3سییازمان ملی اسییتاندارد ایران .)1334( .میکروبیولوژی مواد
غییذاییی شیییمییارش اسیییتییافییلوکوکوسهییای کواگوالز
مثبت(اسیییتافیلوکوکوس ارئوس و سیییایر گونه ها به روش
اسییتفاده از محیط کشییت برد-پارکرآگار .تجدید نظر اول،
چاپ اول ،استاندارد شماره .1-0360

خداییمطلق ،مهدی .)1333( .بررسییی وضییعیت آلودگی
میکروبی پنیرهای سینتی توزیع شده در استان مرکزی در

 .3سالکمقدم ،علیرضا ،.انصاری ،حسن ،.روادگر ،بهران و نورانی

منابع
 .1خاکپور ،منصیییور ،.عزتی ،محمدسیییعید ،.محمودی ،کاوان،.
خلجی پیربلوطی ،مرجیان و خاکسیییار ،رامین.)1331( .
مطالعه فراوانی استافیلوکوکوساورئوس کوآگوالز مثبت در
پنیرهیای محلی آخربایجان غربی به روش کشیییت و.PCR
مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران ،سال هفتم ،شماره
پنجم ،صفحه .33-42
 .2دانشیییمند ،عبدالرضیییا ،.رسیییولی ،منوچهر ،.کارگر ،محمد و
کیانی ،سیییمین .)1330( .بررسییی میزان آلودگی پنیرهای
سینتی تازه با گونههای سالمونال و استافیلوکوکوس ارئوس
در شیهرسیتان جهرم .دوفصیلنامه طب جنوب ،سال دهم،
شماره اول ،صفحه .13-20
 .3خوالفقاری ،محمد ،.گائینی ،ریحانه ،.کلهر ،ناصییر ،.خلیلیان،
محد ه ،.رضییویان ،محمدحسییین و سییلیمانی ،سییاسییان.
( .)1331بررسی آلودگی میکروبی انواع شیر و فراوردههای
لبنی پاستوریزه در استان قم .مجله دنیای میکروبها ،سال
پنجم ،شماره دوم ،صفحه .48-18
 .4رضییییاییی ،محمیید ،.یحیییایی ،محمیید ،.پرویز ،مهییدی و

وطینیی ،اعظم .)1336( .بررسیییی آلودگی میکروبی در
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نمونیههای پنیر غیر پاسیییتوریزه در مقایسیییه با پنیرهای
پاسیتوریزه و تا یر مقادیر مختل نمک اضافه شده به پنیر
 مجلییه.بر روی بییاکتریهییایی بیمییاریزادی آلوده کنن یده
 شماره بیست و، سال هشتم،دانشیگاه علوم پزشیکی ایران
.31-181  صفحه،پنجم
 بررسیییی میزان آلودگی پنیرهای.)1338( . ا، کیاظمیوند.16
.محلی تبریز بیه بیاکتریهیای خیانواده انتروبیاکتریاسیییه
 دانشییکده بهداشییت و،پایاننامه ارشیید رشییته علومتغذیه
. دانشگاه علوم پزشکی تبریز،تغذیه
 بررسییی.)1332( . بهنود، حامد و شییی زاده، مالعباسزاده.11
میزان آلودگی و تعیین الگوی حسییاسیییت و مقاومت آنتی
بیوتیکی سییویههای اسییتافیلوکوکوس اورئوس جداشییده از
.پنیرهای سینتی مصیرفی در بخش قطور شهرستان خوی
، شماره دوم، سال چهارم،مجله دانشیگاه علوم پزشکی فسا
.263-218 صفحه
، مهدی؛ محمدی، فرجلی،. افشین، جوادی،. حمید، میرزایی.12
.)1331( .  ابوالفض، علیرضا و برزگر،امیررضیاشیاه؛ منادی
شیوع استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوکوس اورئوس
 یک مطالعه:مقیاوم به متی سییییلین در پنیر و کره محلی
 سال شست و، مجله تحقیقات دامپزشکی.میدانی در تبریز
.01-86  صفحه، شماره اول،هفتم
 حمیده؛، کریمیان،. مهسییا، ضیییابخش دیلمی،. علی، نجفی.13
.)1336( . مرجان، احمدرضیییا و حسیییینینژاد،عابدینیا
.بررسیی تغییرات میکروبی پنیر پوسیتی طی دوره رسیدن
.31-31  صفحه، شماره دوم، سال هشتم،مجله علوم تغذیه
 بررسی میزان.)1336( . مرضییه، سیمیرا و نوروزی، وزیری.14
آلیودگیی پنیرهییای محلی لیقوان تبریز بییه کلیفرمهییا
 مجله میکروبشناسی پزشکی.واشرشیاکلی در شهر مراغه
.23-23  صفحه، شماره هفتم، سال پنجم،ایران
15. Alimohamadiasl, H., Etehad, G. and
Nemati, A. 2002. Organoleptic properties and

03

37  تا26  صفحات- 69 بهار/1  شماره/سال چهارم

مجله میکروب شناسی مواد غذائی
Survey of the total microbial count and the rate of contamination to
coliform, Staphylococcus aureus, mold and yeast in traditional cheese in
Birjand during 2015
Baniassadi B1, Azhdari A2*
1. Graduated M.Sc. of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Birjand Branch,
Islamic Azad University, Birjand, Iran
2. Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Birjand Branch, Islamic Azad
University, Birjand, Iran
*Corresponding author: Ataazhdari@yahoo.com
Received: 04 April 2016

Accepted: 15 April 2017

Abstract
Cheese is a fermented milk product with high nutritional value. Traditional cheese has an important role
in family meals in Iran and especially in South Khorasan. According to the conditions of production,
storage and sale, the possibility of microbial contamination in this product is very high and so it can
cause a variety of food borne diseases in consumers. The aim of This Survey was measurement and
determination of microbial contamination in traditional cheeses which were marketed in Brijand. For
this propose, Brijand city was divided into four regions (North, South, East and West) and 15 samples
of traditional cheese were collected from each region (totally 60 samples) under sterile conditions and
were studied with standard methods of Iranian national standards organization. Data were analyzed with
SPSS software. The statistical analysis of the data showed that the total microbial count (TC) and the
rate of contamination with coliforms, staphylococcus aureus and mold and yeast were greater than
Iranian standard limits in all samples and also in 93.33% of samples Escherichia coli was isolated. The
results obtained in this study concluded that traditional cheese in Brijand has a high microbial
contamination and more strict preventive measures are necessary.
Keywords: Traditional cheese, Microbial Contamination, Birjand.
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