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چکیده
کره از زدن خامه تازه و یا تخمیری تولید شده و از غلیظترین محصوالتی است که از شیر بهدست میآید .هدف از این تحقیق تعییین میینان
آلودگی میکروبی نمونههای کره سنتی و پاستورینه عرضه شده در شهر بیرجند بود .بدین منظور در مجموع تعداد  111نمونه کیره شیام 61
نمونه کره سنتی و  01نمونه کره پاستورینه بهطور کامالً تصادفی و تحت شرایط استری جمعآوری و مطابق با روشهای مرجع و اسیتاندارد
ملی مورد مطالعه قرار گرفتند .نتایج نشان داد که مینان آلودگی به باکتریهای کلیفرم ،اشریشیا کوالی ،استافیلوکوکوس اورئیوس و کپی

و

مخمر بهترتیب در  1/7 ،3/3 ،8/3و  61/7درصد از نمونههای کره سنتی باالتر از حد مجاز استاندارد بود در حالیکیه بیهترتییب  7/5 ،7/5و
 27/5درصد از نمونههای کره پاستورینه بیش از حد به باکتریهای کلیفرم ،اشریشیا کیوالی و کپی
استافیلوکوکوس اورئوس در هیچی

و مخمیر آلیودگی بودنید .آلیودگی بیا

از نمونههای کره پاستورینه ردیابی نشد .از نظر آلودگی به بیاکتریهیای کلییفیرم ،اشریشییا کیوالی و

استافیلوکوکوس اورئوس بین نمونههای کره سنتی و پاستورینه اختالف معنیداری وجود نداشت اما این تفاوت از نظیر آلیودگی بیا کپی

و

مخمر معنیدار بود ( .)P>1/15نتایج حاص از این بررسی نشان داد که در مجموع مینان آلودگی میکروبی نمونههای کره سنتی و پاسیتورینه
مورد مطالعه بهترتیب در  65و  27/5درصد از نمونهها باالتر از حد مجاز استاندارد ایران بود .الزم است اقیدامات پیشیگیرانه جیدیتیری از
جانب سازمانها و ارگانهای نظارتی ذیربط انجام پذیرد.
واژههای کلیدی :آلودگی میکروبی ،کره ،بیرجند
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مقدمه

کاظمی سه قلعه و اژدری

است ( .)Faghih et al., 2004یکیی از دالیی مصیرف

رعایت اصول و موازین بهداشتی در رونید تولیید و

کا انواع فرآوردههای شییری در اییران را مییتیوان در

عرضه انواع مواد غذایی بهویژه در عصر حاضیر کیه بیا

نگرانی مصرفکنندگان از وضیعیت آلیودگی ایین نیوع

افنایش روزافنون جمعیت در جهان مواجیه هسیتیا از

محصوالت به انواع میکروبها و نگهدارندهها جسیتجو

اهمیت خاصی برخیوردار اسیت ،در ایین بیین شییر و

کرد .برخیی از عوامی میکروبیی آلیوده کننیده شییر و

فرآوردههای آن بهعنوان تأمین کننده بخش عمیدهای از

فرآوردههای آن میکروارگانیساهایی هستند کیه باعی

نیییازهییای غییذایی انسییان بییهویژه در دوران کییودکی،

فساد ایین محصیوالت شیده و برخیی دیگیر از طرییق

میتوانند محیط مناسبی برای رشید میکروارگانیسیاهیا

مصرف این فرآوردهها به انسیان منتقی شیده و باعی

باشند ،لذا توجه به بهداشت در روند تولید ،نگهداری و

بیروز انییواع مسییمومیتهیا و عفونییتهییای غییذایی در

عرضه ایین محصیوالت و نیین بیهکارگیری روشهیای

مصرفکنندگان میگردند؛ ) (Karim, 2014لذا اینگونه

مناسب جهت از بین بردن یا کنترل میکروبهای مضیر

محصوالت بایید از نظیر میکروبیی در وضیعیت قابی

بسیار ضروری است (.)Zolfaghari et al., 2012

قبولی باشند که البته این موضوع از سوی سازمان ملیی

از دیرباز شیر و فرآوردههای آن محور اصیلی رژییا

اسییتاندارد ایییران مییورد توجییه بییوده و در اییین رابطییه

غییذایی در کشییورهای در حییال توسییعه و بییهویژه

اسیییتانداردهیییای میکروبیییی الزم تیییدوین گردییییده

کشورهای توسعه یافتیه بیودهانید بیهطوریکیه در ایین

است ).(ISIRI, 2406/2008

کشورها حیدود  31درصید از پیروتئین و بربیی و 81

کییره از زدن خامییه حاصیی شییده و هماننیید سییایر

درصد از کلسیا مورد نیاز را تیأمین مییکننید ولیی در

فرآوردههای شیری بهصورت سنتی و یا صینعتی تولیید

ایران تنها حدود  31درصد کلسیا مورد نیاز خانوادههیا

میشود و کیفیت آن تا حد زییادی وابسیته بیه کیفییت

از طریق مصرف اینگونه محصوالت تیأمین مییگیردد

ماده اولیه مورد استفاده اسیت .آلیودگی کیره بیه انیواع

) .(Prentice, 2014سازمان خواروبار و کشاورزی مل

میکروارگانیساها ،خارج از محدوده استاندارد ،هماننید

متحد ()FAO: Food and Agriculture Organization

دیگر مواد غذایی ،خطری بالقوه بیرای سیالمتی انسیان

مصرف سرانه مطلوب شیر و سایر فرآوردههای شییری

محسوب میشود ضمن آنکه قابلیت نگهداری کیره تیا

را حدود  171لیتیر در سیال اعیالم و سیازمان جهیانی

حد زیادی به کیفیت میکروبی آن بستگی دارد که خیود

بهداشت ) (WHO: World Health Organizationنیین

تحت تأثیر شرایط بهداشتی فرآینید تولیید و هیابنیین

مصرف سرانه  151لیتر را مطلوب و مصیرف 211لیتیر

نگهداری و عرضه است .فساد کره اغلب بر اثر فعالییت

در سال را اییدهآل معرفیی نمیوده اسیت ،متأسیفانه بیر

میکروارگانیساهایی ایجاد میگردد که قادر به رشید در

اساس آمارهای ارایه شده از سوی سازمانهای ذیربیط

حرارتهای پایین بوده و یا پس از ذوب کره قیادر بیه

مصرف سرانه شیر و فرآوردههیای آن در اییران حیدود

فعالیت در آن مییباشیند .ایین میکیروبهیا بیا تولیید

 91لیتر بوده که این مینان بسیار کاتر از سرانه جهیانی

ایجاد طعا بید در
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کره و نین تغییر رنگ نامطلوب آن مییشیوند ( Karim,

اسییاس روشهییای مرجییع و اسییتاندارد ملییی مییورد

.)2014

آزمونهای میکروبی قرار گرفتند.

بررسییی نتییایج تحقیقییات سییایر محققییین در نقییا

 -رقیق کردن نمونهها

کشییور در مییورد وضییعیت میکروبییی انییواع

جهت انجام کشتهای میکروبی ابتدا با اسیتفاده از

فرآوردههای شیری اغلب نگرانکننده است ،لذا با توجه

محلول فسفات بافری ( )Merck, Germanyاسیتری از

به اینکه تاکنون بررسیهای کاربردی -عملی در میورد

هر ی

از نمونیههیای کیره میورد آزمیون رقیتهیای

وضعیت آلودگی میکروبی کرههای سینتی و پاسیتورینه

اعشاری مورد نیاز تهیه شد ).(ISIRI, 8923-5/2011

عرضهشده در شهر بیرجند انجام نشده ایین تحقییق بیا

 -تعیین میزان آلودگی به باکتریهای کلیفرم

مختلیی

هدف تعییین وضیعیت ایین فیرآورده از لحیا میینان

آلودگی به کلیفرمها ،اشریشیا کوالی ،اسیتافیلوکوکوس
اورئوس و کپ

بهمینان یی

میلییلیتیر از هیر یی

از رقیتهیای

اعشاری مورد نظر در محیط کشت ویولترد بای آگار
( )Merck, Germanyبیهروش مخلیو ()Pour plate

و مخمر انجام پذیرفت.

کشت داد شد و پلیتها بهمیدت  20سیاعت در دمیای
 37درجه سلسیوس گرمخانهگذاری شدند .کلونیهیای

مواد و روشها
این پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و جامعه آماری

بهرنگ قرمن مای به بنفش بهعنوان باکتریهای کلیفرم

آن کرههای سنتی و پاسیتورینه عرضیه شیده در سیط

احتمالی شمارش شد .جهت تأیید شمارش باکتریهای

شهر بیرجند بود .در این تحقیق در تابستان  1395طیی

کلیفرم قطعی ،کلونیهیای مشیکوب بیه کلییفیرم بیه

بند نوبت نمونهبرداری در مجموع تعیداد  111نمونیه

لولههای آزمایش حاوی لوله دورهیام و محییط کشیت

کییره شییام  61نمونییه کییره سیینتی و  01نمونییه کییره

آبگوشت سبن درخشان الکتیوزدار ( BGBL: Brilliant

پاستورینه از فروشگاههای عرضه مواد غذایی در مناطق
مختل

شهر بیرجند بهصورت کامالً تصادفی و مطیابق

با استاندارد ملی ایران بهگونهای نمونیهگییری شید کیه
دربرگیرنده تمامی فروشگاههای منیاطق مختلی

شیهر

بیرجند باشد ( .)ISIRI, 326/2009مقدار هر نمونه کیره
سیینتی حییدود  511گییرم بییود و در مییورد کییرههییای
پاستورینه ،ی

بسته از کره مورد نظر نمونهگیری شید.

نمونهها در مجاورت یخ خشی

در کوتیاهتیرین زمیان

ممکیین بییه آزمایشییگاه میکروبیولییوژی دانشییگاه آزاد
اسالمی واحد بیرجند منتق شده و در اسرع وقیت بیر

،)Merck, Germany( )green bile lactose broth:

منتق شد و پس از گرمخانهگذاری در دمای  37درجیه
سلسیوس بهمدت  20ساعت ،لولههای دارای کیدورت
و گاز بهعنوان کلیفرم تأیید شده ،در نظر گرفته شید و
در نهایت تعداد کلیفرمها در هیر گیرم از نمونیه کیره
محاسبه گردید (.)ISIRI, 9263/2007
 -جستجو و شمارش اشریشیا کوالی

کلیفرمهای شناساییشده در مرحله قب به محییط
کشت آبگوشت سبن درخشیان الکتیوزدار حیاوی لولیه
دورهام و هابنین به محیط کشت پپتونواتر ( Merck,

 )Germanyمنتقیی و در دمییای  00درجییه سلسیییوس
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بهمیدت  08سیاعت گرمخانیهگیذاری شیدند .در ایین

هر یی

شرایط اشریشیا کوالی تولید گاز کرده و تسیت انیدول

عالمت ( )Sign testو در نهایت برای مقایسه فراوانی و

آن نین مثبت میگردد .بیر ایین اسیاس تعیداد اشریشییا

درصد آلودگی نمونههای کره سنتی و پاستورینه میورد

کوالی در هر گرم از نمونه کره محاسبه شید ( Karim,

مطالعه از آزمون دقیق فیشر ییا کیای اسیکوئر اسیتفاده

.)1995

 -تعیییین میییزان آلییودگی اسییتافیلوکوکو

گردید.

اورئییو

کوآگوالز مثبت

جمعیت استافیلوکوکوس اورئوس بیا روش کشیت
سطحی ( )Surface plateدر محیط کشیت بیرد-پیارکر
آگار ( )Merck, Germanyشیمارش گردیید .در میورد
کلونیهای مشکوب بیه اسیتافیلوکوکوس اورئیوس ،بیا
استفاده از پالسمای خرگوش تست کواگوالز انجام شد
(.)ISIRI, 6806-1/2005
و مخمیر در محییط کشیت عصیاره

مخمر دکستروز کلرامفنیک آگار ()Merck, Germany

بهروش پور پلیت انجام شد و کشیتها بیهمیدت 3-5
روز در دمیییای  25درجیییه سلسییییوس در انکوبیییاتور
یخچالدار ( )VELP FTC 90E, Italiaگرمخانهگذاری
گردیدند ).(ISIRI, 10154/2007

 -روش آنالیز دادهها

دادههای حاص

با اسیتفاده از نرمافینار SPSS-19

مورد تجنیه و تحلی آماری قرار گرفت .نتیایج آزمیون
کولموگروف -اسمیرنوف نشان داد که متغیرهای میورد
آزمون از توزیع نرمال برخوردار نبودند در نتیجه بیرای
مقایسه مییانگین تعیداد کپی

و مخمیر و هیر یی

از

باکتریهیای میورد نظیر در نمونیههیای کیره سینتی و
پاستورینه از آزمون آماری مینویتنیی ،جهیت مقایسیه
میانگین مینان آلودگی نمونههای کره مورد آزمیون ،بیه

09

یافتهها
میانگین آلودگی به هر ی

از میکروبهیای میورد

مطالعه در نمونههای کره سنتی و پاستورینه در جیدول
( )1با ها مقایسه شده است .بر اسیاس دادههیای ایین
جدول ،اختالف آمیاری معنییداری در مییانگین تعیداد

باکتریهای کلیفرم ،اشریشیا کوالی و استافیلوکوکوس
اورئییوس در کییرههییای سیینتی و پاسییتورینه مشییاهده

 -تعیین میزان آلودگی به کپک و مخمر

جمعیت کپ

از میکیروبهیا بیا اسیتاندارد ملیی از آزمیون

نگردید .ولی میانگین تعداد کپ

و مخمر در کرههیای

سنتی بهطور معنیداری باالتر از کرههای پاستورینه بود
(.)P>1/15

دوره  ،8شماره  ،1پیاپی  ،92بهار 1921

بهداشت مواد غذایی

جدول ( -)1جمعیت (میانگین±انحراف معیار) میکروبهای مختل

در نمونههای کره سنتی و پاستورینه

جمعیت میکروبی ()cfu/g

نوع میکروب

نتیجه آزمون آماری

کره سنتی ()N=06

کره پاستوریزه ()N=06

من ویتنی

*

کلیفرم

)3/2±1/20(×110

85±39/3

22 ،P=1/83

Z=1/

اشریشیا کوالی

86±28

112/5±06/1

92 ،P=1/36

Z=1/

0

)1/6±1/12(×11

1

82 ،P=1/01

0

)9/7±1/30(×11

057/5±117/0

91 ،P<1/111

استافیلوکوکوس اورئوس
کپ

و مخمر

Z=1/
Z=3/

* درسط  X=1/11معنیدار است.

در جدول ( )2مییانگین آلیودگی آلیودگی میکروبیی

نمونههای کره سنتی بیهطیور معنییداری بیاالتر از حید

نمونههای کیره سینتی و پاسیتورینه بیا اسیتاندارد ملیی

مجاز استاندارد ملی ایران بود ( .)P>1/15هیابنیین در

مربوطه مقایسیه شیده اسیت ) .(ISIRI, 2406/2008بیر

کرههای پاستورینه میانگین تعداد کلییفرمهیا ،اشریشییا

اساس دادههای جدول فوق ،مییانگین تعیداد کلییفیرم،

کوالی و استافیلوکوکوس اورئوس تفاوت معنیداری بیا

اشریشییییا کیییوالی و اسیییتافیلوکوکوس اورئیییوس در

استاندارد ملی ایران نداشت ولی میانگین تعیداد کپی

و

نمونههای کره سینتی بیا اسیتاندارد ملیی اییران تفیاوت

مخمر در این نمونهها بهطیور معنییداری بیاالتر از حید

معنیداری نداشت ولی میانگین تعداد کپ

و مخمیر در

جدول ( -)2مقایسه میانگین جمعیت میکروبهای مختل
نوع میکروب

در نمونههای کره سنتی و پاستورینه با استاندارد ملی ایران ()ISIRI, 2406/2008

استاندارد ملی
ایران

)(cfu/g

مجاز استاندارد ملی ایران بود (.)P>1/15

کره سنتی ()N=06
میانگین

)(cfu/g

کره پاستوریزه ()N=06
*

آزمون عالمت

میانگین

)(cfu/g

آزمون عالمت

کلیفرم

حداکثر 21

32×113

P= 1/31

85

1/31

=P

اشریشیا کوالی

1

86

P= 1/29

112/5

1/10

=P

استافیلوکوکوس اورئوس

1

کپ

و مخمر

حداکثر 111

* معادل ناپارامتری آزمون  t-testت

3

16×11

P= 1/32

1

97×110

P= 1/130

057/5

P= 1

2/17

**

=P = 1/102 ،Z

نمونهای است.

**درسط  X=1/15معنیدار است

در جدول ( )3به توزیع فراوانی و درصد آلودگی بیه

بیشتر بود (کلیفرم کرههای پاستورینه همگیی اشریشییا

از میکروبهای مورد بررسی در نمونههای کیره

کییوالی بودنیید) .از نظییر مییینان آلییودگی بییه بییاکتری

سنتی و پاستورینه اشاره شده است .بر این اساس ،مینان

استافیلوکوکوس اورئوس 1/7 ،درصید نمونیههیای کیره

آلودگی به کلیفرمها و اشریشیا کوالی بهترتییب در 8/3

سنتی نامطلوب بوده و از این لحا همه نمونههای کیره

و  3/3درصد از نمونههای کیره سینتی و  7/5درصید از

پاستورینه مناسب ارزیابی شدند .با توجه به آزمونهیای

نمونههای کره پاستورینه از حید مجیاز اسیتاندارد ملیی

آماری انجام شده مشخص گردید که از نظر آلودگی بیه

هر ی

09
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آلودگی میکروبی کرههای سنتی و پاستوریزه بیرجند

کلیفرم ،اشریشیا کوالی و استافیلوکوکوس اورئوس بین

این اختالف از نظر آماری معنیدار بود ( .)P>1/15با در

نمونییههییای کییره سیینتی و پاسییتورینه اخییتالف آمییاری

نظر گرفتن میانگین آلودگی ک (با در نظر گرفتن تمامی

و مخمیر،

میکروبهای مورد بررسی) 65 ،درصد نمونههیای کیره

 61/7درصیید نمونییههییای کییره سیینتی و  27/5درصیید

سنتی و  27/5درصد از کرههای پاستورینه بیا اسیتاندارد

کرههای پاستورینه بیشتر از حد مجاز آلیوده بودنید کیه

ملی مطابقت نداشتند ).(ISIRI, 2406/2008

معنیداری وجود نداشت ،اما از لحیا کپی

جدول ( -)3مقایسه آلودگی میکروبی در نمونههای کره سنتی و پاستورینه
کره سنتی ()N=06
نوع میکروب

کره پاستوریزه ()N=06

حد مجاز

بیش از حد مجاز

حد مجاز

بیش از حد مجاز

(درصد) فراوانی

(درصد) فراوانی

(درصد) فراوانی

(درصد) فراوانی

کلیفرم

(55 )91/7

(5 )8/3

(37 )92/5

(3 )7/5

P=1

اشریشیا کوالی

(58 )96/7

(2 )3/3

(37 )92/5

(3 )7/5

P=1/39

استافیلوکوکوس اورئوس

(59 )98/3

(1 )1/7

(01 )111

(1)1

P=1

(23 )38/3

(37 )61/7

(29 )72/5

(11 )27/5

P=1/111; X2=11/2

(21 )35

(39 )65

(29 )72/5

(11 )27/5

کپ

و مخمر

وضعیت کلی

*p-value

2

P=1/10; X =2/19

*در سط  5درصد معنیدار است.

بهطور کلی آلودگی به باکتری استافیلوکوکوس اورئیوس

بحث و نتیجهگیری
منشأ اصلی میکروارگانیساهای کیره اغلیب آلیودگی

میتواند بهدلیی دسیتکاری فیرآورده و انتقیال عوامی

شیییر خییام اسییت .در کییرههییای پاسییتورینه فرآینیید

آلودهکننده در حین بسیتهبنیدی کیره باشید .در تحقیقیی

پاستوریناسیون باید میکروبهای بیمیاریزا را غیرفعیال

آلودگی میکروبی شیر و انواع فرآوردههای پاسیتورینه را

نماید و مینان سایر میکروبهیا را بیه حیداق برسیاند؛

در استان قا مورد بررسی قرار دادنید و گینارش کردنید

مگر اینکه فرایند پاستوریناسیون کفایت الزم را نداشیته

که از نظر کیفی  89/6درصد از نمونههای مورد بررسیی

باشد .عوام انسانی نین بهواسطه عیدم رعاییت میوازین

کیفیت قاب قبول و  11/0درصد کیفیت غیرقابی قبیولی

تولیید ،نگیهداری و عرضیه

داشتند و فقط در  1/1درصد نمونهها آلودگی به بیاکتری

ماده غذایی ممکن اسیت سیبب انتقیال آلیودگی شیوند

استافیلوکوکوس اورئوس کواگوالز مثبیت بییش از حید

( .)Michel et al., 2001نتایج این تحقیق نشیان داد کیه

مجاز بود ( )Zolfaghari et al., 2012که از ایین حیی

مینان آلودگی نمونههای کره سنتی عرضهشیده در شیهر

مشابه نتایج تحقیق حاضر میباشد .در مواردی تحقیقات

بیرجنیید بییه بییاکتری اسییتافیلوکوکوس اورئییوس در 1/7

نشاندهنده آلودگی باالی به اسیتافیلوکوکوس اورئیوس

درصد موارد بیش از حد مجاز بود ضمن آنکه هیچیی

است .مثالً مینان شیوع استافیلوکوکوس اورئوس در پنیر

از نمونههای کره پاستورینه به این باکتری آلوده نبودنید.

و کره محلی عرضیهشیده در تبریین بیهترتییب  26و 16

بهداشتی در مراح مختل

00
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درصد نمونهها آلوده به این باکتری تشیخیص داده شید

پاستوریناسیون از لحا بهکارگیری ترکیب زمان و دمای

( .)Mirzaei et al., 2012در مطالعیه دیگیری روی 601

مطلوب نین بهطور مناسب انجام نشده باشد.

نمونه از انواع فرآوردههای شیر 119 ،نمونه ( 17درصد)

در تحقیق حاضر بهدلی آلودگی اشریشیا کوالی3/3 ،

آلوده بودنید ( Normanno

درصیید از نمونییههییای کییره سیینتی و  7/5درصیید از

به استافیلوکوکوس اورئوس

.)et al., 2007

در تحقیق حاضر مینان آلودگی بیه کلییفیرم در 8/3
درصیید از نمونییههییای کییره سیینتی و  7/5درصیید از
نمونههای کره پاستورینه از حد مجیاز اسیتاندارد بیشیتر
بود .بخشی از آلودگی به کلیفرمها در کره را مییتیوان
به آلودگی شیر و یا خامه مصرفی جهت تهیه کره نسبت
داد .با توجه به حضور کلیفرمهیا در روده انسیان و ییا
حیوانییات خییونگییرم و نییین در آب و خییاب ،لییذا عییدم
رعایت اصول بهداشتی در حین دوشش و نگهداری شیر
و نین آلودگی ثانویه حیین فرآینید تولیید و عرضیه کیره
میتواند سبب آلودگی محصول به این باکتریهیا گیردد.
بنابراین رعایت بهداشیت فیردی و تمیین و ضیدعفیونی
کردن وسای کار در کاهش بنین آلودگیهیایی بیه در
حین تولید و به در زمان نگیهداری و توزییع محصیول
بسیار حائن اهمیت است .کنترل شرایط و دمای نگهداری
در فروشگاههای عرضهکننده کره و حفظ زنجییره سیرما
بهروش صحی و بهداشتی تا زمان مصرف کیره نیین در
جلوگیری از آلودگی مؤثر خواهد بیود ).(Karim, 2014
الزم بهذکر است کلیفرمهیا نسیبت بیه پاستوریناسییون
حساس بوده و حتی در صورت وجود در شیر خام و یا
خامییه مییورد اسییتفاده در تولییید کییره ،در حییین فراینیید
پاستوریناسیون از بین مییرونید ،بنیابراین آلیودگی 7/5
درصد از نمونههای کره پاستورینه در تحقیق حاضیر بیه
این میکروبها نشانگر انتقال آلودگی در فرایندهای پس
از پاستوریناسیون است .ضمن آنکه ممکن است فراینید

نمونههای کره پاستورینه غیرقاب مصرف تشیخیص داده
شدند .انتقال این میکروب بهصورت میدفوعی -دهیانی
( )Fecal-Oralبییوده و معمییوالً از طریییق انسییان -مییواد
غذایی -انسان صورت میگییرد .افیراد آلیوده ،از طرییق
مدفوع بهمینان زیادی این باکتری را دفع مییکننید و در
اثر عدم رعاییت میوازین بهداشیتی ،اغلیب دسیتهیا و
لباسهای آنان آلوده خواهد بود .در تحقیقی دیگیری در
تهران 60/58 ،درصد نمونههای کره مورد مطالعه از نظیر
تعداد کلیفرم خارج از محدوده تعری

شیده اسیتاندارد

بود که در این بین میینان آلیودگی بیه اشریشییا کیوالی
 16/66درصید تشیخیص داده شید ( Tofangsazan et

 .)al., 2009محققیین در بررسیی کیفییت میکروبیی 05
نمونه کره در ترکیه نشان دادند که بهطور متوسط کیاتیر
از  1/1تا  3/15عدد اشریشیا کوالی در هر  1/1گرم کره
وجود داشیت .بیهعالوه سیالمونال از یکیی از نمونیههیا
جداسییازی شیید و اسییتافیلوکوکوس اورئییوس نییین از
هیچی

از نمونهها جدا نشد ،اما آلودگی بیاالیی از نظیر

کلیفرم داشتند ( .)Karagozolu and Ergonul 2008بر
اساس استاندارد ،مینان آلیودگی فیرآوردههیای لبنیی بیه
کلیییفرمهییای مییدفوعی باییید صییفر باشیید ( ISIRI,

)2406/2008؛ اما در بررسی حاضر درصدی از کرههیای
پاستورینه و سنتی واجد کلیفرمهای مدفوعی بودند.
در مقایسه با حد مجاز استاندارد ،نتیایج ایین تحقییق
حاکی از آلودگی نسبتاً باالی نمونههای کره سنتی (61/7
درصد) و پاستورینه ( 27/5درصد) به کپ

و مخمر بود
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( .)ISIRI, 2406/2008پاستوریناسیییون صییحی خامییه

میکروبی ،رعایت نظافت ،شستشو و ضدعفونی میؤثر در

مورد استفاده جهت تولید کره موجب از بین رفتن انیواع

کارخانجات است (.)Esfandiari et al., 2013

و مخمیر

با توجه به نتایج این مطالعه میتوان به این جمعبندی

کپ

و مخمر میشود ،لذا حضور انواع کپی

در کییرههییای پاسییتورینه ،نشییانگر آن اسییت کییه یییا

رسید که در مجموع میینان آلیودگی میکروبیی در کیره

پاستوریناسیون خامه به نحو مطلوبی انجیام نشیده و ییا

سیینتی و پاسییتورینه ،بییهترتیییب در  65درصیید و 27/5

ایییینکیییه انتقیییال آلیییودگی در فرآینیییدهای پیییس از

درصد از نمونهها باالتر از حد مجاز استاندارد ملی ایران

پاستوریناسیون رخ داده است .در این رابطیه مهیاتیرین

بود که حاکی از نامطلوب بیودن وضیعیت بهداشیتی در

منابع آلودگی ،شرایط محیطی نامناسب و آلودگی هوایی

کارخانههای فرآوری شیر میباشد و الزم است اقیدامات

است که عملییات کیرهزنیی و بسیتهبنیدی در آن انجیام

پیشگیرانه جدیتری از جانب سازمانهیا و ارگیانهیای

میشود .در مورد کره سنتی نین با توجیه بیه ایینکیه در

نظارتی انجیام پیذیرد .هیابنیین جهیت بهبیود کیفییت

روستاها تولید شده و بدون بسیتهبنیدی مناسیب عرضیه

بهداشتی کره ،در تولید این فرآورده از خامیه پاسیتورینه

و مخمر میتواند شیرایط

استفاده شود و در کلیه مراح تولید ،نگهداری و عرضیه

میشوند ،منبع آلودگی به کپ

نامناسب محیطی نظیر هوای آلوده و اسیتفاده از ریروف

موازین بهداشتی رعایت گردد.

نامناسب باشد .از طرفی اسپور کپی هیا در هیوا پخیش
بوده و در صیورت عیدم رعاییت نکیات بهداشیتی الزم
بهراحتی میتوانند کره را آلیوده کننید ،عیالوه بیر آن در
حییین انتقییال فییرآورده بییه مراکیین فییروش و هییابنییین
نگهداری و عرضیه نامناسیب در فروشیگاههیا ،بیهدلیی
تماس با منابع آلیوده ،احتمیال ورود اسیپور کپی هیا و
مخمرهییا افیینایش مییییابیید .بییهطورکلی عییدم رعایییت
بهداشت از مسیرهای اصلی انتقال آلودگی میکروبیی بیه
محصول غذایی و به خطیر افتیادن کیفییت و ایمنیی آن
بهشمار میآید و انواع کپ ها و مخمرهیا مییتواننید از
طریق هوا ،سیستا تهوییه ییا مکیانهیای مرطیوب وارد
فضای کارخانه شوند .هابنین لبیاسهیای کارکنیان در
سالن تولید نین امکان انتقال غیرمستقیا کپ

و مخمیر را

بییه محصییول لبنییی در حییال تولییید فییراها میییکنیید .از
راهکارهای مناسب برای جلوگیری از گسترش آلیودگی

04

سپاسگزاری
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع کارشناسی
ارشد رشته مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد بیرجند میباشد و در آزمایشگاه میکروبیولوژی آن
دانشگاه انجام شد .بدین وسیله از عنینانی که در انجام
این تحقیق ما را یاری کردند تقدیر و تشکر میگردد.

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونیه تعیار
ندارند.

منیافعی بیرای اعیالم
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Abstract
Butter is a dairy product made by churning fresh or fermented cream and is one of the most highly
concentrated forms of fluid milk. The aim of this survey was to assess loads of microbial contamination
in traditional and pasteurized butter samples marketed in Birjand city, Iran. For this propose, totally 100
samples, including 60 samples of traditional butter and 40 samples of pasteurized butter, were collected
randomly under sterile conditions and were analyzed according to the protocol of Iranian National
Standards Organization. Data were analyzed with SPSS-19 software. The statistical analysis of data
showed that the rate of contamination with coliforms, Escherichia coli, Staphylococcus aureus and mold
and yeast in the traditional butter samples were higher than Iranian Standard limits in 8.3%, 3.3%, 1.7%
and 61.7%, respectively; meanwhile 7.5%, 7.5% and 27.5% of the pasteurized samples were
contaminated with coliforms, E. coli, and mold and yeast, respectively. Contamination with S. aureus
was not found in any of the pasteurized samples. There was no significant difference between
contamination with coliforms, E. coli and S. aureus in traditional and pasteurized samples, however, this
difference between mold and yeast was significant (P< 0.05). The results indicated that the microbial
contamination in traditional and pasteurized butter samples was higher than standard limits in 65% and
27.5% of the samples, respectively which needs strict preventive measures.

Conflict of interest: None declared.
Keywords: Butter, Microbial contamination, Birjand

08

