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Abstract
Background and purpose: Milk has an essential role in human health and its proper
consumption is one of the indices of healthy nutritional style. This study was designed to assess the
contamination of pasteurized milk and dairy products by different pathogenic microbes in Zahedan, Iran.
Materials and methods: In an analytical cross-sectional study, 551 samples including 244
pasteurized milk, 165 pasteurized yogurts, and 142 pasteurized yogurt drinks were randomly obtained
during 10 months. They were tested using national standard method.
Results: According to the results, 86.9% and 13.1% of pasteurized milk were found to be
acceptable and unacceptable for human consumption, respectively. In this study 81.8% and 95.1% of
yogurts and yogurt drinks were acceptable and 18.2% and 4.9% were unacceptable for human
consumption, respectively. The main microbial contamination was associated with S. aureus (45.4%).
The majority of milk samples unacceptable for human use were observed in summer (23%) and spring
(13.3%).
Conclusion: The quality of most of the pasteurized dairy products was found to be good,
however, there are still problems in the region with factors predisposing to microbial contamination.
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چكیده
هرا وسسر ف هرهار
سابقه و هدف :شیر نقش اساسی در سالمتی انسان دارد و مصرر مااسرآ ن ی ری اخشرا
وغذیفا میباشد .این مطال ف با هد بررسی میزان لسدگی شیر و هراوردهها لبای پاستسریزه مصرهی بف انرسا می ررو هرا
بیمار خا در شهر خاهدان طراحی شده است.
مواد و روشها :در یک مطال ف وسصیفی -وحلیلی ،مقط ی  551نمسنف شامل  422نمسنف شیر پاستسریزه 165 ،نمسنف ماسرت
و  124نمسنف دوغ پاستسریزه اخ واحدها وسلید شیر و هراوردهها لبای شهر خاهدان برفشر ل وصرادهی در یرک دوره 11
ماهف انتخا و جهت خمایشات می روبی بف روش استاندارد ملی بفکاربرده شد.
یافتهها :نتایج نشان داد اخ نمسنفها شیرپاستسریزه بفورویآ  66/ 9درصد قابل مصر

و  11/1درصد نهرا ییرر قابرل

مصر بسدند .همچاین اخ نمسنفها ماست و دوغ پاستسریزه بفورویآ  61/6و  95 /1درصد قابرل مصرر و16/4و  2/9درصرد
ییرقابل مصر بسد .بیشترین لسدگی می روبی در مربسط بف استاهیلسکسکسس ارئسس (25/5درصد بسد .بیشورین و کرموررین
درصد نمسنفها ییر قابل مصر شیر پاستسریزه بف ورویآ در هصسل وابستان ( 41درصد) و بهار ( 11/1درصد) مشاهده شد.
استنتاج :عمده محصسالت لبای مسرد مطال ف دارا کیفیت مطلس بسدند ولی مشر ل لرسدگی در اروبراط برا عسامرل
مست د کااده لسدگی می روبی هاسخ درماطقف وجسد دارد.
واژه های کلیدی :لسدگی می روبی ،شیر ،هراورده ها لبای ،خاهدان
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مولف مسئول :فرزانه منتظری فر -خاهدان :دانشگاه علسم پزش ی خاهدان ،مرکز وحقیقات باردار
 .1دانشیار ،مرکز وحقیقات اروقاء سالمت ،گروه وغذیف و صاایع یذایی ،دانش ده پزش ی ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان ،خاهدان ،ایران
وغذیف و صاایع یذایی ،دانش ده پزش ی  ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان  ،ایران 1مرکز وحقیقات اروقا سالمت دانشگاه علسم پزش ی خاهدان  ،گروه وغذیف و صاایع یذایی ،دانش ده پزش ی  ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان ،
ایران .4کارشااس ارشد مساد یذایی  ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان ،ایران ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان ،خاهدان ،ایران
 .1دانشیار ،مرکز وحقیقات باردار  ،گروه وغذیف و صاایع یذایی ،دانش ده پزش ی  ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان ،ایران
وغذیف و صاایع ی ذایی ،دانش ده پزش ی  ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان  ،ایران 1مرکز وحقیقات اروقا سالمت دانشگاه علسم پزش ی خاهدان  ،گروه وغذیف و صاایع یذایی ،دانش ده پزش ی  ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان ،
ایران .2کارشااس مساد یذایی  ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان ،ایران ،دانشگاه علسم پزش ی خاهدان ،خاهدان ،ایران
واریخ وصسیآ 1195/2/11 :
واریخ ارجا جهت اصالحات 1192/9/6 :
 واریخ دریاهت 1192/6/11 :
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آن در شهر زاهدان
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کاارد کف میوسانارد پاسترسریزاسیرسن را وحمرل نمرسده و

 1152در محرریط کشررت-

کیفیت شیررا کاهش دهاد( .)1براساس استاندارد حد مجراخ

)Chloramphenicol Agar (YGC

شمارش کلی ،کلیفرم( )2و اشرشیاکلی( )5در نمسنفهرا

طبق استاندارد ملی  4و  5266 -1و برا اسرتفاده اخ محریط

شیر بف ورویآ  11، CFU/g 7/5×112و مافی و در نمسنفها

کشت ) Violet Red Bile Agar(VRBAانجام شد(.)6،5

Yeast Extract Glucose

گار و شرمارش کلیفررم

و اشرشیاکلی( ،)5اسرتاهیلسکسکسس( )7برف ورویرآ مافری،

استاهیلسکسس کساگسالخ مثبت

مافی1×114،و  CFU/g 11و یین شده است .برا وسجرف برف

مطابق استاندارد ملی شرماره  6616 -1و برا اسرتفاده

ن ایرن

اخ محیط کشت برد پارکر گار رو نمسنرفهرا مثبرت

مطال ف با هد و یین لسدگی می روبی شیر ،دوغ و ماسرت

وست وایید در محیط کشت مانیتسل سالت هال رد گرار

پاستسریزه وسلید در شهر خاهدان طراحی شده است.

و وست کساگسالخ انجام شد( .)7جهرت نرالیز مرار اخ

روند هزایاده مصر شیرپاستسریزه و هرراوردههرا

نرم اهزار  SPSS, version 17استفاده گردید.

مواد و روش ها
در یک مطال رف مقط ری ،وسصریفی درسرال -1191
 1194و داد  551نمسنف شامل 422نمسنف شریر پاسرتسریزه،
 165نمسنف ماست و124نمسنرف دوغ پاسرتسریزه اخ واحردها
وسلید شیر و هراوردهها لبای شرهر خاهردان برف شر ل
وصادهی در چهار هصل سال انتخا شردند .نمسنرفهرا برا
رعایررت خنجیررره سرررما بررف خمایشررگاه می روبشااسرری مررساد
یذایی جهت انجام خمایشات مطابق استاندارد ارسال شد.

شمارش کلی می روارگانیسم ها()Total count
شمارش کلی می روارگانیسمها شیر با اسرتفاده اخ
رقتها مختلف و داد کلایها وش یل شرده برر حسرآ
) Colony Forming Unit (CFUدر هر میلیلیتر شریر برا
استفاده اخ محیط کشت پلیت کانت اس یم میلک گرار
) (Skim Milk Agarبرطبق استاندارد  5262انجام شد(.)2

مطرابق اسررتاندارد ملرری برف شررماره  5412کررف شررامل
مراحررل کشررت در محرریط کشررت یارریکااررده انتخررابی
بگسشررت لسریررل سررسلفات ،ولقرریط در محرریط کشررت
پپتسنف و بررسی وسلید اندول

محریط

خمسن انجام شد(.)5

شمارش کپک و مخمر و کلی هرم ها
شمارش کپک و مخمر طبق استاندارد ملری شرماره

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

بیشورین و کموررین درصرد نمسنرفهرا ییرر قابرل
مصر

شیر پاستسریزه بف ورویآ در هصرسل وابسرتان (41

درصد) و بهار (11/1درصد) مشاهده شرد .بریشوررین و
ماسرت برف

کمورین درصد نمسنرفهرا ییرقابرل مصرر

ورویررآ هصررسل وابسررتان (46/9درصررد) و پرراییز (17/9
درصد) و نیز بیشورین درصد نمسنفها دوغ پاستسریزه
ییرقابررل مصررر

مربررسط بررف مقرردار هصررل وابسررتان(6/1

درصد) و هصل بهار ( 5/7درصد) بسد (جدول شماره .)1
بر حسآ نتایج خمایشرات در مرسرد انرسا

لرسدگی در

شرریر و هررراوردههررا لبارری بترویررآ :شررمارش کلرری
می رو ها ( 44/7درصرد) ،کسلیفرمهرا ( 15/9درصرد)،
اشرشیا اکلی ( 11/6درصرد) ،اسرتاهیلسکسکسس ارئرسس
( 25/5درصررد) و کپررکهررا ( 4/1درصررد) مشرراهده شررد

اشرشیااکلی )(Eshershia.Coli

انتخابی بگسشرت ) Ec Broth(ECو سرپ

یافته ها و بحث

(جرردول شررماره  .)4بیشورررین مررسارد لررسدگیهررا
می روبی در نمسنفهرا مرسرد مطال رف در هصرل وابسرتان
( 54/1درصد) و سپ

پاییز ( 16/4درصد) مشاهده شرد.

محصسالت لبای پاستسریزه عمدواً قابلیت مصر

انسرانی

داشتف ( 66درصد) و دوغ با وسجف برف شررائط مانردگار
ن در مقایسف با شیر و ماست ایمرنوررین محصرسل لباری
وسلید بسده است ( 95/1درصد).
میانگین لسدگی نمسنفها شیر بر اسراس شرمارش
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دوغ و ماست حد مجاخ مجمس کپک و مخمرر( ،)6کلیفررم

آلودگي ميكروبي شير پاستوریزه و فراورده های آن

کلی می رو ارگانیسمها و همچاین کلیفرمهرا در مقایسرف
با استاندارد ملی در حد قابل قبسل بسد.

درصد قابل قبسل و 7/1درصد را ییر قابل مصر

دوغ پاستسریزه
شرح
نام هصل

نمسدند( .)9در مطال رف دیگرر  42/6درصرد هرراوردههرا
لبای  6اخ نظر استاهیلسکسکسس اورئسس مثبت بسدند کرف
کشک با  16درصد و پایر با 16درصد دارا بریشوررین

وض یت مصر
مجمس

اعرالم

ییر قابل مصر

و داد

و داد

درصد

و داد

درصد

بهار

15

12

97/1

4

5/7

وابستان

17

11

69/1

1

6/1

پاییز

15

12

97/1

1

4/9

خمستان

15

12

97/1

1

4/9

جمع

124

115

95/1

7

2/9

وکمورین

لسدگی بسدند(.)11

هررمچاررین  1/7درصررد نمسنررفهررا دوغ و ماسررت
لسدگی بف استا

داشتاد .در مطال رفا درشرهر قرم برر

رو شیر و هراورده لباری لرسدگی مربرسط برف دوغ (2/9
درصررد) ،ماسررت ( 16/4درصررد) و شرریر( 11/1درصررد

جدول شماره  :2میزان لسدگی می روبی در نمسنف ها شیر ،ماسرت
و دوغ پاستسریزه
لسدگی می روبی
هصل

هراوانی نسبی لسدگی می روبی بر حسآ هصل
بهار

وابستان

پاییز

خمستان

شرریر ام و  5/4درصررد شرریر پاسررتسریزه لررسدگی بررف
جمع

و داد(درصد) و داد(درصد) و داد(درصد) و داد(درصد) و داد(درصد)

نمسنف ها
شمارش کلی می رو ها

)47/1( 1

اشرشیا اکلی

)1( 1

)66/7( 2

کلیفرم

)24/9( 1

)24/9( 1

استاهیلسکسکسس ارئسس

)1/41( 2

)55( 11

کپک

)41( 1

)1( 1

جمع

)45( 11

)54/1( 41

بررسد( .)11در مطال ررف مشررابف  11/7درصررد اخ نمسنررفهررا
اشرشیااکلی داشتاد( .)14در مطال ف حاضر ایرن لرسدگی
برریشوررر مشرراهده شررد ( 11/6درصررد) .عررساملی ماناررد

)52/5( 5

)9/1( 1

)9/1( 1

)44/7( 11

)16/7( 1

)16/7( 1

)11/6( 6

)12/1( 1

)1( 1

)15/9( 7

شستشررس نامااسررآ وان رهررا ش یررره شرریر و دمررا

)45( 5

)1( 1

)25/5( 41

نامااسآ باعث لسدگی می روبی کلی هرم در شریر رام

)1( 1

)1( 1

)4/1( 1

)16/4( 6

)2/5( 4

)111( 22

و پاستسریزه میگردد( .)11لسدگی ب د اخ پاستسریزاسریسن
وسسط براکتر هرا سرای سوروهیک در هرایارد محیطری

درمطال فا مشابف در 12واحد وسلید شیر پاستسریزه

ماجر بف نامطلس شدن شیرمی گردد( .)1سای سوروهیکها

استان همدان سف واحد میرزان لرسدگی کرمورر و چهرار

در درجف حرارت پایین بفسرعت رشرد نمرسده و در شریر

واحد لسدگی باالور اخ حد استاندارد داشرتاد .اخ دالیرل

ررام یررا شرریر پاسررتسریزه در شرررائط یخ ررالی وغییرررات

باال بسدن بار می روبی در شیر ام نگهدار در ظررو

نررامطلسبی ب رفواسررطف اثرررات پروولسلیتیررک و لیپسلیتیررک

نامااسآ جهت حمل و نقل و عدم گاهی پرسال شایل

نزیمها وسلید شده ایجاد مینمایاد( .)12اگرچرف نترایج

بسده است .بفطسر کلی لسدگی شیرگاو میوساند اخ طریق

وحقیق در مسرد کیفیت محصسالت وسلیرد لباری رونرد

هسا ،وجهیرزات ،وغذیرف ،را  ،مردهس و علسهرف انجرام

مثبترری را برراخگس مررینمایررد امااحتمررال لررسدگی وجررسد

گیرد( .)6در مجمس  66درصد نمسنفها هرراورده لباری

ن

قابل مصر

و  14درصد نمسنفها ییرقابل مصر

بسدند.

داشتف و رعایت بهداشت وایمای شیر و هراوردههرا
الزامی است.
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