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 چکیده 

 مصرف اهمیت به توجه اند. باور مختلف با پروتئین شیر ترکیب شدهبه همراه کلسیم و فسفری که به ط ،ای است متشکل از چربی و پروتئین شیروردهپنیر فرآ

تولیودی  درصود شویر    21است و براساس آمارهای موجوود حودود    های لبنیمهمترین فراوردهو با توجه به این که این محصول یکی از  ایران مردم بین در پنیر

باشد، هدف از ایون تحقیو ، ارزیوابی میو ان     می درصد 01شود که از این مقدار سهم تولید پنیر سنتی در حدود بخش صنایع لبنی تبدیل به پنیر می کشور در

-بورداری از بخوش  با نمونه 1930مقطعی، در تابستان  -آلودگی پنیرهای سنتی عرضه شده در مناط  مختلف شهرستان کرج بود. مطالعه حاضر از نوع توصیفی

لیقوان تبری ، الکتیکی، سفید و گچی در پنج منطقه جغرافیایی بوا  های مختلف شمال، غرب، شرق، جنوب و مرک  شهرستان کرج انجام شد. چهار نوع پنیر فله 

لودگی پنیرهوای سونتی عرضوه شوده در شهرسوتان      مطالعه حاضر نشان از آمورد بررسی قرار گرفت.  استافیلوکوکوس اورئوستکرار، از نظر وجود باکتری  چهار

در بین مناط ، منطقه شورق بوا کمتورین میو ان     اگرچه که می ان آلودگی در غرب شهرستان، از سایر مناط  بیشتر بوده است.  ،کرج و مناط  مختلف آن دارد

شناسایی شد. در مقابل وجود آلودگی باال در هر چهار نوع پنیور   آلودگی در بین سایر مناط  و وجود آلودگی تنها در پنیر گچی، به عنوان کم خطرترین منطقه

تی معرفوی  مورد مطالعه در غرب شهرستان کرج، این بخش از شهرستان کرج را بر اساس نتایج این تحقی  به عنوان پرخطرترین منطقه در مصرف پنیرهای سن

 کرد.

  پنیر، مناط ، کرج، استافیلوکوکوس اورئوسآلودگی میکروبی،  :کلیدی هایواژه

 

 مقدمه

های شویر اسوت کوه تموام     ترین فرآوردهپنیر یکی از مهم 

مقداری  ،)به ج  الکتوز واد غذایی موجود در شیر را داراستم

مواد معدنی و آب که در حین تولید دلموه از آب پنیور دفوع    

-شوند(. چربی و پروتئین شیر از طری  تعدادی از باکتریمی

آید و اصوال تر در میتر و قابل هضمهای مفید به صورت ساده

شوود. از ایون رو   به عنوان ماده غذایی نویم هضوم تلقوی موی    

توانود آن را هضوم نمایود.    دستگاه گوارش انسان به خوبی می

پنیر در . ای پنیر در وجود الکتوز کم استاهمیت دیگر تغذیه

سوالمتی دارد و   بسیاری از کشورها به دلیل فوایدی که برای

فواید پنیر بورای  . (1) به خاطر طعم مطبوعش، محبوب است

 سالمتی شامل خواص طبیعی پروبیوتیک و ضد توموور اسوت  

فسفر و پروتئین ، عالوه بر این، پنیر منبع غنی از کلسیم .(2)

 دهود را کاهش می IIثابت شده که پنیر دیابت نوع . (9) است

دلیل خواص فی یکوشیمیایی اگرچه پنیر به طور کلی به  .(4)

غذای  های اسید الکتیک به عنوان یکو آنتاگونیستی باکتری

هوای  درصد از همه بیماری 4/1 شود،ایمن در نظر گرفته می

 2112در سوال  ناشی از آلودگی غذایی، مربوط به پنیر آلوده 

در حالیکووه ایوون مقوودار در سووال  .(5) در اتحادیووه اروپووا بووود

کیفیوووت . (2) افووو ایش یافوووت درصووود  0/4 ، بوووه2112

میکروبیولوژیکی پنیرهای خانگی سنتی و ایمنوی آنهوا بورای    

کنندگان به کیفیت میکروبیولوژیکی مواد اولیوه موورد   مصرف

استفاده در تولیود آنهوا، رعایوت اسوتانداردهای بهداشوتی در      

محیط تولید و توسط کارگران تولید پنیر و همچنین احتمال 

برخووی از نتووایج . (1) تگی داردآلووودگی پوو  از فوورآوری بسوو
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ای تولیود شوده بوا    مطالعه میکروبیولوژیکی پنیرهای منطقوه 

های سنتی حاکی از کیفیت نوامطلوب فرآینود تولیود و    روش

برای موفقیت در  .(0) ستاهای اصالحی نیاز به معرفی روش

امر پنیرسازی بایستی در مرحله اول ترکیب و خواص مختلف 

و تکنولوژیکی تعیین و مناسب بوودن   شیر را از نظر بهداشتی

آن جهت پنیرسوازی مشوخگ گوردد. در صوورتی کوه شویر       

نامناسبی در تهیه پنیر مورد اسوتفاده قورار بگیورد حتوی بوا      

توان بکارگیری پیشرفته ترین تکنولوژی و تجهی ات شیر نمی

تووان  یدر حقیقت م محصول خوب و مطمئنی به دست آورد.

بین کیفیت شویر و پنیور حاصوله     گفت ارتباط خیلی ن دیکی

هوای منتقلوه از   پنیر منبع بالقوه بیماری .(3) باشدموجود می

، Salmonella ،E.coli O157:H7هوای  غذا است و گونه
Listeria monocytogenes  و Staphylococcus 

aureus     شناسوایی  آلوودگی  به عنووان عوامول ایجادکننوده

میکروبیولووژیکی را از  محصوالت لبنی، باید ال اموات   .اندشده

بوه عنووان    .نظر معیارهای ایمنی مواد غوذایی داشوته باشوند   

مثال، بدون توجه بوه نووع مواده لبنوی، سوالمونال و لیسوتریا       

نباید وجود داشته باشند  ماده لبنی، گرم 25مونوسیتوژن  در 

برای پنیرهوای تولیود   تهیه شده  استانداردهای بهداشتیدر و 

و E.coli  یهوواه، تعووداد کلنوویشووده از شوویر حوورارت دیوود

S.aureus الز مثبوت رشود کورده در محویط کشوت،      وکواگ

موورد  در دو نمونوه از پونج نمونوه     cfu/g 911نباید بیشتر از

 بررسی و برای پنیرهای تهیه شده از شیر خام، نباید بیشتر از

cfu/g 511      در دو نمونه از پونج نمونوه موورد بررسوی باشود 

 مهوم  عوامل زمره در اورئوس استافیلوکوکوسباکتری  (.11)

ناشی از استفاده  غذایی هایمسمومیت در زای دخیلبیماری

 و سوالمونال از  پو   کوه  شوود موی  محسووب  پنیور آلووده،  

(. 11) دارد قورار  سووم  جایگواه  در ژن پرفرنو  کلسوتریدیوم 

در ، آلووده  پنیور  مصورف  ناشوی از  هایبیماریبسیاری از این 

ایون  ، زیورا  گ ارش شوده اسوت   S.aureusنتیجه آلودگی با 

شود که منجر بوه  اغلب باعث ورم پستان در گاوها می باکتری

عالوه بر ایون، در ایواالت متحوده    . (12) شودآلودگی شیر می

از پنیور نورم     L. monocytogenesو  S.aureusآمریکوا، 

 (.19) غیرپاستوری ه فروخته شوده در کالیفرنیوا جودا شودند    
ناشی از خواص پنیر نرم ماننود فعالیوت   احتماال دلیل این امر 

باالی آب، اسیدیته کم و همچنین بهداشوت نامناسوب باشود    

زا برای آلوده کوردن پنیور   که مسیر رایج باکتری های بیماری

عوامل مختلف درونوی   (.14) در طول فرآیند پنیرسازی است

-های غوذایی تویثیر موی   و بیرونی در غذا بر سرنوشت پاتوژن

 .L اکثر باکتری های موجود در موواد غوذایی ماننود    .گذارد

monocytogenes ،S.aureus ،Salmonella ،STEC 

ممکن است در پنیر سخت   Yersinia enterocoliticaو

محتوای رطوبت( و پنیر نیمه نرم  درصد 93کمتر یا مساوی )

 رطوبوت( رشود نکننود    درصد 51درصد و کمتر از93)بیش از

فساد ذیری پنیرهوای رسویده بوا افو ایش     به طور کلی (. 15)

 اهمیوت  بوه  توجوه  بوا یابود.  ها افو ایش موی  می ان رطوبت آن

و با توجوه بوه ایون کوه ایون      ایران  مردم بین در پنیر مصرف

های لبنی بووده و همچوون   محصول یکی از مهمترین فراورده

شیر یک فراورده مغذی برای انسان است و براساس آمارهوای  

صد شیر تولیدی کشور دربخوش صونایع   در 21موجود حدود 

شود که از این مقدار سهم تولید پنیر لبنی تبدیل به پنیر می

از ایون رو ایون    (.12) باشود درصود موی   01سنتی در حودود  

تهیوه شوده بوه    بی پنیرهای وپژوهش به بررسی آلودگی میکر

اسوتافیلوکوکوس  بواکتری  به  شهرستان کرجروش سنتی در 
 پرداخته است. اورئوس

 روش تحقیق

مقطعووی، در تابسووتان  -مطالعووه حاضوور از نوووع توصوویفی 

هوای مختلوف شومال، غورب،     برداری از بخشبا نمونه 1930

شرق، جنوب و مرک  شهرستان کرج انجوام شود. چهوار نووع     

لیقوان تبری ، الکتیکی، سفید و گچی در پنج منطقه پنیر فله 

جغرافیوووایی بوووا چهوووار تکووورار، از نظووور وجوووود بووواکتری  

مورد بررسی قرار گرفت. از هر نمونه  استافیلوکوکوس اورئوس

برداری و در ظورف اسوتریل بوا حفو      گرم، نمونه 111مقدار 

زنجیووره سوورما بووه آزمایشووگاه منتقوول گردیوود. جهووت تهیووه 

میلی لیتر سورم   25سوسپانسیون اولیه، پنج گرم از نمونه در 

کون دقیقه در حالت سو  15ور و به مدت رینگر استریل غوطه

لیتر از نمونه مخلوط شده به نه قرار داده شد. مقدار یک میلی

 Cooked meat saltلیتر محیط غنی کننده انتخابی میلی
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medium  درجه سانتی 91ساعت در  40اضافه و به مدت-

گذاری گردید. سپ  از محیط غنوی کننوده بوا    گراد گرمخانه

کر آگوار  استفاده از فیلدوپالتین بر سطح محیط کشت برد پار

Baired-Parker agar   حاوی تلوریت پتاسیم و زرده تخوم

سواعت در   40توا   24مرغ، به صورت خطی کشت داده شد و 

 از قبول گوذاری گردیود.   گراد گرمخانهدرجه سانتی 91دمای 

 کشوت  محویط  در شوده  تشوکیل  هایپرگنه شروع شمارش،

-تقسویم  دسوته  چهوار  به ظاهری شکل نظر بردپارکرآگار، از

 و سویاه  شوفاف  محودب،  براق، هایپرگنه الف(: گردید بندی

 و سیاه شفاف محدب، براق، هایپرگنه هاله روشن، ب( دارای

 سویاه  شوفاف  محودب،  بوراق،  هایتیره، ج(پرگنه هاله دارای

 غیور  و کوچوک، ناصواف   و سویاه  هوای پرگنوه  هاله، د( بدون

محویط   به کاتاالز تست لحاظ از هاپرگنه مثبت موارد. شفاف

 آگار نوترینت کشت هایشد. محیط داده انتقال آگار نوترینت

 گذاریگرمخانه گرادسانتی درجه 91 در ساعت 40 به مدت

 هوای تسوت  انکوبواتور  از آنهوا  کوردن  خوارج  از پ  شدند و

-گونه سایر از اورئوس استافیلوکوکوس تفری  مانیتول جهت

. (11) شود  انجام آنها مورد در کوآگوالز و های استافیلوکوکی

تمامی  نظر از که را هاییپرگنه مذکور هایتست انجام از پ 

لحواظ   از و بووده  مثبوت  کوآگووالز  و موانیتول  کاتواالز،  موارد

شوفاف   و محدب براق، سیاه، هایپرگنه بصورت مورفولوژیکی

اسوتافیلوکوکوس   عنووان  به را بودند آگار برد پارکر محیط در
موورد   رقوت  به توجه با و کرده تلقی مثبت کوآگوالز اورئوس

شودند. غلظوت بواالی     شمارش آگار پارکر برد محیط در نظر،

 بجو   مثبوت  های گرم منفوی و گورم  نمک، رشد اکثر سوش

-موی  استافیلوکوك .کندمی مهار را اورئوسوس استافیلوکوک

 کربوهیودرات  )موانیتول تنهوا   کورده  تخمیر را مانیتول تواند

 فنل رنگ تغییر باعثتولید و  اسید است( و محیط در موجود

 اورئوسوس استافیلوکوک هایکلنی آزمایش این در شود.می

 احاطوه  زردی هالوه  توسط و شده رنگ زرد طور مشخگ به

 که قدرت هامیکروکوك و هااستافیلوکوك سایر اما، شوندمی

 در محیط موجود پپتون شکستن با ندارند را مانیتول تخمیر

-موی  قرمو  ایجواد   - ارغوان ای هاله با رنگ قرم  هایکلنی

 (.10) کنند

 بحث و بررسی

آلودگی میکروبی پنیرها در مناطق پنن  گاننه   

 مورد بررسی

، نشووان داد 1شووماره هووای جوودول آنووالی  واریووان  داده 

میانگین آلودگی پنیر در مناط  مختلف مورد بررسی از نظور  

 بیشووترین آلووودگی در . (P<0.05)دار بووود آموواری معنووی 

گیری شده در منطقه غورب شهرسوتان کورج    پنیرهای نمونه

دیده شد. با وجود اختالفات عددی در میانگین آلودگی پنیور  

-در سایر مناط ، لیکن اختالفات موجود از نظر آماری معنوی 

دار نبود. از نظر عددی در بین چهوار منطقوه دیگور آلوودگی     

 (.1پنیرها در منطقه شرق کمتر بود )نمودار 

 میکروبی انواع پنیر آلودگی 

نشوان داد کوه    2بررسی جودول آنوالی  واریوان  شوماره     

داری میان آلودگی میکروبی انوواع پنیور کوه از    اختالف معنی

مناط  مختلف شهرستان کرج نمونه برداری شده بود، وجوود  

از نظوور عووددی کمتوورین و بیشووترین   (. P>0.05) نداشووت

یکی دیده شد اما آلودگی به ترتیب در پنیر سفید و پنیر الکت

به عبارت دیگر  نبود.دار اختالفات موجود از نظر آماری معنی

-ای از شهرسوتان نمونوه  نظر از اینکه پنیر از چه منطقهصرف

برداری شده باشد، از نظر میانگین آلودگی میکروبوی، تفواوت   

 (.2داری نداشتند )نمودار معنی
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 جدول آنالی  واریان  آلودگی پنیر در مناط  مختلف شهرستان کرج –1 جدول

تمیانگین مربعا مجمع مربعات درجه آزادی   F. Value احتمال 

151/291421 4 تیمار  121/51212  194/2  130/1  

115/2129222 15 خطای آزمایشی  511/20915    

551/294103 13 کل     
C.V.= 92/953 % 

Bartletts test: 

Chi-Squre= 500/35  

میانگین آلودگی پنیر در مناط  مختلف شهرستان کرج -2جدول   

 منطقه غرب منطقه شرق منطقه جنوب منطقه شمال منطقه مرک ی

11/10±24/12b b 12/21 ± 91/24 50/19±21/49b 54/51±19/22b 955/12±159/39a 

 

 
 میانگین آلودگی پنیر در مناط  مختلف شهرستان کرج -1نمودار 

 

 جدول آنالی  واریان  آلودگی انواع پنیر در مناط  مختلف شهرستان کرج –9 جدول

تمیانگین مربعا مجمع مربعات درجه آزادی  F. Value درجه آزادی احتمال 

251/51312 9 تیمار  109/13924  241/1   

91/22321111 12 خطای آزمایشی  111/91212    

55/2954103 13 کل     
C.V. = 21/911 % 

Bartletts test: 

Chi-Square= 291/22  

 میانگین آلودگی انواع پنیر در مناط  مختلف شهرستان کرج -4جدول 

 گچی سفید الکتیکی لیقوان تبری 

21/125 ± 151/22  22/231 ± 051/01  22/41 ± 311/11  91/02 ± 011/92  
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 لف شهرستان کرجتمیانگین آلودگی انواع پنیر در مناط  مخ -2نمودار 

 

 آلودگی میکروبی انواع پنیر در هر منطقه

 منطقه مرکزی

در بررسی صورت گرفته به منظور مقایسه می ان آلودگی  

ها نشان داد انواع پنیر در منطقه مرک ی شهرستان کرج، داده

با وجود اختالفات عددی میان میانگین آلودگی انواع پنیر، اما 

 (.   P>0.05) دار نبودآماری معنیاین اختالفات از نظر 

های پنیرهوای سوفید و گچوی    گرچه از نظر عددی نمونه 

فاقد آلودگی و پنیر لیقوان آلودگی بیشوتری نسوبت بوه نووع     

 (.9( )نمودار P>0.05الکتیکی داشت )

 

 
 میانگین آلودگی انواع پنیر در منطقه مرک ی شهرستان کرج -9نمودار 

 

 منطقه شمال

های جدول آنالی  واریان  میانگین آلودگی انواع پنیر داده 

منطقوه  لی شهرستان کرج نشوان داد  در ایون   در منطقه شما

هوای آلوودگی   نی  با وجود اختالفات عددی در میوانگین داده 

 دار نبودانواع پنیر، لیکن اختالفات موجود از نظر آماری معنی

(P>0.05). 

شرایط مشابهی با آنچه در منطقه مرک ی وجوود داشوت    

در منطقه شمال نی  دیده شود. در ایون منطقوه نیو  از نظور      

عددی پنیور لیقووان تبریو  از آلوودگی بیشوتری نسوبت بوه        

و از طرفی دو نوع پنیر  P>0.05))پنیرالکتیکی برخوردار بوده 

 (.4دیگر فاقد آلودگی میکروبی گ ارش شدند )نمودار 
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 میانگین آلودگی انواع پنیر در منطقه شمال شهرستان کرج -4 نمودار

 

 منطقه جنوب

داری در مقایسوه میوانگین آلوودگی میکروبوی     عدم معنی 

 وب در بررسی جدول انوالی  واریوان   انواع پنیر در منطقه جن

-تشابه در عدم معنی. با وجود (P>0.05)قابل مشاهده است 

داری میانگین آلودگی انواع پنیر در ایون منطقوه بوا منواط      

های پنیر سفید مورد بررسی قبلی، لیکن از نظر عددی، نمونه

تور بوود و   منطقه جنوب نسبت به پنیور لیقووان تبریو  آلووده    

پنیرهووای الکتیکووی و گچووی فاقوود آلووودگی گوو ارش شوودند  

(P>0.05) (.5 )نمودار 

 
 میانگین آلودگی انواع پنیر در منطقه جنوب شهرستان کرج -5نمودار 

 

 منطقه شرق

در بررسی صورت گرفته به منظور مقایسه می ان آلودگی  

ها نشان داد با انواع پنیر در منطقه شرق شهرستان کرج، داده

وجود اختالفات عددی میان میانگین آلودگی انواع پنیور، اموا   

گرچوه   (.P>0.05)دار نبود این اختالفات از نظر آماری معنی

های پنیرهای لیقووان تبریو ، الکتیکوی و    از نظر عددی نمونه

سووفید فاقوود آلووودگی و پنیوور گچووی آلوووده گوو ارش شوود    

(P>0.05)  (.  2)نمودار 
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 میانگین آلودگی انواع پنیر در منطقه شرق شهرستان کرج -2نمودار 

 

 منطقه غرب

های جدول آنالی  واریان  میانگین آلودگی انواع پنیر داده 

در این منطقه نیو    ،در منطقه غرب شهرستان کرج نشان داد

با وجود اختالفات عددی، لیکن اختالفات موجود در میانگین 

دار نبوود  های آلودگی انوواع پنیور، از نظور آمواری معنوی     داده

(P>0.05)     در این منطقه از نظور عوددی پنیور الکتیکوی از .

آلووودگی بیشووتری نسووبت بووه سووایر پنیرهووا برخوووردار بوووده 

(P>0.05) بی در پنیور نووع سوفید    و کمترین آلودگی میکرو

 (.1گ ارش شد )نمودار 

 
 میانگین آلودگی انواع پنیر در منطقه غرب شهرستان کرج -1نمودار 

 

آلودگی  ،توان گفتبا توجه به نتایج حاصل بطور کلی می 

دار مناط  مورد بررسی میکروبی انواع پنیر، تحت تاثیر معنی

قرار گرفت و طی آن می ان آلودگی منطقه غرب شهرستان از 

سایر مناط  بیشتر بووده و در میوان سوایر منواط  اخوتالف      

داری در می ان آلودگی دیوده نشود. از طرفوی آلوودگی     معنی

مورد بررسی  ، نی دار نوع پنیرمیکروبی پنیر تحت تاثیر معنی

نظر پنیر صرفداری در میان انواع قرار گرفت و اختالف معنی

از منطقه مورد بررسی گ ارش نگردید. اگرچه از نظور عوددی   

هوای پنیور الکتیکوی، لیقووان     به ترتیب می ان آلودگی نمونه

تبری ، گچی و سوفید بیشوتر بوود. از آنجوایی کوه اختالفوات       

های مربوط به انواع پنیور  آلودگی میکروبی بین میانگین داده

در بررسوی میو ان آلوودگی     لوذا  ،دار نبوداز نظر آماری معنی

داری میکروبی انواع پنیر در هر منطقه نیو  اختالفوات معنوی   

بینی بوود. نکتوه قابول توجوه اینکوه      دیده نشد که قابل پیش

میوو ان آلووودگی در انووواع پنیرهووا در منوواط  مختلووف رونوود  

مشخصی نداشت و در مناط  مختلف انواع مختلفوی از پنیور   

های ناشی از بیمارین دادند. آلودگی میکروبی بیشتری را نشا

در بسویاری از  آلووده  مواد غوذایی مربووط بوه مصورف پنیور      
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عفونوت   این آلودگی یوا ناشوی از   گ ارش شده است.کشورها 

اسووتفاده از شوویر غیوور  بووه دلیوول اسووتافیلوکوکوس اورئوووس

آلوودگی ناشوی از جابجوایی نامناسوب      بوا  یوا است پاستوری ه 

 Log تعوداد بویش از   بوا پواتوژن   وجوود  مرتبط اسوت، زیورا  

CFU/ml 5 انتروتوکسین مقاوم در برابر حرارت تولیود  ، سم

-نانوگرم انتروتوکسین می 1111تا  21مصرف (. 13) کندمی

را ایجواد   استافیلوکوکوس اورئوستواند عالئم معمول عفونت 

ای کوه بور   با مطالعوه  (2112) بنی اسدی و اژدری .(21) کند

روی می ان آلودگی پنیرهای سنتی شهرستان بیرجند انجوام  

با توجه به شرایط و روند تولید، احتمال دادند، گ ارش کردند 

صوورت   این فراورده بسویار بواال بووده و در    آلودگی میکروبی

عدم رعایت مووازین بهداشوتی در حوین تولیود، نگهوداری و      

هوا در  ها و مسمومیتتواند باعث بروز انواع بیماریعرضه، می

نتایج آنالی  آماری نشوان داد شومارش    .کنندگان شودمصرف

فورم،  هوای کلوی  بواکتری  و می ان آلوودگی بوه  میکروبی  کلی

هوا  و کپک و مخمر در تموام نمونوه   اورئوساستافیلوکوکوس 

-درصد نمونه 39/99بیش از حد مجاز استاندارد ایران بوده و 

دارای آلووودگی بودنوود. در نتیجووه  کلوویاشریشوویاهووا از نظوور 

از نظر میکروبوی   بیرجندپنیرهای سنتی عرضه شده در شهر 

و در شرایط کنوونی مصورف    در وضعیت مطلوبی قرار نداشته

میو ان   (2114)آزاد و حسوینی   (.21) شوود آنها توصیه نموی 

کواگوالز مثبوت در پنیرهوای    استافیلوکوکوس اورئوسشیوع 

سنتی عرضه شده در شهرستان ارومیه را مورد بررسوی قورار   

هووا آلوووده بووه دادنوود و گوو ارش کردنوود پوونج مووورد از نمونووه

هوا  موورد دیگوراز نمونوه    0بودنود و   استافیلوکوکوس اورئوس

براساس نتوایج   بودند و استافیلوکوکوس اینترمدیوسآلوده به 

هووا درصوود از نمونووه 21/94مطالعووهبدسووت امووده در ایوون  

 11/25های کواگوالز مثبوت آلووده بودنود و    استافیلوکوکوس

هوای کواگووالز منفوی    ها بوه اسوتافیلوکوکوس  درصد از نمونه

هوای لبنوی   آلوده بودند. آنها گ ارش کردند استفاده از فراورده

توانود از  پاستوری ه در سبد مصرفی خانوارهوا موی   بهداشتی و

بسیار جلووگیری   استافیلوکوک  اورئوسنها به درگیر شدن آ

بوه بررسوی حضوور     (2114)اسوالمی و همکواران    (.22) کند

هووای کواگووالز مثبووت در پنیرهوای سوونتی   اسوتافیلوکوکوس 

گوسفندی عرضه شده در شهرستان مرند پرداختند و گ ارش 

هوای ارسوالی بوه آزمایشوگاه آلووده      درصد نمونه 111کردند 

هوا،  درصود نمونوه   25ری شمارش شده در بودند و تعداد باکت

 (2121)نژاد و همکاران ربیع .(29) بود CFU/gr511 باالی

هوای  می ان آلوودگی پنیرهوای الکتیکوی محلوی بوه بواکتری      

لیسوووتریا و  اسوووتافیلوکوکوس اورئووووس، کوووالیاشریشووویا
مورد سنجش قرار دادند و در شهرستان گرگان  مونوسایتوژن 

پنیرهووای گوسووفندی در مقایسووه بووا  گیووری کردنوود نتیجووه

و  یاشرشوویاکالپنیرهووای گوواوی آلووودگی بیشووتری بووه     
داشوتند. نظور بوه جداسوازی ایون       استافیلوکوکوس اورئووس 

زا از پنیرهای الکتیکی محلی عرضه شده های بیماریباکتری

در شهر گرگان، رعایوت نکوات بهداشوتی و اسوتفاده از شویر      

 رسود ها ضروری به نظر میپاستوری ه برای تهیه این نوع پنیر

کیفیت سه نوع  2110و همکاران در سال پی لوکاسیک . (24)

نتایج پنیر سنتی را از نظر می ان آلودگی میکروبی سنجیدند. 

دهوود کووه پنیرهووای مووورد بررسووی ایوون مطالعووه نشووان مووی

معیارهای میکروبی ایمنی مواد غوذایی و بهداشوت فرآینود را    

 .(25) کننود غذایی را بورآورده نموی  مطاب  با استاندارد مواد 

( نیوو  بررسووی وضووعیت آلووودگی 2114رضووایی و همکوواران )

میکروبوی پنیرهووای سوونتی توزیووع شووده در اسووتان مرکوو ی  

هوا بویش از حود اسوتاندارد     گ ارش نمودند که تمامی نمونوه 

، کپوک و مخمور   رئوسواستافیلوکوکوس اایران، به کلی فرم، 

هوا آلوودگی بوه    درصد نمونوه  24همچنین در  .آلوده هستند

کواگوالز مثبت مشواهده شود، ایون     رئوسواستافیلوکوکوس ا

 نتایج بیانگر وضعیت نامطلوب پنیرهای سنتی استان مرکو ی 

 .(22) باشداز نظر آلودگی میکروبی می

 گیرینتیجه

تمووامی تحقیقووات مووورد اشوواره، بووه آلووودگی باکتریووایی   

در شوهرها و کشوورهای مختلوف    پنیرهای سنتی عرضه شده 

اشوواره دارد. همچنووان کووه مطالعووه حاضوور نشووان از آلووودگی 

پنیرهای سونتی عرضوه شوده در شهرسوتان کورج و منواط        

اگرچووه کووه میوو ان آلووودگی در غوورب      ،مختلووف آن دارد

است. مقایسوه منواط    شهرستان، از سایر مناط  بیشتر بوده 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-o-Title-ot-desc/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-o-Title-ot-desc/
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طقوه مرکو ی، دو   با نوع پنیر مورد مطالعه نشان داد که در من

هوای  نوع پنیر سفید و گچی فاقد آلودگی بودنود ولوی کلنوی   

هووای لیقوووان و  در کشووت پنیر اسووتافیلوکوکوس اورئوووس 

هموین شورایط در شومال کورج نیو        الکتیکی مشاهده شود. 

اگرچه میو ان آلوودگی پنیور الکتیکوی در ایون       ،مشاهده شد

منطقه، نسبت به لیقووان بیشوتر بوود. در جنووب شهرسوتان      

هوای پنیور سوفید منطقوه جنووب      از نظر عددی، نمونه کرج،

نسبت به پنیر لیقوان تبری  آلوده تر بود و پنیرهای الکتیکوی  

و گچی فاقد آلودگی گ ارش شدند. در بوین منواط ، منطقوه    

ین می ان آلودگی در بین سایر منواط  و وجوود   شرق با کمتر

آلودگی تنها در پنیر گچی، به عنوان کم خطر تورین منطقوه   

شناسایی شد. در مقابل وجود آلودگی باال در هور چهوار نووع    

، ایون بخوش از   غورب شهرسوتان کورج   پنیر مورد مطالعه در 

شهرستان کرج را بور اسواس نتوایج ایون تحقیو  بوه عنووان        

 ه در مصرف پنیرهای سنتی معرفی کرد.پرخطرترین منطق
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Abstract 
Cheese is a product consisting of fat and milk protein, along with calcium and phosphorus that are combined with 

milk protein in various ways. Due to the importance of cheese consumption among the people of Iran and 

considering that this product is one of the most important dairy products and according to available statistics, about 

20% of the milk produced in the dairy industry is converted into cheese, of which the share of production Traditional 

cheese is about 80%. The purpose of this study was to evaluate the level of contamination of traditional cheeses 

offered in different areas of Karaj city. The present descriptive cross-sectional study was conducted in the summer of 

1398 by sampling different parts of the north, west, east, south and center of Karaj city. Four types of bulk cheeses of 

Tabriz Ligvan, lactic, white and gypsum in five geographical areas with three replications were examined for the 

presence of Staphylococcus aureus. The present study shows the contamination of traditional cheeses offered in 

Karaj city and its different areas, although the rate of contamination in the west of the city was higher than other 

areas. Among the regions, the eastern region with the lowest level of pollution among other regions and the presence 

of contamination only in gypsum cheese, was identified as the least dangerous region. In contrast to the existence of 

high pollution in all four types of cheese studied in the west of Karaj city, based on the results of this study, this part 

of Karaj city was introduced as the most dangerous area in the consumption of traditional cheeses. 
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