دٍهاٌّاهِ طةّ جٌَب
پضٍّطنذُ سيست -پشضني خليج فارط
داًطگاُ علَم پشضني ٍ خذهات تْذاضتي درهاًي تَضْز
سال ّفذّن ،ضوارُ  ،1صفحِ ( 76 - 84فزٍرديي ٍ ارديثْطت )93
ISMJ 2014; 17(1):76-84

بررسي كيفيت ميكروبي شيرهاي پاستوريزه و استريليزه
عرضه شده در شهر بوشهر
،2

سيٌا دٍتزادراى  ،2ٍ1اهيزعثاط حاهذياى ،3رحين طْواسثي  ،4ٍ1حسيي قائذي ،*2اعظن هحوذي
حويذرضا عليشادُ اطاقَر

5

 1هزمش تحقيقات سيست فٌاٍري دريايي خليجفارط ،داًطگاُ علَم پشضني تَضْز
 2گزٍُ هٌْذسي تْذاضت هحيط ،داًطنذُ تْذاضت ،داًطگاُ علَم پشضني تَضْز
 3گزٍُ هٌْذسي تْذاضت هحيط ،داًطنذُ تْذاضت ،داًطگاُ علَم پشضني ضْيذ تْطتي تْزاى
 4گزٍُ آهار ،داًطنذُ تْذاضت ،داًطگاُ علَم پشضني تَضْز
 5تخص جزاحي ،داًطنذُ پشضني ،داًطگاُ علَم پشضني تَضْز
(دريافت هقالِ -90/7/20 :پذيزش هقالِ)91/1/16 :

چنيذُ
سهيٌِ :ضيز هٌثعي ارسضوٌذ ،اس هَاد هغذي است مِ هينزٍ ارگاًيسنّا در صَرت هساعذ تَدى ضزايط هيتَاًٌذ در آى رضذ مٌٌذ .ايي
تزرسي تِهٌظَر ارسياتي ميفيت هينزٍتي ضيزّاي پاستَريشُ ٍ استزيليشُ هَجَد در ضْز تَضْز صَرت گزفت.
هَاد ٍ رٍشّا :ايي هطالعِ تَصيفي در پاييش ٍ اٍايل سهستاى سال  1389اًجام ضذ .در ايي هطالعِ  11هارك ضاهل  6هارك پاستَريشُ
ٍ  5هارك استزيليشُ ٍ در هجوَع ً 160وًَِ هَرد تزرسي ٍ آسهايص قزار گزفتٌذ .آسهايطات هينزٍتي اًجام ضذُ ضاهل تامتزيّاي
تا پاراهتزّاي دها ٍ اختالف سهاى تيي تاريخ تَليذ ٍ تاريخ ًوًَِتزداري (دٍرُ ًگْذاري) سٌجيذُ ضذ ٍ اس ًزمافشار ً SPSSسخِ 16
جْت آًاليش استفادُ ضذ.
يافتِّاً :تايج ًطاى داد مِ اس ً 98وًَِ پاستَريشُ  35/7درصذ ًوًَِّا داراي آلَدگي تامتزيايي ّتزٍتزفيل ( 15/2 ٍ )HPCدرصذ
داراي آلَدگي ملي فزم مل تَدًذ ٍ در ً 62وًَِ استزيليشُ ّيچگًَِ آلَدگي هطاّذُ ًطذ .هياًگيي تامتزيّاي ّتزٍتزٍف در ضيز
پاستَريشُ ،اس استاًذارد هلي ايزاى تسيار تاالتز تَد.
ًتيجِگيزيً :تايج ًطاى داد مِ رضذ تامتزيّاي ّتزٍتزف ٍ ملي فزم تا دها داراي راتطِ هستقين ٍ هعٌيداري هيتاضذ ٍلي تا دٍرُ
ًگْذاري راتطِي هعٌيداري تِدست ًياهذ.
ٍاصگاى مليذي :ميفيت هينزٍتي ،ضيز پاستَريشُ ،استزيليشُ ،ايزاى
* ثَؿْش ،داًـگبُ ػلَم پضؿني ثَؿْش ،داًـنذُ ثْذاؿت ،گشٍُ ثْذاؿت هحيظ
E-mail: hqaedi@yahoo.com
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ّتزٍتزٍف ،مليفزم مل ٍ اضزضياملي ( )E.coliطثق استاًذارد هتذ تَد .در ايي تحقيق ،ارتثاط تيي رضذ تامتزيّاي ّتزٍتزف ٍ ملي فزم
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هقذهِ
ؿيش يني اص هَاد غزايي ثب اسصؽ ،مبهل ٍ داساي چٌبى

 88دسخِ ػبًتيگشاد ٍ ثِهذت صهبى يل ثبًيِ صَست

تٌَػي اص هَاد هغزي اػت مِ هيتَاًذ توبهي ٍظبيف

هيگيشد .ؿيش اػتشيل پيؾ اص ثبصؿذى دس دهبي هحيظ

غزا سا دس ثذى اًدبم دّذ .تذاٍم اػتفبدُ اص ؿيش ٍ

ثبيؼتي دس ػبيِ ًگْذاسي ؿَد ٍ پغ اص ثبصؿذى ثؼتِ

فشاٍسدُّبي آى دس ّوِ هقبعغ ػٌي هَخت افضايؾ

ثبيذ هبًٌذ ؿيش پبػتَسيضُ دس يخچبل ًگْذاسي ؿذُ ٍ

سؿذ ،تضويي ػالهتي خؼوي افشاد ،استقبي َّؽ ٍ

تب  48ػبػت هصشف ؿَد (.)11

قذست فشاگيشي ،افضايؾ تَاىمبسي ٍ عَل ػوش ٍ

هْنتشيي ثبمتشيّبي ًبهغلَة هَخَد دس ؿيش مِ

پيـگيشي اص مبسافتبدگي صٍد ٌّگبم هيؿَد (.)1-4

هيتَاًٌذ ثبػث فؼبد هحصَالت ؿًَذ ،ؿبهل ملي
2

ثبالتش دس حبلي مِ هصشف ػشاًِ آى اص هتَػظ خْبًي

ثبمتشيّبي مليفشم تَػظ پبػتَسيضاػيَى اص ثيي

موتش اػت (.)5

هيسًٍذ ٍ دس صَستيمِ ملي فشم ٍ ثبمتشي

فؼبد هَاد غزايي هـنل ػظين اقتصبدي اػت ٍ ػبالًِ

ػبينشٍتشٍفيل پغ اص پبػتَسيضاػيَى (ًبؿي اص

تقشيجبً يل چْبسم هَاد غزايي دس ػشاػش خْبى اص

مبسثشد ًبهٌبػت في پبػتَسيضاػيَى) دس ؿيش ثبقي

عشيق فؼبليتّبي هينشٍثي اسصؽ خَسامي خَد سا اص

ثوبًٌذ ،دس دهبي يخچبل سؿذ هي مٌٌذ ٍ ثبػث فؼبد

دػت هيدٌّذ ( .)7ٍ 6ؿيش هحيظ سؿذي هٌبػت

ؿيش هيؿًَذ .اص خولِ ثبمتشيّبي ػبينشٍتشٍفيل

ثشاي عيف گؼتشدُاي اص هينشٍاسگبًيؼنّب اػت (.)3

پبتَطى هيتَاى ثِ پؼَدٍهًَبع (ؿبيغتشيي) ،ليؼتشيب

هْنتشيي هٌبثغ آلَدگي هينشٍثي ؿيش ،ػغَح توبع

هًََػيتَطًض ،يشػيٌيب اًتشٍمَليتينب ،ثشخي ػَيِّبي

ؿيش ّؼتٌذ .ايي آلَدگيّب هوني اػت دس هضسػِ يب دس

اؿشؿيبملي ٍ ثشخي گًَِّبي ثبػيلَع ثٍِيظُ

ٌّگبم حول ٍ ًقل ٍ مبسخبًِ ايدبد ؿَد (.)9 ٍ 8

ثبػيلَع ػشئَع اؿبسُ مشد ()12-15 ٍ 8 ،7

پبػتَسيضاػيَى ؿيش اػتفبدُ اص دسخِ حشاست 71/7

ثبمتشيّبي ً 3HPCيض اص خولِ ثبمتشيّبي هْن دس

دسخِ ػبًتيگشاد ثِهذت صهبى  15ثبًيِ اػت .ػوش

ؿيش هحؼَة هيؿًَذ مِ ؿبهل خٌغّبي

هفيذ ؿيش پبػتَسيضُ اص  2تب  20سٍص هتغيش اػت مِ ثِ

آئشٍهًَبع ،آػيٌتَثبمتش ،پشٍتئَع ،ػشاؿيب ،هَسامؼال،

قَاًيي هحلي ٍ ػَاهل فٌآٍسي چَى ميفيت ؿيش خبم،

آلنبلي طًض ،فالٍٍثبمتشيَم ،پؼَدٍهًَبع ،ػيتشٍثبمتش،

سٍؽّبي پشداصؽ ،ثْذاؿت ٍ ّوچٌيي ميفيت

ملجؼيال ٍ اًتشٍثبمتش ّؼتٌذ (.)8

صًديشُ ػشد ثؼتگي داسد .ؿيش پبػتَسيضُ دس ايبالت

هيضاى ثبمتشي  HPCدس ؿيش پبػتَسيضُ ثش اػبع

هتحذُ اهشينب داساي ػوش هفيذ عَالًي  20سٍص ثب تَخِ

اػتبًذاسد دٍلت فذسال آهشينب موتش اص ٍ 20000احذ

ثِ صًديشُ ػشد ثؼيبس خَة هيثبؿذ .دس حبلي مِ دس

ملًَي دس هيليليتش ،ثش اػبع اػتبًذاسد ايبلت مبليفشًيب

ايشاى امثشيت ؿيشّبي پبػتَسيضُ تَليذي داساي

موتش اص ٍ 15000احذ ملًَي دس هيليليتش ٍ ثش اػبع

موتشيي ػوش هفيذ يؼٌي  2سٍص هيثبؿٌذ (.)10

اػتبًذاسد اتحبديِ اسٍپب (ٍ 5000-50000 )EUاحذ

اػتشيليضاػيَى يب  1UHTفشايٌذي اػت مِ دس دهبي

ملًَي دس هيليليتش هيثبؿذ (.)17 ٍ 16 ،8 ،5 ،1

Ultra High Temperature
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Psychrotrophic
Heterotrophic Plate Count

2
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تَليذ ػشاًِ ؿيش دس ايشاى  6ميلَگشم اص ؿبخص خْبًي

فشمّب ٍ ثبمتشيّبي ػبينشٍتشٍفيل

1

هيثبؿٌذ.

سال ّفذّن /ضوارُ  /1فزٍرديي ٍ ارديثْطت 1393

/ 78طة جٌَب

دس حبلي مِ ايي اػتبًذاسد دس ايشاى ٍ 75000احذ

هشعَة ٍ هحذٍديت داهپشٍسي ،ؿيش خبم دس

ملًَي دس هيليليتش اػت مِ اص اػتبًذاسد اهشينب ٍ

هغبصُّبي ػغح ؿْش يبفت ًويؿَد ٍ ؿيشّبي هَخَد

اتحبديِ اسٍپب ثبالتش اػت (.)6 ٍ 5

دس ثبصاس ثِصَست پبػتَسيضُ ٍ اػتشيليضُ هيثبؿذ مِ اص

اػتبًذاسد  HPCثشاي ؿيش اػتشيليضُ ًيض ٍ 100احذ

اػتبىّبي ديگش فشاّن هيؿَد .قبثل رمش اػت مِ تٌْب

ملًَي دس هيليليتش دس ًظش گشفتِ هيؿَد .اػتبًذاسد

يل مبسخبًِ ؿيش پبػتَسيضُ دس ايي ؿْش ٍخَد داسد مِ

ثبمتشي مليفشم دس ّش هيليليتش ؿيش پبػتَسيضُ ثش

ؿيش هَسد ًيبص آى ًيض اص ًقبط ديگش تأهيي هيؿَد .ايي

اػبع هقشسات ايبالت هتحذُ  ٍ 10ثش اػبع هقشسات

ًوًَِگيشي هقغؼي ثب اًتخبة هغبصُّب ثِصَست

اتحبديِ اسٍپب  5هيثبؿذ ٍ دس ؿيش اػتشيليضُ ًجبيذ

تصبدفي اص ًقبط هختلف ؿْش ٍ اص ؿيشّبي پبػتَسيضُ

مليفشم ٍخَد داؿتِ ثبؿذ (.)18 ٍ 5

ٍ اػتشيليضُ ( )UHTاًدبم ؿذُ اػت .دس ايي هغبلؼِ

اؿشؿيب ملي ًيض دس ّش دٍ ًَع ؿيش پبػتَسيضُ ٍ

 11هبسك ؿبهل  6هبسك پبػتَسيضُ ٍ  5هبسك

اػتشيليضُ هيثبيؼت هٌفي ثبؿذٍ .خَد مليفشم دس ؿيش

اػتشيليضُ اص ؿيشّبي هتذاٍل هَخَد ٍ هصشفي دس

پبػتَسيضُ ،ثْذاؿت ضؼيف فشايٌذ پبػتَسيضاػيَى ٍ

ػغح ؿْش ثَؿْش (خذٍل  ٍ )2دس هدوَع ً 160وًَِ

ثؼتِثٌذي سا ًـبى هيدّذ (.)20 ٍ 19 ،18 ،5 ،4 ،1

هَسد ثشسػي ٍ آصهبيؾ قشاس گشفتٌذ.

ثؼيبسي اص ثيوبسيّبي هٌتقلِ اص ساُ هَاد غزايي ثِدليل
ػذم آگبّي هشدم اص ػفًَتّبي ثبمتشيبيي ًبؿي اص
غزاي آلَدُ گضاسؽ ًويؿَد ،ثٌبثشايي هغبلؼبتي اص ايي
دػت ،ثشاي تَػؼِ ػيؼتن  1HACCPدس خْت تَليذ،
ًگْذاسي ٍ هصشف هحصَالت ؿيش ػبلن الضاهي
هيثبؿذ .پغ دس ايي هغبلؼِ خْت ثشسػي ميفيت
هينشٍثي ؿيشّبي ػشضِ ؿذُ دس ؿْش ثَؿْش
ثبمتشيّبي ؿبخص  ،HPCمليفشم ٍ اؿشؿيبملي تؼييي

تجشيِ ٍ تحليل هينزٍتي
آصهبيـبت هينشٍثي اًدبم ؿذُ ؿبهل  ،HPCمليفشم ٍ
اؿشؿيبملي ثَد .آصهبيؾ تؼييي ثبمتشيّبي  HPCثب
اػتفبدُ اص هحيظ مـت  PCA2دس دهبي  35دسخِ
ػبًتيگشاد ٍ هذت صهبى  72ػبػت اًنَثبػيَى ٍ عجق
اػتبًذاسد اًدبم گشفت ٍ ملٌيّبي تـنيل ؿذُ ؿوبسؽ
ٍ ثشحؼت ٍاحذ ملٌي دس هيليليتش گضاسؽ ؿذًذ (.)16
آصهبيؾ تؼييي ثبمتشيّبي مليفشم ٍ اؿشؿيبملي ًيض

هَاد ٍ رٍشّا

 MPNدس  100هيليليتش گضاسؽ ؿذًذ (.)18 ٍ 17

ًوًَِگيزي

تجشيِ ٍ تحليل آهاري

ايي هغبلؼِ اص ًَع تَصيفي-تحليلي ثَدُ ٍ دسًيوِ دٍم

ًتبيح حبصل اص هغبلؼِ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس ٍ Excel

ػبل ً( 1389يوِ دٍم هْش تب ًيوِ اٍل ثْوي) اًدبم

ٍ )USA،Il،Chicago،SPSS Inc( SPSSيشايؾ 17

ؿذ .دس سٍصّبي ًوًَِثشداسي حذاقل ٍ حذامثش دسخِ

هَسد تدضيِ ٍ تحليل قشاس گشفت ٍ اص ؿبخصّبي

حشاست هتَػظ ثِتشتيت  31 ٍ 13دسخِ ػبًتيگشاد

هيبًگيي ،اًحشاف هؼيبس ٍ ًيض آصهَى آًبليض ٍ ٍاسيبًغ

ثَد .دس ؿْش ثَؿْش ثِدليل ؿشايظ آة ٍ َّايي گشم ٍ

يل عشفِ ( )ANOVAدس ايي هغبلؼِ اػتفبدُ ؿذ.

Hazard Analysis and Critical Control Points
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ؿذُ ٍ ثب ػغح اػتبًذاسد هلي ايشاى هقبيؼِ ؿذُ اػت.

ثِسٍؽ  ٍ 3MPNعجق اػتبًذاسد اًدبم ؿذًذ ٍ ثشحؼت
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 Pدس ًظش گشفتِ

.

هيضاى ثبمتشيّبي  ٍ HPCمليفشم دس ًوًَِّبي تْيِ
ؿذُ اص ؿيش پبػتَسيضُ هَخَد دس ثَؿْش دس ًوَداس 1

يافتِّا

ًـبى دادُ ؿذُ اػت.

دس ايي هغبلؼِ اص ً 98وًَِ پبػتَسيضُ 35/7 ،دسصذ

جذٍل )1هياًگيي ،حذامثز ٍ حذاقل پاراهتزّاي هينزٍتي

ًوًَِّب داساي آلَدگي  15/2 ٍ HPCدسصذ اص

اًذاسُگيزي ضذُ در ًوًَِّاي ضيز پاستَريشُ ٍ استزيليشُ

ًوًَِّب داساي آلَدگي مليفشم ثَدًذ ٍ دس ً 62وًَِ

حذاقل

اػتشيليضُ ّيچگًَِ آلَدگي هينشٍثي هـبّذُ ًـذ.
هتَػظ ،حذامثش ٍ حذاقل  ٍ HPCمليفشم ٍ E.coli

دس ؿيشّبي پبػتَسيضُ ٍ اػتشيليضُ ،دس خذٍل ً 1ـبى
دادُ ؿذُ اػت.

پاراهتزّاي هينزٍتي

هتَسط

پبػتَسيضُ  HCPدس ؿيش

26/205×104

107

0

مليفشم دس ؿيش پبػتَسيضُ

61/0

6

0

پبػتَسيضُ  E.coilدس ؿيش

0

0

0

اػتشيليضُ  HPCدس ؿيش

0

0

0

مليفشم دس ؿيش اػتشيليضُ

0

0

0

دس ؿيش  E.coilاػتشيليضُ

0

0

0

خظ اػتبًذاسد ،هغبثق ثب اػتبًذاسد هلي ايشاى اػت.

دسصذ آلَدگي  ٍ HPCمليفشم هبسكّبي هختلف ًيض دس
خذٍل ً 2ـبى دادُ ؿذُ اػت مِ موتشيي
http://bpums.ac.ir
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جذٍل )2درصذ ًوًَِّاي هثثت  ٍ HPCمليفزم در ًوًَِّاي ضيز
ًَع ضيز

پبػتَسيضُ

اػتشيليضُ

تعذاد

درصذ ًوًَِّاي

درصذ ًوًَِّاي

درصذ ًوًَِّاي

ًوًَِ

هثثت HPC

هثثت مليفزم

 E.coilهثثت

A

16

75/1

23/7

0

B

18

27/9

16/7

0

C

14

35/6

7/1

0

D

19

31/6

10/6

0

E

13

23/1

7/7

0

F

18

22/2

5/6

0

G

11

0

0

0

H

12

0

0

0

I

12

0

0

0

K

13

0

0

0

L

13

0

0

0

ًوًَِ

ثب تَخِ ثِ خذٍل  3اثش دهب ثش سٍي هيضاى ٍ HPC

پبػتَسيضُ ٍ 205/26×104احذ ملٌي دس هيليليتش ثَد

مليفشم مبهالً هؼٌيداس ٍ داساي ساثغِ هؼتقين ثَد.

مِ اص هيضاى اػتبًذاسد هلي ايشاى (اػتبًذاسد ؿوبسُ

جذٍل )3ضزاية ّوثستگي پيزسَى در هَرد رٍاتط
 ٍ HPCمليفزم تا پاراهتز دها
پاراهتز
HPC
مليفشم

 )2406يؼٌي ٍ 7/5×104احذ ملٌي دس هيليليتش ثؼيبس
ثبالتش اػت .ايي يبفتِ ًـبًِ آلَدگي ؿذيذ ؿيش
پبػتَسيضُ ثِ ثبمتشيّبي  HPCهيثبؿذ ٍ هيبًگيي

دها
*

0/67

**

0/13

اػذاد ًـبى دادُ ؿذُ ضشيت ّوجؼتگي پيشػَى ()rهيثبؿٌذ.
*ّوجؼتگي ثب  P>0/01هؼٌيداسثَد.
** ّوجؼتگي ثب  P>0/05هؼٌيداسثَد.

مليفشم دس ًوًَِّبي پبػتَسيضُ  0/61ثَدً .تبيح
هغبلؼبت اًدبم ؿذُ ثش سٍي هبسكّبي هختلف ثِعَس
خذاگبًِ ًيض ًـبى داد مِ ًوًَِ  Aداساي ثيـتشيي ثبس
هينشٍثي  ٍ HPCمليفشم (خذٍل  )2هيثبؿذ.

مليفشم ( )P;0/292ثب دٍسُ ًگْذاسي (فبصلِ صهبًي

هدبٍست ؿْش ثَؿْش قشاس داسد ٍ ثِدليل هحذٍديت

تَليذ تب تبسيخ ًوًَِثشداسي) ساثغِي هؼٌيداسي

ايدبد گبٍداسي ثِػلت ؿشايظ آة ٍ َّايي ؿْش ،ؿيش

ثِدػت ًيبهذ .هيضاى ثبمتشيّبي  ٍ HPCمليفشم دس

خبم هَسد ًيبص ايي مبسخبًِ اص ؿْشّبي ديگش اػتبى ٍ

مليِ ًوًَِّب ثب افضايؾ دهب افضايؾ يبفت مِ ضشايت

اػتبىّبي هدبٍس تأهيي هيؿَد .ثٌبثشايي ثؼذ هؼبفت ٍ

ّوجؼتگي ثِدػت آهذُ دس خذٍل ً 3يض گَيبي ّويي

حول ٍ ًقل ًبهٌبػت ؿيش خبم هيتَاًذ اص خولِ داليل

هغلت اػت.

ػوذُي آلَدگي ثيـتش ًوًَِ  Aثبؿذ.
ميفيت ثبمتشيبيي ؿيش خبهي مِ ثشاي تَليذ ؿيش پبػتَسيضُ

تحث

هَسد اػتفبدُ قشاس هيگيشد ثش ميفيت هحصَل پبػتَسيضُ

ثب تَخِ ثًِتبيح ثِدػت آهذُ ،هتَػظ  HPCدس ؿيش

ٍ هبًذگبسي آى تأثيش ثِػضايي داسد (.)5
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ثيي هيضاى سؿذ ثبمتشيّبي ٍ )P;0/392( HPC

مبسخبًِاي مِ ًوًَِ  Aدس آى تَليذ هيؿَد دس
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دٍتزادراى ٍ ّوناراى

ثبمتشيّبي ثبقي هبًذُ دس لَلِّبي اًتقبل ؿيش ثؼذ اص

ثِعَس ملي دس هَسد هؼبيت ٍ هضايبي ؿيشّبي

پبػتَسيضاتَس ،تبًل ًگْذاسي ؿيش پبػتَسيضُ ٍ ثيـتش

پبػتَسيضُ ٍ اػتشيليضُ هيتَاى گفت مِ دس ؿيشّبي

اص ّوِ دػتگبُ پشمٌٌذُ پبمت هيثبؿذ (.)25 ٍ 22 ،21

پبػتَسيضُ ،هينشٍةّبي ثيوبسيصا اص ثيي هيسًٍذ ٍلي

قبثل رمش اػت مِ دس مـَسّبي ايبالت هتحذُ ٍ

هينشٍةّبي ػبهل فؼبد ثبقي هيهبًٌذ .ثٌبثشايي هذت

اتحبديِ اسٍپب ساثغِي ثؼيبس قَي ثيي ػالهت هصشف

صهبى هبًذگبسي ايي ؿيشّب دس يخچبل  2تب  3سٍص اػت

مٌٌذگبى ٍ ػَد اقتصبدي تَليذمٌٌذگبى ٍ فشٍؿٌذگبى

ٍ ثؼذ اص ايي هذت هينشٍةّبي ػبهل فؼبد حتي دس

ٍخَد داسد مِ ايي هؼئلِ دس هَسد ؿيش ًيض سػبيت

ػشهبي يخچبل فؼبل هيؿًَذ ٍ ؿيش سا غيش قبثل

هيؿَد ،دس حبلي مِ دس مـَسّبي دس حبل تَػؼِ

هصشف هيمٌٌذ .اهب دس هقبثل ٍ دس سٍؽ

ػَد اقتصبدي ثش ػالهت هصشف مٌٌذگبى تشخيح دادُ

اػتشيليضاػيَى ثِدليل دسخِ حشاست ثبال توبهي

هيؿَد (.)24

هينشٍةّبي ثيوبسيصا ٍ ػبهل فؼبد هَخَد دس ؿيش

دهب ثش سؿذ هينشٍاسگبًيؼنّب هؤثش اػت ٍ دس صَست

ًبثَد هيؿًَذ (الجتِ ايي ًبثَدي صذسصذ ًيؼت)(.)15

ػذم مٌتشل ٍ تٌظين هٌبػت ،هَاد غزايي فبػذ

ثٌبثشايي ايي ايي ًَع ؿيشّب حتي دس خبسج اص يخچبل

هيؿًَذ ،ثِگًَِاي مِ ثب افضايؾ ّش  10دسخِ

تب  6هبُ قبثليت ًگْذاسي داسًذ .اهب ًنتِ قبثل تَخِ آى

ػبًتيگشاد دهب ،ػشػت ٍامٌؾّبي ؿيويبيي دس هَاد

اػت مِ ثِ هحض ثبص مشدى ثؼتِثٌذي ايي ؿيشّب ٍ

غزايي اص خولِ ؿيش مِ داساي ؿشايظ ثؼيبس هٌبػت

تجبدل َّايي دس آى ؿشايظ آًْب ؿجيِ ثِ ػبيش ؿيشّبي

ثشاي سؿذ هينشٍاسگبًيؼنّب اػت ،دٍ ثشاثش هيؿَد مِ

پبػتَسيضُ هيؿَد ٍ تٌْب ثِهذت  2سٍص هيتَاى آىّب

ًتبيح ثِدػت آهذُ دس ايي هغبلؼِ ًيض گَيبي ايي

سا دس يخچبل ًگْذاسي مشدً .نتِ هْنتش آى اػت مِ

هغلت ثَد ٍ ساثغِ هؼٌيداسي ثيي دهب ٍ سؿذ

ؿيشّبي هذتداس ثِدليل ؿذت حشاست ثبالي

هينشٍاسگبًيؼنّب ثِدػت آهذ ( .)13 ٍ 12ؿيش

اػتشيليضاػيَى دس هقبيؼِ ثب ؿيشّبي پبػتَسيضُ هَاد

پبػتَسيضُ تب تبسيخ هصشف ثبيؼتي دس يخچبل دس دهبي

هغزي ثيـتشي سا اص دػت هيدٌّذ .ثِعَس هؼوَل دس

 4دسخِ ػلؼيَع ٍ دٍس اص ًَس ًگْذاسي ؿَد،

ؿيش پبػتَسيضُ  10تب  20دسصذ پشٍتئييّبي هحلَل

ثِّويي دليل سػبيت صًديشُ ػشهب دس حول ٍ ًقل ؿيش

دس ؿيش تخشيت هيؿًَذ ،دس حبلي مِ دس ؿيش اػتشيل

خبم ٍ پبػتَسيضُ ضشٍسي اػت (.)15

ايي هقذاس تخشيت ثِ  40تب  60دسصذ هيسػذ (.)15

هغبلؼبت ديگشي ًيض مِ دس ايي صهيٌِ اًدبم ؿذُ اص

ّوچٌيي حشاست ثبال اثش ًبهغلَة خَد سا سٍي ثشخي

خولِ هغبلؼِ دس هَسد ٍضغ هينشٍثي ؿيش پبػتَسيضُ

ٍيتبهييّبي حؼبع ثِ حشاست ؿيش ًيض هيگزاسد

داللت ثش ٍخَد ايي استجبط هؼتقين داؿت (ٍ 21 ،20

(.)16 ٍ 11 ،10

 .)24ثيي هيضاى سؿذ ثبمتشيّبي  ٍ HPCمليفشم

ًتبيح حبصل اص ايي هغبلؼًِ ،ـبى هيدّذ مِ ًوًَِّبي

دٍسُ ًگْذاسي (فبصلِ صهبًي تَليذ تب تبسيخ

ؿيش پبػتَسيضُ خوغآٍسي ؿذُ اص ًقبط هختلف ؿْش

ًوًَِثشداسي) ساثغِي هؼٌيداسي ثِدػت ًيبهذ مِ ايي

ثَؿْش ،اص ًظش هينشٍثي داساي ميفيت پبييٌي هيثبؿذ.

هيتَاًذ ًبؿي اص ًگْذاسي هٌبػت دس هغبصُّبي

ثب ٍخَد دسخِ حشاست ثبال دس ايي ؿْش ٍ اثش دهب ثش هيضاى
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آلَدگي ثبمتشيبيي ثؼذ اص پبػتَسيضاػيَى ؿبهل

ػشضِمٌٌذُ ؿيش دس ػغح ؿْش ثبؿذ.
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.پيـٌْبد هيگشدد

سؿذ ثبمتشيبيي ٍ ثب تَخِ ثِ ايٌنِ ًوًَِثشداسي دس فصل

ثب تَخِ ثًِتبيح ثِدػت آهذُ ًظبست ثيـتش هشامض

 ثٌبثشايي،پبييض ٍ اٍايل صهؼتبى صَست گشفتِ اػت

ِ حول ٍ ًقل ٍ ػشض،ريشثظ دس مليِ هشاحل تَليذ

هيتَاى ًتيدِ گشفت مِ ؿيشّبي پبػتَسيضُ دس فصل ثْبس

.ؿيشّبي پبػتَسيضُ پيـٌْبد هيؿَد

ٍ تبثؼتبى مِ دهبي َّا ثبالتش هيثبؿٌذ داساي آلَدگي
) ثؼيبس ؿذيذتشيE.coli ٍ  ٍ مليفشمHPC( هينشٍثي

سپاط ٍ قذرداًي

 ثِدليل ايٌنِ دس اػتشيليضاػيَى، ثب ايي ٍخَد.خَاٌّذ ثَد

ثب ػپبع اص هؼبًٍت پظٍّـي داًـگبُ ػلَم پضؿني

 ثبمتشيّبي اػپَسصا،ثب حشاست ثبال مليِ هينشٍاسگبًيؼنّب

ثَؿْش مِ ايي عشح پظٍّـي سا حوبيت هبلي ًوَدًذ

ٍِ ػَاهل فؼبد دس ؿيش ًبثَد هيؿًَذ ٍ ثب تَخِ ث

ٍ ّوچٌيي ثب قذسداًي اص مليِ مبسمٌبى صحوتنؾ

يبفتِّبي ايي پظٍّؾ مِ ّيچگًَِ آلَدگي دس ايي ؿيشّب

هؼبًٍت غزا ٍ داسٍ مِ صويوبًِ هب سا دس ايي پظٍّؾ

 ثٌبثشايي دس چٌيي ؿشايظ آة ٍ َّايي ثشاي،هـبّذُ ًـذ

.يبسي ًوَدًذ

ُاػتشيليض

ؿيشّبي

،مٌٌذگبى

هصشف

ػالهت
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Abstract

Background: Milk is a valuable source of nutrients that microorganisms can grow in favorable conditions
on it. This study was conducted to evaluate the microbiological quality of pasteurized and sterilized
marketing milks in Bushehr.
Material and Methods: This descriptive study was conducted in the autumn and early winter 2011. In this
study 11 brands including 6 pasteurized, 5 sterilized brands and in total 160 samples were elevauted.
Microbial tests included heterotrophic bacteria (HPC), total coliform and Escherichia coli (E.coli) were
conducted according to standard methods.
Results: results of this study showed that from 98 pasteurized samples, 35/7% and HPC and 15/2% of
samples were contaminated by HPC and total coliform, respectively. There was no microbial contamination
in all 62 sterilized samples. Mean heterotrophic bacteria in pasteurized milk was much more than Iranian
national standard.
Conclusion: In this research the relationship between heterotrophic and coliform bacterial growth with
temperature and time variation between production date and sampling date (maintenance period) were
measured and the results showed that bacterial growth had direct and significant association with temperature
but there was no statistically significant association with maintenance period.
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