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ارزيابي فلور و خاستگاه ميكروارگانيسم هاي غير الكتيكي موجود در كره 

شيا استافيلوكوكوس اورئوس، اشرمحلي جنوب خراسان (مسكه) با تكيه بر 

مخمر - و كپك كلي  

 

4رهام جاللوند 2 يحيي مقصود لو ،3مسعود ياور منش  ،2، مرتضي خميري*1فريبا قيامتي يزدي  
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  مشهد فردوسي دانشگاه كشاورزي، دانشكده ،گروه علوم و صنايع غذايي  استاديار -3
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  چكيده

باشد كه طي فرآيند خاصي از شير گاو يا از مشتقات ماست مي ايرآوردهف استفاده در ناحيه جنوب خراسان، هاي موردترين كرهمسكه يكي از متداول

برخوردار است. با توجه به عدم استفاده از فرايند حرارتي خاص  اين محصول از طعم و آروماي خوب و قابليت هضم بااليي گوسفند قابل استحصال است.

با استفاده از روش  . در اين پژوهشمصرف اين محصول مي باشد اصلي هايهاي بيماريزا، يكي از دغدغهدر توليد اين محصول، وجود ميكروارگانيسم

حاصل از آن و پوست يا مشك مورد  شامل شير خام گوسفندي، ماست به همراه خاستگاه آن، عوامل موثر بر فلور ميكروبي مسكه هاي مبتني بر كشت

ن گناباد، از سه دامداري واقع در شهرستا )شير، ماست و مسكه هاي جمع آوري شده ( ، مشخص شد كه از ميان  نمونهاين اساسبر ارزيابي قرار گرفت.

% مربوط به آلودگي 4/0، ك ومخمرمربوط به آلودگي كپها از ميكروارگانيسم% 7/8 اختصاص داشت. همچنين به سرماگراها% فلور ميكروبي 90

د كپك كه حاوي بيشترين تعدامسكه اختصاص  به هاميكروارگانيسم بود. با توجه به اينكه بيشترين اشرشيا كلي% مربوط به 08/0استافيلوكوكي و 

، ضروري به )صنعتي شدن توليد اين محصول ارزشمند به منظور(محصول نهايي  جهت كاهش بار ميكروبي مناسب هايبكار گيري راهكار ز ،ومخمر ني

  نظرمي رسد. 

   .خاستگاه الكتيكي، غير فلور مسكه، ارزيابي،واژگان:  كليد

  مقدمه

شير گوسفند تحت مسكه در لغت، به محصولي اطالق مي شود كه از چربي ماست، پس از انجام عمليات تلمب زني گرفته مي شود. 

سپس ماست بدست آمده را درون ماست زن هاي دستي يا تلمب مي شود فرايند حرارتي ماليم و فرايندهاي تخميري به ماست تبديل 

فاز چربي روي سطح قرار مي گيرد. خامه بدست آمده جمع آوري  ماست دو فاز شده و مب زني،پس از طي زمان تلهاي پوستي ريخته و 

شده و به منظور خارج شدن دوغ آن (آب كره يا دوغ شالقي) به طور كامل فشرده مي گردد. سپس با شكل دهي به مجموعه حاصل، آن 

  ).1مي آورند كه به آن مسكه مي گويند (را به شكل يك كره در 
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د لذا احتمال آلودگي به ميكروارگانيسم هاي پاتوژن گير نمي صورت) پاستوريزاسيون(خاصي  حرارتي فرايند هيچ محصول، اين هيهت در

  د بهداشتي وجود دارد.رمخمر، در صورت عدم رعايت موا - مانند استافيلوكوكوس اورئوس و اشرشيا كلي و همچنين كپك

  

شير خام گوسفندي، ماست (ميكروبي مسكه  خاستگاه  و مبتني بر كشت عوامل موثر بر فلوردر اين پژوهش با استفاده از روش هاي 

   مي گيرد. مورد ارزيابي قرار )حاصل از آن و پوست يا مشك

  مواد و روش ها

  و Baird Praker Agar ،Plate Count Agar (PCA)، Eosin Methylene Blue (EMB) (BPA)هاي محيط هاي كشت

YGCA(Yeast Glucose Chloramphinical Agar  به ترتيب براي جداسازي و شناسايي استافيلوكوكوس اورئوس، باكتري هاي

تلوريت پتاسيم از شركت  امولوسيون سفيده تخم مرغ به همراهو E.C Broth، NaClو محيط كشتمخمر،  -سرماگرا، اشرشيا كلي و كپك

  مرك آلمان خريداري شدند.

 درشرايطماست و كره ي گوسفندي از سه دامداري سنتي واقع در شهرستان گناباد (جنوب خراسان رضوي) تهيه شد.  ،شير تازه

 سري آنها از و مخلوط 1ساز همگن دستگاه با كامل بطور استريل پپتون واتر ليتر ميلي 90 هاي كره با نمونه از يك هر از گرم 10 استريل

انجام شد ( در مورد  YGCAو  PCA،BPA ،EMB سپس كشت سطحي بر روي محيط هاي اختصاصي .)4( تهيه شد 10- 7رقت  تا رقت

 درجه 37 درانكوباتور ساعت 24 بمدت دو تكرار در نمونه هر يها از محلول رقيق ساز سرم فيزيولوژي استفاده شد). پليتو ماست شير 

با توجه به اينكه محيط كشت   ).3درجه سانتيگراد) ( 25اينكوباتور ر ساعت د 72به مدت  YGCAگرفتند ( محيط كشت  قرار سانتيگراد

BPA از نوع پايه و فاقد امولوسيون زرده تخم مرغ و تلوريت پتاسيم جهت تيره شدن رنگ كلني هاي استافيلوكوكوس بود،  خريداري شده

  .)2( استفاده شد، حجمي - % حجمي5از امولوسيون تجاري زرده تخم مرغ و پودر تلوريت پتاسيم به ميزان 

 و مورفولوژيكي مشخصات نظر از كلني هاي مشخص رشد كرده عالمت گذاري و ها، پرگنه شدن ظاهر و گذاري گرمخانه پايان از پس 

 شكل و) مقعر و محدب صاف، (برآمدگي ،)عمقي يا سطحي( گرفتن قرار محل قطر، رنگ، شامل باكتريايي هاي پرگنه ظاهري هاي ويژگي

  ).5( دشدن بررسي )خورده چين و بيضوي كروي،(

ساعت  24ميلي متر پس از  5/1تا  1استافيلوكوكوس اورئوس به صورت كلني هاي سياه يا خاكستري براق و محدب ( با قطر  

ساعت گرمخانه گذاري) با هاله شفاف كه ممكن است به صورت جزئي  48ميلي متر پس از مدت زمان  5/2تا  5/1گرمخانه گذاري و قطر 

  .)2(شده باشند، ديده مي شوند كدر 

 رويت شدند EMBط كشت يخاكستري فلزي بر سطح مح -اشرشيا كلي نيز به صورت كلني هاي پهن،  محدب و درخشان با جالي سبز

درجه سانتيگراد و غلظت نمك  45و  15انجام شد كه شامل رشد در دماي  E.C brothتست هاي بيوشيميايي در محيط  پس از آن،

% از كلني هاي مشكوك به اشرشيا كالي قادر به رشد در دماها و غلظت نمك مذكور بوده و از آن ها به عنوان نمونه 10% بود. حدود 10

  .)2(هت رويت ميكروسكوپي، الم تهيه شد هاي تاييد شده ج

   شمارش شدند.  اشرشيا كليمشابه با استافيلوكوكوس اورئوس وجدايه هاي   ،باكتري شكل و پرگنه ژيمورفولو به توجه با و

  

  نتايج و بحث

 و محدب صاف، (برآمدگي ،)عمقي يا سطحي( گرفتن قرار محل قطر، رنگ، شامل باكتريايي هاي پرگنه ظاهري هاي ويژگي بررسي از

 رنگ توسط باكتري خود از آمده بدست ظاهري خصوصيات تست هاي بيوشيميايي و)، خورده چين و بيضوي كروي،( شكل و) مقعر

مربوط جدايه   15 مربوط به باكتري هاي سرماگرا،جدايه  128، جدايه  150كه از اين  ندشد خابتات هوازي جدايه  150 آنها، الم آميزي

  10مخمر،  -كپك جدايه 15از ميان  استافيلوكوكوس اورئوس بود.مربوط به جدايه   2مربوط به اشرشيا كلي و  جدايه  5 مخمر، - به كپك

استافيلوكوكوس  جدايه هاي . همچنين در مورد)مخمر بود -ماست فاقد كپك( استحصال شد. از شير خام جدايه  5از كره، و  جدايه

  3موجود،  جدايه  5، از كلي اشرشيا باكتري . در موردندمربوط به شير بوده و كره و ماست فاقد اين باكتري بودجدايه اورئوس هر دو  

  33مربوط به شير،  جدايه  85موجود،  جدايه 128در كره شناسايي شدند و در مورد باكتري هاي سرماگرا، از  مورد در شير و دو  مورد

  مربوط به ماست بود. جدايه  10مربوط به كره و  جدايه

  

                                                             
1.Stomacher 
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شود كه در روند توليد مسكه، محصول حد واسط يعني ماست، از كمترين بار ميكروبي  با توجه به نتايج به دست آمده، مشاهده مي

پس از مايه زني نسبت داد لذا باكتري هايي چون اشرشيا كلي و  pH كاهش شديد برخوردار بوده كه اين امر را مي توان به

استفاده  همچنين بود. هندابهينه رشد آن ها در محدوده ي خنثي مي باشد، قادر به رشد در ماست  نخو pHاستافيلوكوكوس اورئوس كه 

مي باشند، شرايط را براي رشد ساير  الكتوباسيلوس بلگاريكوسو  استرپتوكوكوس ترموفيلوسدو باكتري   از مايه ماست كه حاوي

با توجه به از بين رفتن شمار زيادي از ميكروارگانيسم هاي پاتوژن  مي نمايد. وارگراها و كپك و مخمر، دشاميكروارگانيسم ها از جمله سرم

در ماست، بار ميكروبي در محصول نهايي كره را مي توان به آلودگي ثانويه ناشي از محيط توليد يعني مشك يا تلمب، بار ميكروبي اوليه 

 pHبه واسطه  افزايش  اشرشياكلياكتري هاي فرصت طلب مانند بسيار زياد شير گوسفند و مساعد شدن شرايط جهت رشد برخي از ب

  ).6د (نسبت دا

 كيفيت هر فرآورده تا حد زيادي به كيفيت مواد خام به كار برده شده در توليد آن وابسته است ، كره نيز از اين نظربا توجه به اين كه 

نگرفته و مايه زني پس از  صورت) پاستوريزاسيون(خاصي  حرارتي فرايند هيچ محصول، اين تهيه درنخواهد بود. با توجه به اينكه  مستثني

چربي مي  ليپوليز شديد  با توانايي اي و غير باكتريايي موجود در شيردرجه انجام مي پذيرد، ليپاز هاي باكتري 45رساندن دماي شير به 

درجه سانتيگراد  4ساعت و در دماي  24سكه حداكثر به مدتلذا نگهداري شير خام مربوط به توليد م توانند در فساد مسكه موثر باشند.

ايجاد طعم تند و  در نهايت سرماگراها ليپوليز شديد و رشد نگهداري چند روزه ي شير در درجه حرارت پايين، باعثمي باشد.  امكان پذير

  ).1خواهد شد ( از آن ر شير و فرآورده ي حاصلتيز د
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