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نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی

بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی کوزهای (کوپه) استان کردستان
زهره مشاک  ،*1جواد

روشنی2

 - 1گروه بهداشت مواد نذایی،دانشکده دامازشکی ،واسد یرد،دانشگاه آزاد اسهمی ،یرد ،ایران
 - 2گروه بهداشت مواد نذایی،دانشکده دامازشکی ،واسد یرد،دانشگاه آزاد اسهمی ،یرد ،ایران
دریافت مقاله  21 :اردیالهشت  ،1۹۳1بازنگری ۳ :تیر  ،1۹۳1پذیرش نهایی 11 :شهریور 1۹۳1

چکیده
پنیر یوزه ای نوعی پنیر بیا بافیت نیمیه سیلت و ییرم رنی

اسیت ییه دارای مقیدار زییادی ربیی و علیر و ط ی تنید

بوده و در نیواسی نیرب و شیمال نربیی اییران بیه یورت سینتی تولیید میشیود .هید ایی ملال یه بررسیی شیاخ های
شیمیایی و میکروبیی در نمونیههای پنییر ییوزهای اسیتان یردسیتان بیود .ت یداد  11نمونیه پنییر سینتی ییوزهای در ف یل
زمسییتان  ،1۹۳1از شییهرهای سییقز ،بانییه و سیینندد بییه ییورت ت ییادفی میی آوری شیید .آزمونهییای شیییمیایی شییامل
انییدازهگیری مییاده خشییک ،اسیییدیته ،pH ،ربییی ،پییروتئی  ،خایسییتر ،نمییک ،یلسییی و فسییفر و آزمونهییای میکروبییی
شییامل شییمارش یلیفرمهییا و یاییک و ملمییر و شناسییایی میکروارگانیسیی های اشریشیییا یلییی ،اسییتافیلویویوو ارهییوو،
سییالمونه و لیسییتریا مونوسیییتوژنز در نمونییههای پنیییر یییوزهای بییود .میییانگی مییاده خشییک  51/25در یید،5/5۳ pH ،
اسیییدیته  1۹/۱۳در ییه دورنیییک ،پییروتئی  1۹/31در یید ،ربییی  22/52در یید ،خایسییتر  13/51در یید ،نمییک ۱/1۳

در یید ،یلسییی  1/32گییرم در  133گییرم و فسییفر  3/۱1گییرم در  133گییرم بییود .آلییودگی بییه سییالمونه و لیسییتریا
مونوسیییتوژنز در هییی یییدام از نمونییهها مشییاهده نشیید و آلییودگی بییه یلیفییرم  15/2در یید ،اشریشیییا یلییی  ۹1/3در یید،
یاییک و ملمییر  2۹/1در یید و اسییتافیلویویوو ارهییوو  11/۳در یید بییود .پنیییر یییوزهای اسییتان یردسییتان سرشییار از
منییاب پییروتئی  ،یلسییی و فسییفر بییوده و ارزش نییذایی بییاالیی دارد .امییا از ن ییر میکروبییی اسییتافیلویویوو ارهییوو،
یلیفرم ،اشریشییا یلیی ویایک و ملمیر) نیر ابیل الیول بیوده و فراینید تولیید و عرشیه آن نیازمنید ن ارتهیای بهداشیتی
است .تولیید ین تی پنییر ییوزهای میتوانید بیه بهالیود ییفییت بهداشیتی آن یمیک ینید ،و در شیم میتوانید مندیر بیه
گسترش عرشه ای فراورده سودمند در ایران و سایر یشورها شود.

واژگان کلیدی :پنیر یوزهای ،استان یردستان ،ویتگیهای شیمیایی ،ویتگیهای میکروبی

* پست الکترونیک نویسنده مسئول مکاتالهmashak@kiau.ac.ir :
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یرد .انیوا پنییر ییوزهای در اییران بیه نامهیای ملتلفیی

در سییییالهای اخیییییر علیییییرن پیشییییرفتهای

از مله پنیر یوزه گیاوی و ییا گوسیفندی ،پنییر مهابیاد،

شمگیر ینای لالنیی و ین تی شیدن تولیید لالنییات،

پنیر میایو ،پنییر ینگیر ،پنییر زییره ،پنییر ییرفی ،پنییر

بسیییییاری از م ییییر ینندگان تمایییییل بییییه م ییییر

سیرک و پنیر دری نامیده میشود .)۱-1
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می ییوالت لالنییی سیینتی دارنیید یییه از عوامییل مییؤثر در

ارزییییابی ویتگیهیییای شییییمیایی پنییییر ییییوزهای و

ایییی مسییی له میتیییوان بیییه بهتیییر بیییودن ویتگیهیییای

ملابقییت ای ی شییاخ ها بییا م یارهییای ت یییی شییده ،از

ارگانولاتییییک و دارا بیییودن خ و ییییات سیییهمتیبلش

ن ییر ترییمی

یییت و سییهمت می ییول دارای اهمیییت

اییی می ییوالت اشییاره نمییود .همننییی فراوردههییای

بوده و میتوانید راهیی بیرای عرشیه ملمیئ و گسیترش

سنتی لالنی بیا ذاهقیه م یر یننیدگان و عیادات م یر

تولییید آن باشیید .همننییی ارزیییابی میکروبییی از ن ییر

بییومی -منلقییهای سییازگار اسییت  .)1-1در ایییران تولییید

ت ییییی وشییی یت بهداشیییتی می یییول و پاتوژنهیییای

پنیییر از گذشییته م مییول بییوده اسییت و هنییوز گییرایش

مو ود در آن مه اسیت ،ییه بیه دلییل اسیتفاده از شییر

زیادی بیه اسیتفاده از پنیرهیای نییر پاسیتوریزه و میلیی

خییام آلییوده در تهیییه پنیییر ،عییدم پاستوریزاسیییون ،و

و ییود دارد .بییه عنییوان مرییال در نییواسی شییمال نییرب و

همننیییی نگهیییداری در زییییر خیییاک و آلیییودگی بیییه

نییرب یشییور پنیییر لیقییوان و پنیییر یییوزهای و در نییواسی

میکروارگانیزمهییای پییاتوژن ،میتوانیید خلییر فسییاد و یییا

شییمال و شییمال شییر ی یشییور پنیییر خیکییی بییه دلیییل

آلییودگی بییه پاتوژنهییای بیمییاریزا را افییزایش دهیید

علییییییر و ط یییییی مللییییییوب ،از م رو تییییییری و

.)1-13

پرطر دارتیییری می یییوالت میباشیییند  .)۹-5پنییییر
یییوزهای نییوعی پنیییر بییا بافییت نیمهسییلت و یییرم رن ی

تییا ینییون ویتگیهییای فراوردههییای لالنییی مت ییددی
مشییابه بییا پنیییر یییوزهای مو ییود در ایییران ،در نقییاا
هییان میورد بررسییی یرار گرفتییه اسیت .هایییال

است یه دارای مقدار زییادی ربیی و علیر و ط ی تنید

ملتلی

بییوده و در یشییورهای ملتل ی از ملییه یونییان ،ترییییه و

اونلیییو و همکیییاران  )2331تفیییاوت نگهیییداری پنییییر

ایران بیه یورت سینتی تولیید میشیود شیکل  .)1ایی

سنتی تریییه را در ریرو پهسیتیکی ییا پوسیت بیز بیر

فراورده میتواند با شییر تیازه بیز ،گیاو ییا گوسیفند تهییه

ویتگیهییای فیزیکییو شیییمیایی و میکروبییی آن بررسییی

شیییود .در ب ریییی از منیییاطص آذربایدیییان و یردسیییتان،

نمودند  .)13تنیو میکروبیی پنییر فوسیا بیا اسیتفاده از

مل و ییاً منییاطص روسییتایی ،بییه شیییوه سیینتی م ییده

روش  )PCRیییه بییهطور سیینتی در یشییور ایتالیییا تولییید

گوساله را به ل یاتی برییده و پیی از خشیک ییردن بیه

میشییود ،توسییی بییاربیری و همکییاران  )2312مییورد

میییدت  2هفتیییه در مقیییداری آب یییرار میدهنییید و در

بررسییی ییرار گرفتییه و ارتالییاا بییی میکروارگانیس ی های

نهایییت ع ییاره بهدسییت آمییده را بییا نییام میلییی هییون

نمونههای پنییر و میییی رسییدن آنهیا بیه اثالیات رسیید

 )Havenبییه مایییه پنیییر اشییافه مییننیید  .)1 ،۱مراسییل

 .)11در اییییران نییییز سسیییامیراد و همکیییاران )233۱

تولییید پنیییر یییوزهای شییامل مایییه زدن بییه شیییر خییام،

ویتگیهییای شیییمیایی انییوا پنیییر یییوزهای آذربایدییان

دلمیه بسییت  ،داسییازی آبپنییر ،آبنمکگییذاری ،خییرد

نربییی را بررسییی نمییوده و میییزان مییاده خشییک  5۹الییی

یردن ،نمیک زدن ،آبگییری و انالیار ییردن اسیت .پیی

 ،)55پیییروتئی

 22/1الیییی  )22/۱و ربیییی  21الیییی

از رسییدن پنیییر میتیوان آن را در یییوزه سیفالی ،پوسییت

)2۱در یییید  ،را گییییزارش نمودنیییید  .)۹ویتگیهییییای

دبیانی شیده گوسیفند ییا بیز ،دبیه پهسیتیکی ییا یوطی

میکروبی پنییر ییوزهای آذربایدیان نربیی توسیی آ یازاده

سلالییی و در انالییار ،یاهییدان و یییا زیییر خییاک نگهییداری

مشییگی  )2331بررسییی شیید و نتییایج نشییان دهنییده

بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی ...
و یییود میکروارگانیسییی هایی ن ییییر اشریشییییا یلیییی و

شیییمیایی و میکروبییی پنیییر یییوزهای شییهر ییزوی را

اسییتافیلویویوو ارهییوو در نمونییههای پنیییر پیییش از

بررسی نمیوده بیا تو یه بیه آلودگیهیای مشیاهده شیده،

رسیییدن در آب نمییک بییود .در سییالی یییه در پنیرهییای

بهداشیییت ایییی فیییراورده را در سییید شییی ی گیییزارش

رسیییده اییی دو بییایتری بیمییاریزا یافییت نشیید .)12

نمودند .)1۹

پیییایالی و همکیییاران  )2315خ و ییییات فیزیکیییو

در شیهرهای ملتلی اسییتان یردسییتان بییه خ ییور

مواد و روشها

شهر سقز ،ای فیراورده بیه یورت سینتی بیا نیام میلیی

نییو ملال ییه تیلیلییی مشییاهدهای و ام ییه آمییاری

یورت ییه پنییر از شییر

شامل نمونههای پنییر سینتی ییوزهای اسیتان یردسیتان

پاسییتوریزه نشییده گوسییفند و بییا افییزودن ع ییاره هییون

بییود .ت ییداد  11نمونییه پنیییر یییوزهای در ف ییل زمسییتان،

تهیییه شییده  ،سییای خییرد شییده و پییی از نمییکزنی ،بییه

از شیییهرهای سیییقز  11نمونیییه) ،بانیییه  1۱نمونیییه) و

ییورت فشییرده درون یییوزه سییفالی ییرار داده میشییود.

سیینندد  21نمونییه) بییه ییورت ت ییادفی میی آوری

سای در یوزههیا بیا گیل مسیدود شیده و ییوزه بییش از

شیید .بییه یمییک ییا وی اسییتریل از هییر نمونییه پنیییر

 ۹مییاه ،بییه ییورت وارونییه در عمییص سییدود  1متییر زیییر

یییوزهای  253گییرم ،از سییمتهای سییلیی و عمقییی

خییاک انالییار میشییود  .)15 ،11 ،۹بییا تو ییه بییه نیییوه

برداشییت شییده و درون رییر شیشییهای اسییتریل ییرار

تولید بیومی ایی فیراورده در اسیتان یردسیتان و تفیاوت

داده شییده و در ینییار ی ی خشییک بییه آزمایشییگاه ارسییال

آن بییا پنیییر یییوزهای سییایر اسییتانهای یشییور ،تییا ینییون

گردید.

یوپه تولیید میشیود .بیه ایی

تیقیقییی هییت بررسییی ویتگیهییای آن اندییام نشییده
است .بیا تو یه بیه تولیید و م یر بیاالی ایی فیراورده
در منلقیییه یردسیییتان ،هییید ایییی ملال یییه بررسیییی
شییاخ های شیییمیایی و میکروبییی در نمونییههای پنیییر
یوزهای منلقه مزبور میباشد.

آزمونهههای شهههیمیایی :آزمونهیییای شییییمیایی
شییامل انییدازهگیری مییاده خشییک ،اسیییدیته ،pH ،ربییی،
پییروتئی  ،خایسییتر ،نمییک ،یلسییی و فسییفر بییرای هییر
یک از نمونیههای پنییر بیود .یلییه میواد و شناسیاگرهای
مییورد اسییتفاده مربییوا بییه شییریت مییرک آلمییان بییود.
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الییل و

مییواد آلییی پنیییر توسییی پرمنگنییات پتاسییی و نیتریییک

ب یید از تاللیییر آب مو ییود در آزمونییه مللییوا شییده بییا

اسییید و سییای ت یییی یلییرور میتییوی نمونییه ،توسییی

شییی  ،بیییه وسییییله آون در دمیییای  132±2در یییه

عیارسییندی بییا امییهح نیتییرات نقییره در سر یور میلییول

سلسییوو اندییام گرفییت اسییتاندارد ملییی ایییران .)115۹

نیتریییک اسییید و در مدییاورت سییولفات آمونیییایی آه ی

انییدازهگیری اسیییدیته هییر یییک از نمونییهها بییه روش

سییه ررفیتییی ،بییا شناسییاگر تیوسیییانات آمونیییوم اندییام

عیارسییندی بییا هیدرویسییید سییدی بییا شناسییاگر فنییل

شیید اسییتاندارد ملییی ایییران  .)113۳هییت انییدازهگیری

فتییالئی و ت ییییی  pHبیییه یمییک دسیییتگاه  pHمتیییر

یلسی نمونیههای پنییر ،ابتیدا میواد آلیی بیا روش هری

متییروم مییدل  ،۱۹2سییوهیی) اندییام شیید اسییتاندارد

مرطییوب بییه یمییک مییایروویو بییاز تدزیییه شیید و سییای

ملییی ایییران  .)2152مقییدار پییروتئی بییه روش یلییدال و

میلییول هریی شییده در میلییول اسییید نیتریییک ر یییص

بییه یمییک دسییتگاه تکییاتور اندییام شیید .مراسییل آزمییایش

شد .سای بیا دسیتگاه طیی سینج یذب اتمیی

شییامل هریی مییواد آلییی توسییی اسییید سییولفوریک و

مییدل  ،۳32اسییترالیا) اتمیییزه شییده و ییذب در طییول

سییای عیارسییندی میتییوی آمونیییاک آزاد تقلیییر شییده

مییود  ۱۳۳/۳نییانومتر انییدازهگیری شیید اسییتاندارد ملییی

به عنیوان فیایتوری یراردادی هیت میاسیاله پیروتئی

ایییران  .)13113هییت انییدازهگیری مقییدار فسییفر یییل

خییام بییود اسییتاندارد ملییی ایییران  .)1313۹-1مقییدار

در نمونییهها ،ابتییدا پنیییر بییه وسیییله اسییید سییولفوریک

ربی پنیر بیه طریقیه وزنیی بیا هری پنییر در مدیاورت

نلی و پرایسید هییدروژن هری شید .سیای بیا اشیافه

اسییید یلریییدریک و سییرارت ،اسییتلراد مییاده ییرب بییا

یییردن میلییول سییدی مولیالییدات  -اسییکوربیک اسییید و

میلییول اتییانول ،ایسییید دی اتیلیییک و اتییر دوپتییرول،

تشییکیل مولیالییدن ،ییذب مولکییولی رن ی

آبییی تشییکیل

تاللییییر سهلهیییا و تیییوزی با یمانیییده اندیییام شییید

شییده بییا اسییتفاده از طی سیینج پییریی  -المییر یلمیی

اسییتاندارد ملییی ایییران  .)1۱3میییزان خایسییتر یییل بییه

 ،۱123ایییاالت متیییده) در طییول مییود  123نییانومتر

یمیییک خشیییک ییییردن ،یربیییونیزه ییییردن و سیییای

انیییدازهگیری شییید طالیییص اسیییتاندارد ملیییی اییییران -

سیییوزاندن نمونیییههای پنییییر در دمیییای  553در یییه

 .)1131بییا تو یه بییه ییفیییت و فراینیید متفییاوت تولییید

سلسیوو در ییوره ،سیای سیرد ییردن و نهایتیاً تیوزی

پنیییر یییوزهای نسییالت بییه سییایر پنیرهییا ،اسییتانداردی

با ی مانده سا یله میاسیاله شید اسیتاندارد ملیی اییران

هت مقایسه نتایج و ود نداشت .)1۱

 .)1111۹انییدازهگیری در یید نمییک بییا از بییی بییردن
جدول  -1حدود استاندارد برای ویژگیهای میکروبی پنیر بر اساس استاندارد ملی ایران )18( 2344-1
آزمون

حد استاندارد

استافیلویویوو ارهوو

منفی در  1گرم

اشریشیا یلی

منفی در  1گرم

شمارش میکروارگانیس های یلیفرم

یمتر از  1 Log10 CFUدر گرم

یاک و ملمر

یمتر از  2 Log10 CFUدر گرم

سالمونه

منفی در  25گرم

لیستریا مونوسیتوژنز

سد مداز برای آن ت یی نشده است

GBC

بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی ...

شییییامل شییییمارش یلیفرمهییییا و یاییییک و ملمییییر و

در ه سلسیوو و سیای یشیت در میییی پاتیون واتیر

همننیییی شناسیییایی میکروارگانیسییی های اشریشییییا

در  11 /11 hدر یییه سلسییییوو و آزمیییون انیییدول

یلییی ،اسییتافیلویویوو ارهییوو ،سییالمونه و لیسییتریا

اسییتفاده شیید اسییتاندارد ملییی ایییران  .)52۹1بییرای

مونوسیتوژنز بیود .یلییه میواد و میییهیای یشیت میورد

شناسیییایی اسیییتافیلویویوو ارهیییوو از ننیسیییازی در

اسییتفاده مربییوا بییه شییریت مییرک آلمییان بییود .هییت

مییی یشیت ا یهح شیده ییولیتی و ییانتونی بیرا و

تهیییه ر ییت اولیییه از نمونییههای پنیییر یییوزه ،مقییداری از

انکوباسیییون در  ۹1 /11 hدر ییه سلسیییوو ،سییای

هر نمونه تیت شیرایی سیترون بیه میدت  1د یقیه خیرد

یشییت سییلیی در مییییی انتلییابی بییرد پییاریر آگییار و

شییده و سییای  13گییرم از هییر نمونییه در یییک رییر

انکوباسیییییون در  ۹1 /11 hدر ییییه سلسیییییوو و در

اسییتریل وزن شییده بییه همییراه  ۳3میلیلیتییر سیییترات

نهایییت ت یییید بییه یمییک آزمییون یواگییوالز اسییتفاده شیید

سییدی درون ییسییه پهسییتیکی اسییتریل انتقییال داده

اسییتاندارد ملییی ایییران  .)۱13۱-۹شناسییایی سییالمونه

شییید و بیییه یمیییک دسیییتگاه مللیییوای شیییربهای

نیییز طییی مراسییل پیشننیسییازی بییه یمییک ر ییت

اسیییتومیکر اینترسایسییینی ،فرانسیییه) بیییه میییدت 2/5

 25g /225mlدر بیافر پاتیون واتیر و مللیوا ییردن بیه

-1

میییدت  ۹د یقیییه و انکوباسییییون در  ۹1 /11 hدر یییه

 )13سییاخته شییده ،در لولییههای میتییوی  ۳میلیلیتییر

سلسیییییوو ،ننیییییسییییازی در مییییییی راپییییاپورت

میلییول سیییترات سییدی اسییتریل ،ر تهییای متییوالی ده

واسییییلیادیی منییییزی

یلرایییید -سیییالز ماالشییییت در h

برابییر ت یا  13-۹تهیییه شیید .ر تهییای آمییاده شییده هییت

 11/5/11در یییه سلسییییوو و در میییییی سیییلنیت-

یشیییت شیییمارش یلیفیییرم و یشیییت یایییک و ملمیییر

سیسییییتی در  ۹1/11 hدر ییییه سلسیییییوو ،یشییییت

اسییتفاده شیید اسییتاندارد ملییی ایییران  .)1۳2۹-5هییت

افترا ی و تکمیلی به یورت یشیت سیلیی دوتیایی بیر

شیییمارش یلیفرمهیییا از میییییی یشیییت ننییننیییده

روی مییییی یشییت برلیانییت گییری فنییل رد آگییار و

انتلییابی لوریییل سییولفات تریاتییوز بییه روش ۹ MPN

میییییی سیییالمونه -شییییگه آگیییار در  ۹1/11 hدر یییه

لولییهای در  ۹3 /11 hدر ییه سلس ییوو و سییای یشییت

سلسیییییوو و سییییای آزمونهییییای بیوشیییییمیایی در

در مییییی تاییییدی بریلیانییت گییری الیتییوز بایییل بییرا

میییهییای یشییت سییه نییدی آهیی دار ،لیییزی آگییار

مییییرک ،آلمییییان) در  ۹3 /11 hدر ییییه سلسیییییوو

سیییاوی آهییی و میییییی یشیییت اوره و آزمونهیییای

اسییتفاده شیید اسییتاندارد ملییی ایییران  .)111۱۱شییمارش

سییرولوژیکی ییورت گرفییت اسییتاندارد ملییی ایییران

یاییک و ملمییر بییا یشییت ر تهییای تهیییه شییده از هییر

 .)111۹شناسییایی لیسییتریا مونوسیییتوژنز طییی مراسییل

نمونیییه بیییه روش سیییلیی در میییییی یشیییت ع یییاره

ننیسییازی بییه یمییک ر ییت  25g /225mlدر مییییی

ملمییر -دیسییتروز سییاوی ایسییی تتراسییایکلی آگییار ،بییه

لیسیییتریا بیییرا و انکوباسییییون در  ۹3 /21 hدر یییه

ییورت دوتییایی  25/125 hدر ییه سلسیییوو و سییای

سلسیییوو ،یشییت سییلیی بییر روی مییییی یشییت

ت ییییید بیییه روش بررسیییی میکروسیییکای اندیییام شییید

انتلیییابی لیسیییتریا آگیییار پالکیییام)  ۹5/21 hدر یییه

استاندارد ملی ایران .)1۱ )13151

سلسیییوو و سییای ت یییید یلنیهییای رشیید یافتییه بییه

د یقییه همگیی گردییید .سییای از ر ییت اولیییه ر ییت

هیییت شناسیییایی اشریشییییا یلیییی از ننییننیییده

یمییک مشییاهده میکروسییکوپی ،تسییت سریییت در دو

انتلییابی لوریییل سییولفات تریاتییوز بییه روش ۹ MPN

دمییای  25و  ۹5در ییه سلسییوو و تسییت عییدم تلمیییر

لولیییهای در  ۹1 /11 hدر یییه سلسییییوو ،یشیییت در

نییدهای رامنییوز ،گزیلییوز و مییانیتول اندییام گرفییت .)11

51
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آزمههونهههای میکروبههی :آزمونهییای میکروبییی

مییییی اخت ا ییی اشریشیییا یلییی بییرا در 11 /11 h

زهره مشاک و جواد روشنی
در نهایییت نتییایج بهدسییت آمییده از آزمونهییای میکروبییی

در نمونییههای پنیییر یییوزهای مییورد بررسییی میییانگی

بییا مقییادیر مدییاز مربوطییه مییورد مقایسییه ییرار گرفییت

میییاده خشیییک  51/25در ییید ،5/5۳ pH ،اسییییدیته

دول .)11 )1

52

 1۹/۱۳در یییه دورنییییک ،پیییروتئی  1۹/31در ییید،
ربییی  22/52در یید ،خایسییتر  13/51در یید ،نمییک

ترزیه و تحلیل آماری

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد/2شماره /1بهار و تابستان 1318

IBM SPSS

 ۱/1۳در یید ،یلسییی  1/32میلیگییرم در گییرم و فسییفر

 Statisticsنسییله  25اسییتفاده شییید .پییی از بررسیییی

 3/۱1میلیگییرم در گییرم بییود .بییا تو ییه بییه آزمییون

مییییانگی و انییییرا م ییییار شیییاخ های ملال یییه

واریییانی یکطرفییه  ،ANOVAتفییاوت ابییل تییو هی

نمودارهییای مربوطییه رسیی شیید .اخییته بییی نتییایج

بیییی نتیییایج آزمونهیییای شییییمیایی نمونیییههای پنییییر

شییهرهای ملتلیی بییه یمییک آزمییون تیلیییل واریییانی

شیییهرهای ملتلییی میییورد ملال یییه مشیییاهده نشییید

یکطرفیییه  ANOVAو همالسیییتگی بیییی شیییاخ های

.)p<3/35

هییت تیلیییل آمییاری از نرمافییزار

با تو ه بیه نتیایج آزمونهیای میکروبیی ،آلیودگی بیه

مورد بررسیی بیه یمیک آزمیون پیرسیون و اسیایرم بیا
سد استمال  p>3/35بررسی شد.

سیییالمونه و لیسیییتریا مونوسییییتوژنز در هیییی ییییدام از

نتایج

نمونییههای مییورد بررسییی مشییاهده نشیید .در نمونییههای

میییانگی و انیییرا م یییار هییر یییک از شییاخ های
شییییمیایی و میکروبیییی میییورد بررسیییی بیییه تفکییییک
شییهرهای مییورد بررسییی بییه ترتییی در ییدولهای  2و

پنیییر بییه دسییت آمییده از شییهر بانییه آلییودگی بییه یاییک و
ملمییر مشییاهده نشیید .امییا ویتگیهییای میکروبییی مییورد
بررسییی در نمونییههای پنیییر یییوزهای شییهرهای ملتل ی
از ن ییر آمییاری بییا هیی تفییاوت ابییل تییو هی نداشییت

 ۹نشان داده شده است.

.)p<3/35
جدول  .2میانگین و انحراف معیار ویژگیهای شیمیایی در پنیر کوزهای استان کردستان
نوع نمونهها
سقز

بانه

سنندج

میانگین کل

ماده خشک در د)

5۱/2۹±۹/15 a

51/5۱±۱/۱۱ a

51/11±1/11 a

51/25±1/51

pH

5/1۱±3/1۹ a

5/۹۱±3/51 a

5/11±3/۱1 a

5/5۳±3/55

اسیدیته در ه دورنیک)

11/11±۹۹/31 a

1۳/15±2۳/52 a

1۳/۹۹±۹2/31 a

1۹/۱۳±۹1/1۳

11/۱2±۱/53 a

12/۹۳±۹/11 a

13/11±۹/۳۱ a

1۹/31±5/۱2

ربی در د)

2۹/11±۹/3۱ a

21/11±1/3۱ a

21/15±5/15 a

22/52±۹/۳3

خایستر در د)

13/35±1/21 a

12/23±2/1۱ a

13/11±1/12 a

13/51±1/1۹

نمک در د)

۱/1۳±1/۳1 a

1/51±1/۱2 a

1/۹1±1/11 a

۱/11±1/1۳

گرم در  133گرم پنیر)

3/۳1±3/۱1 a

1/3۳±3/21 a

1/35±3/1۳ a

1/32±3/51

فسفر گرم در  133گرم پنیر)

3/۱5±3/2۳ a

3/11±3/1۱ a

3/5±3/21 a

3/۱1±3/21

پروتئی

یلسی

در د)

* سرو یو ک انگلیسی مشابه ،نشاندهنده عدم تفاوت آماری بی نتایج نمونههای شهرهای ملتل است .)p<3/35

بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی ...
بیشیییتری آلیییودگی مشیییاهده شیییده در نمونیییهها

 .)1بیشییتری در یید نمونییههای نیر ابییل الییول مربییوا

مربییوا بییه یلیفییرم  15/2در یید) و سییای اشریشیییا

بییه شییهر سییقز  ۱۹/۱در یید) بییوده و شییهر سیینندد

یلییی  ۹1/3در یید) ،یاییک و ملمییر  2۹/1در یید) و

 51/۹در یید) و بانییه  53/3در یید) رتالییههای ب ییدی

استافیلویویوو ارهوو  11/۳در د) بود.

را داشتند.

هر نمونیه پنییر ییوزهای در یورت داشیت ییک ییا

بیی نتیایج بییه دسیت آمییده از آزمونهیای شیییمیایی

نیید میکروارگانیسیی بیییش از سیید مدییاز ،بییه عنییوان

و نتییایج آزمونهییای میکروبییی ،تسییت آمییاری همالسییتگی

ترتی

ت یداد ییل نمونیههای پنییر ییوزهای ابیل الیول

و نیر ابل الیول از ن یر میکروبیی میاسیاله شید نمیودار

آمیییاری بیییی شیییاخ های شییییمیایی و شیییاخ های
میکروبی مشاهده نشد .)p<35

جدول  -3میانگین و انحراف معیار ویژگیهای میکروبی در پنیر کوزه استان کردستان
نوع نمونهها
سقز

بانه

سنندج

میانگین کل

میکروارگانیسم مورد بررسی

استافیلویویوو ارهوو

در د نمونههای آلوده

%۳/1 a

%12/5 a

%1۱/1 a

%11/۳

اشریشیا یلی

در د نمونههای آلوده

%۹۱/1 a

%25/3 a

%25/3 a

%۹1/3

شمارش میکروبی )Log10 MPN/g

1/13±1/12 a

۹/1۳±1/31 a

1/1۱±1/11 a

1/21±1/۱2

%53/3

%۹1/5

%11/1

%15/2

یلیفرم

در د نمونههای دارای
آلودگی بیش از سد مداز
شمارش میکروبی )Log10 CFU/g

یاک و ملمر

2/21±2/13 a

1/33±1/15 a

2/11±۹/12 a

2/1۳±2/۳2

%22/1

%3

%11/1

%2۹/1

در د نمونههای دارای
آلودگی بیش از سد مداز

سالمونه

در د نمونههای آلوده

%3 a

%3 a

%3 a

%3

لیستریا مونوسیتوژنز

در د نمونههای آلوده

%3 a

%3 a

%3 a

%3

* سرو یو ک انگلیسی مشابه ،نشان دهنده عدم تفاوت آماری بی نتایج نمونههای شهرهای ملتل است .)p<3/35

بحث و نتیرهگیری
پنیییر یییوزهای در اسییتان یردسییتان م ییر ینندگان

 .)15در اییی ملال ییه ترییالییات شیییمیایی و میکروبییی
پنیییر یییوزهای اسییتان یردسییتان بررسییی شیید تییا بییا

زییادی داشیته و بیه دلییل ایی ییه دوره رسییدن 1تیا ۱

مقایسییه نتییایج بییه دسییت آمییده ،مشییکهت و نییوا

ماهه را در یوزههیای سیفالی و زییر خیاک طیی میینید،

استمییالی آن را شییناخته و در هییت بهالییود وشیی یت

از ن ییر ییفیییت رییاهری و فیزیکییی بییا پنیییر سییفید

تولییید آن ا ییدام گییردد .در ییدول  1نتییایج آزمونهییای

رسییییده در آب نمیییک متفیییاوت اسیییت ،1۹ ،12 ،1 ،۱

شییمیایی اندییام شییده بیر روی نمونییههای پنیییر یییوزهای
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نمونییه نیر ابییل الییول در ن ییر گرفتییه شیید و بییه اییی

پیرسیون و اسیایرم اندیام شیید ییه هیی گونیه ارتالییاا
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زهره مشاک و جواد روشنی
اسیتان یردسیتان همیراه بییا نتیایج آزمونهیای شیییمیایی

ذیر شده است.

اندام شده سیایر ملال یات در میورد انیوا ملتلی پنییر
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غیرقابل قبول از نتر میکروبی

70/00%

قابل قبول از نتر میکروبی
63/60%

نشریه تازهها در میکروبشناسی دامپزشکی جلد/2شماره /1بهار و تابستان 1318

60/00%

59/50%

58/30%
50/00%
50/00%

50/00%

40/00%

40/50%

41/70%
36/40%

30/00%

20/00%

10/00%

0/00%
مرموع نمونهها

نمونههای شهر سنندج

نمونههای شهر بانه

نمونههای شهر سقز

نمودار  -1درصد نمونههای پنیر کوزه قابل قبول و غیرقابل قبول از نتر میکروبی

خ و یییات شیییمیایی پنیییر بییه عوامییل ملتلفییی از

همکییاران  )2315پییی از مقایسییه  13نمونییه بییا رییر

ملییه نییو شیییر مییورد اسییتفاده ،نییو اسییتارتر ،روش

سفالی و  13نمونیه بیا ریر پهسیتیکی ،عنیوان نمودنید

تهیییه و آلودگیهییای میکروبییی بسییتگی دارد .بییه عنییوان

ییییه ریییرو سیییفالی مو ییی ییییاهش رطوبیییت در

مرال هیر یه در ید نمیک و دوره رسییدن پنییر بیشیتر

نمونییییههای پنیییییر یییییوزه و بییییروز خ و یییییات

باشیید ،پنیییر بییه دسییت آمییده رطوبییت یمتییری داشییته و

فیزیکوشیییمیایی و میکروبییی متفییاوتی در ایی نییو پنیییر

ماده خشیک آن بیشیتر اسیت .در ملال یه ساشیر برخیی

میشییود  .)1۹میییزان مییاده خشییک نمونییههای پنیییر در

از خ و یات شیمیایی پنییر ییوزه اسیتان یردسیتان بیا

ملال ییه ساشییر  51/۹در یید بییود .آیگییون و همکییاران

نتییایج بییه دسییت آمییده از سییایر ملال ییات ابییل مقایسییه

 )2335خ و یییات شیییمیایی و میکربییی پنیییر یییارا

میباشد .ای نو پنییر ماننید پنییر یدار و پنییر امنتیال

 )Carraرا بییه عنییوان نییوعی پنیییر سیینتی یشییور ترییییه

بییا تو ییه بییه دوره رسیییدن بیییش از  2مییاه ،رطوبییت

یییه مشییابه بییا پنیییر یییوزهای ایرانییی ،مرسلییه نهییایی

یمتیییری داشیییته و در دسیییته پنیرهیییای نیمهسیییلت

رسیییدن را در رییرو سییفالی و در زیییر زمییی طییی

طالقهبنییدی میشییود  .)23همننییی بییه ن ییر میرسیید

میینیید ،در منلقییه آناتاییییا مییورد بررسییی ییرار داده و

نگهییداری پنیییر در رییرو سییفالی در افییزایش میییزان

اییی پنیییر را مشییابه بییا پنیییر یییوزهای یردسییتان) در

ماده خشیک پنییر میوثر باشید .بیا تو یه بیه ایی ییه در

دسییته پنیرهییای نیمهسییلت دسییتهبندی نمودنیید .)22

شهر یزوی پنییر ییوزهای هی در ریرو سیفالی و هی

در ملال یییه دهنیییوی و همکیییاران  )231۹نمونیییههای

در ریییرو پهسیییتیکی تولیییید میشیییود ،پیییایالی و

مشابه با پنییر ییوزهای ،در ریرو پهسیتیکی تهییه شید

بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی ...
یه مو ی ییاهش میاده خشیک در ایی نمونیهها شید و

ییدار ،امنتییال نیییز بییاالتر میباشیید

ییدول  .)1اییی

میییزان رطوبییت و خ و یییات شیییمیایی آن بییود .)25

و همننییی ویتگیهییای مفییید تاذیییهای آن بییوده ،بییه

در ملال ییه دیگییر سس ی زاده و همکییاران  )2311هییت

دلیل مراسیل رسییدن و نتیدتیاً ابلییت هری بیاالی آن

بررسییی تاییییرات شیییمیایی پنیییر یییوزهای طییی مراسییل

هییت م ییر یودیییان ،خان هییای بییاردار و یهنسییاالن

ملتلی تولییید ،ا ییدام بیه تهیییه آزمایشییگاهی آن یردنیید.

تو یییه میشییود .همننییی بییا تو ییه بییه رونیید متفییاوت

بررسی تایییرات شییمیایی پنییر ییوزهای ،نشیان دهنیده

رسیییدن پنیییر یییوزهای نسییالت بییه پنیرهییای رسیییده در

یییاهش رطوبییت و  pHو افییزایش مییاده خشییک و ربییی

آبنمیییک ،تیییدوی ییییک اسیییتاندارد ملیییی هیییت

طی دوره رسیدن نمونهها بود .)21

ویتگیهای شییمیایی ایی نیو پنییر امیری شیروری بیه

مییییزان ربیییی پنییییر در ملال یییه ساشیییر 22/52

ن ر میرسد.

در د بیود ییه بیا نتیایج سیایر ملال یات بیر انیوا پنییر

در ملال ییه ساشییر بییی نتییایج بییه دسییت آمییده از

یییوزهای ملابقییت دارد .مقییادیر  ،pHاسیییدیته و نمییک

آزمونهییای شیییمیایی مییاده خشییک ،اسیییدیته،pH ،

بیییه ترتیییی  1۹/۱۳ ،5/5۳در یییه دورنییییک و ۱/11

ربییی ،پییروتئی  ،خایسییتر ،نمییک ،یلسییی و فسییفر) و

در یید) نسییالت بییه سییایر نمونییههای پنیییر یییوزهای

آزمونهیییای میکروبیییی ت یییداد یلیفرمهیییا و یایییک و

یدول  .)1در سیالی ییه نتیایج بیه دسیت

ملمیییر و آلیییودگی بیییه میکروارگانیسییی های اشریشییییا

آمیده از آزمونهییای شییمیایی و میکروبییی پنییر یییوزهای

یلییی ،اسییتافیلویویوو ارهییوو ،سییالمونه و لیسییتریا

بی شیهرهای ملتلی اسیتان یردسیتان ،بیا هی تفیاوت

مونوسیییتوژنز) آزمییون همالسییتگی پیرسییون و اسییایرم

م نیییداری نداشییت  .)p<3/35بییه ن ییر میرسیید یییه

اندییام شیید .ناننییه آلییودگی میکروبییی مو یی بییروز

نیییو اسیییتارتر میییورد اسیییتفاده ،روش سیییاخت ،دوره

تاییییرات شیییمیایی در نمونییهها شییده باشیید بییه عنییوان

رسیییدن و در نهایییت ییفیییت پنیییر یییوزهای شییهرهای

مرال یاهش  ،)pHبیه یمیک ایی آزمیون میتیوان آن را

ملتل ی اسییتان یردسییتان ،بییا نمون یههای پنیییر یییوزهای

مییورد بررسییی ییرار داد .امییا تیلیییل آمییاری ارتالییاطی

سایر شهرها متفاوت است.

میییان هییی یییک از شییاخ های شیییمیایی و میکروبییی

متفاوت بیود

نکتییه ابییل تو ییه در نتییایج آزمونهییای شیییمیایی

را نشان نداد .)p<3/35

بییاال بییودن مقییادیر پییروتئی  ،خایسییتر ،یلسییی و فسییفر

در ایییی ملال یییه در نمونیییههای میییورد بررسیییی

بییه ترتی ی  1۹/31در یید 1/32 ،13/51 ،گییرم در یید

آلییودگی بییه اشریشیییا یلییی ،یلیفییرم و یاییک و ملمییر

گییرم و  3/۱1گییرم در یید گییرم) نمونییههای اییی نییو

باال بیوده و تنهیا  13/5در ید نمونیهها از ن یر میکروبیی

پنیییر در اسییتان یردسییتان نسییالت بییه سییایر ان یوا پنیییر

ابیییل الیییول اسیییت .در ملال یییه آیگیییون و همکیییاران

اسییت .بییه طییوری یییه میییزان پییروتئی آن از سییایر

 )2335شییم گییزارش وشیی یت نامناسیی بهداشییتی

نمونییههای پنیییر اعی از انییوا پنیییر یییوزهای و همننییی

پنیییر سیینتی یییارا در منلقییه آنتاییییا ،مشییاهده شیید یییه

انییوا پنیرهییای ننییی از پییروتئی ماننیید پنیییر امنتییال یییا

در  23در ییید نمونیییهها اسیییتافیلویویوو ارهیییوو ،در

پارمزان بیشیتر اسیت .همننیی مییزان یلسیی و فسیفر

 ۹1در یید یلیفییرم و در  11در یید اشریشیییا یلییی،

آن نسییالت بییه پنیرهییای بییا ییفیییت و مرنییوبی ماننیید

دارای شمارش بیش از  2 Log10 CFU/gبودند.
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نتایج نشان دهنیده تیاثیر نیو ریر نگهیداری پنییر بیر

مقایسه نشیاندهنده ارزش نیذایی بیاالی ایی نیو پنییر

زهره مشاک و جواد روشنی
جدول  -4مقایسه نتایج آزمونهای شیمیایی انواع پنیر در مطالعات مختلف
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نام محقق

شماره منبع

سال تحقیق
(میالدی)

نوع پنیر مورد
بررسی

ماده خشک

pH

لوسی و
فایی

23

1۳۳۹

پنیر امنتال

۱1/3

5/۱۹

-

21/۳

-

-

-

3/۳2

3/۱۹

ایلیسی و
همکاران

21

پنیر الیتیکی با استارتر
231۱
سنتی پنیر یوار

21/3

1/53

-

12/5

-

-

-

3/51

1/۹1

آیگون و
همکاران

22

یارا  ،)Carraپنیر یوزه
2335
سنتی یشور ترییه

51/1

5/23

-

-

2۱/1

-

1/13

-

-

ترینی و
آییوز

2۹

اتلو  ،)Otluپنیر یوزه
233۳
م لر یشور ترییه

1۳/1۹

1/13

15۱/3

1۳/۹۹

2۹/51

1/۳۱

۹/11

-

-

پایالی و
همکاران

1۹

پنیر یوزه سفالی شهر
2315
زوی

5۱/1۳

1/13

121/3

2۱/۱1

23/11

2/۱۳

۹/31

-

-

سس زاده و
همکاران

25

53/35

5/25

113/3

-

2۹/12

-

-

-

-

دهنوی و
همکاران

2۱

5/3۱

۱۱

12/11

12/1۹

-

۹/11

-

-

-

-

22/۱

21/1

-

-

-

-

پنیر یوزه تهیه شده با
 2311شیر پاستوریزه گاو به
روش آزمایشگاهی
پنیر یوزه تهیه شده با
شیر پاستوریزه گاو به
۹1/12
231۹
روش آزمایشگاهی در دبه
پهستیکی

سسامی راد

۹

یوزه مناطص یوهستانی
233۱
استان آذربایدان نربی

5۹/1

مهدیزاده و
همکاران

2۱

پنیر یوزه تهیه شده با
شیر نیرپاستوریزه
2311
گوسفند به روش
آزمایشگاهی

۱1/1۹

1/13

اسیدیته
(درجه
دورنیک)

پروتئین
(درصد)

چربی (درصد)

خاکستر
(درصد)

نمک (درصد)

لوسی و
فایی

23

1۳۳۹

پنیر دار

۱2/3

5/12

-

25/1

-

-

-

3/۱۹

3/52

-

21/3

2۹/11

-

۱/11

کلسیم (گرم
در  111گرم
پنیر)

و
همکاران

1۳

1۳1۹

پنیر پارمزان

13/3

5/۹

-

۹۱/3

2۱/3

-

1/1

-

-

-

فسفر (گرم در
 111گرم پنیر)

56

ملال ه
ینونی

-

231۳

پنیر یوزه استان
یردستان

51/۹

5/5۳

1۹/۱۳

1۹/31

22/52

13/51

۱/11

1/32

3/۱1

-

همننییی تمییامی نمونییههای مییورد بررسییی دارای

 )2311آلییودگی میکروبییی پنیییر یییوزهای را در اسییتان

یاییک و ملمییر بییا شییمارش بیییش از ۹ Log10 CFU/g

آذربایدییان نربییی بررسییی یییرده و نتییایج نزدیییک بییه

بودنیید  .)22در ملال ییه پییایالی و همکییاران )2315

ملال ییه ساشییر را گییزارش نمودنیید .وی آلییودگی بییه

در نمونییههای پنیییر رسیییده در یوزههییای سییفالی شییهر

اسییتافیلویویوو ارهییوو را  ۳/5در یید ،اشریشیییا یلییی

یییییزوی  ،مییییییانگی شیییییمارش یلیفیییییرم ،2/3۱

 ۹1/1در یید ،یلیفییرم  53/3در یید و یاییک و ملمییر

اسییییتافیلویویوو ارهییییوو  2/۳3و یاییییک و ملمییییر

را  13/5در یید در نمونییهها گییزارش نمودنیید یییه نشییان

 1/12 Log10 CFU/gبیییود  .)1۹براتیییی و همکیییاران

دهنییده خلییر بییاالی آلییودگی اییی فییراورده نییذایی

بررسی ویژگیهای شیمیایی و میکروبی پنیر سنتی ...
میباشد .)1

در یید گییزارش یییرده و رطوبییت پییایی  ،اسیییدیته بییاال و

ارهییوو در نمونییههای پنیییر یییوزهای اسییتان یردسییتان

پییایی بییودن میییزان شیییو لیسییتریا مونوسیییتوژنز در آن

یمتییر از  12در یید بییود .میرزایییی و همکییاران )2312

عنییییوان یردنیییید  .)15سسیییی زاد آذر و همکییییاران

شیییو اسییتافیلویویوو ارهییوو را در پنیرهییای میلییی

 )2311نمونییههای پنیییر یییوزهای اسییتان آذربایدییان

شهر تالرییز  21در ید عنیوان نمودنید  .)21تکینسی و

نربیییی را میییورد بررسیییی یییرار داده و میکروارگانیسییی

اوزدمیییر  )233۱خ و یییات میکروبیییی نییوعی پنییییر

پروبیوتیییک انترویویییوو فیسیییوم را از آن داسییازی

یییوزهای ترییییه بییه نییام اوتلییو  )Otluرا مییورد بررسییی

نمودند .آنها نشیان دادنید ییه در پنییر فراپیاالیش تولیید

یییرار داده و آلیییودگی بیییه اسیییتافیلویویوو ارهیییوو را

شییده بییا اییی میکروارگانیس ی  ،ت ییداد بییایتری لیسییتریا

 133در یییید گییییزارش نمودنیییید  .)2۳خلیفییییهزاده و

مونوسییییتوژنز از  5 CFU/gدر ابتیییدای تولیییید ،پیییی از

همکییاران  )2315شییییو اسیییتافیلویویوو ارهیییوو را

 15روز بییه ییفر رسییید  .)۹1بییا تو ییه بییه نتییایج

در نمونییههای پنیییر یییوزهای شهرسییتان سییقز  11در یید

شیییمیایی و میکروبییی ملال ییه ساشییر نیییز بییه ن ییر

عنییوان یردنیید  .)11از عوامییل مشییاهده اخییته بییا

میرسییید نیییو تولیییید ایییی نیییو پنییییر و همننیییی

سییایر ملال ییات ،میییتییوان شییرایی ملتل ی نگهییداری و

بایتریهییای مولیید اسیییدالیتیک بییومی در ایی فییراورده،

استمییال آلودگیهییای ثانویییه پییی از تولییید می ییول را

میتوانیید مییان از رشیید ب رییی از میکروارگانیسیی های

ذیر یرد.

بیماریزا در آن گردد.

در ملال ییه ساشییر هییی مییورد آلییودگی بییه سییالمونه

پنییییر سییینتی ییییوزهای اسیییتان یردسیییتان شیییم

و لیسیییتریا مونوسییییتوژنز مشیییاهده نشییید .در سیییایر

سرشییار بییودن از منییاب پییروتئی  ،یلسییی و فسییفر و

ملال ات گزارشهیایی از شییو ایی بایتریهیا در انیوا

داشت ارزش نذایی بیاال ،مشیابه بیا ملال یات مربیوا بیه

پنیر سنتی گیزارش شیده اسیت .بیه عنیوان مریال شییو

نمونییههای سییایر شییهرها از ن ییر میکروبییی نیر ابییل

لیسییتریا مونوسیییتوژنز در پنیرهییای سیینتی یشییورهای

الییول بییوده  5۳/53در یید نمونییهها) و فراینیید تولییید و

پرتقییال ،ایتالیییا ،ترییییه و ایییران بییه ترتییی ،11/1 ،1۱

عرشییه آن نیازمنیید ن ارتهییای بهداشییتی اسییت .فراینیید

 ۳/2و  1۹/31در ییید گیییزارش شیییده اسیییت .)۹3-۹۹

تهیییه پنیییر یییوزهای نیازمنیید بییازنگری بییوده و تو یییه

تکینسیی و اوزدمیییر  )233۱آلییودگی بییه یلیفییرم را

میشییود یییه بییا اسییتفاده از رییرو و تدهیییزات تمیییز و

 ۱2در یید و سییالمونه را  ۱در یید در نمونییههای پنیییر

شیییر پاسییتوریزه اندییام شییود .تولییید یین تی ای ی پنیییر

اتلیییو گیییزارش نمودنییید  .)2۳عالاسیییینتاد و همکیییاران

میتوانیید بییه بهالییود ییفیییت بهداشییتی آن و در نتیدییه

 133 )1۹۳1نمونییه پنیییر یییوزه شییهر ارومیییه را از ن ییر

گسترش عرشیه ایی فیراورده سیودمند در عر یه ملیی و

شیییو لیسییتریا مونوسیییتوژنز مییورد بررسییی ییرار دادنیید.

ستی بی المللی یمک شایانی بنماید.

وی مییییزان آلیییودگی بیییه لیسیییتریا مونوسییییتوژنز را ۹
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Summary
Koozehee Cheese is a cheese with a semi-hard and creamy color that is rich in fat and spicy flavors and is
produced traditionally in west and north-west of Iran. The aim of this study was to evaluate the chemical and
microbial characteristics in Koozeh Cheese samples of Kurdistan Province. A total of 84 samples of traditional
Koozehee Cheese were collected from the Saqez, Baneh and Sanandaj Cities, randomly in winter. Chemical tests
included dry matter, acidity, pH, fat, protein, ash, salt, calcium and phosphorus measurement, and microbial tests
included coliform counting and yeast and mold counting, and identification of E. coli, S. aureus, Salmonella and
L. monocytogenes in Koozeh Cheese samples. Mean of dry matter was 57.25%, pH was 5.59, acidity was 83.69
Dornic degrees, protein level was 43.01%, fat level was 22.52%, ash level was 10.58%, salt level was 6.79%,
calcium level was 1.02 g/100g and phosphorus level was 0.67 g/100g. Contamination of Salmonella and L. monocytogenes were not observed in any of the samples, and the infection with coliform was 45.2%, E. coli was
31.0%, yeast and mold was 23.8%, and S. aureus was 11.9%. Koozeh cheese of Kurdistan province is rich in
protein, calcium and phosphorus sources, and has a high nutritional value. But it is unaccepted for microbial
characteristics (S. aureus, coliform, E. coli, yeast and mold) and its production and supply process requires a
health monitoring. The industrial production of Koozeh Cheese can improve its health; also, it can lead to expansion of the supply of this beneficial product in Iran and the other countries.

Keywords: Koozehee cheese, Kurdistan province, chemical characteristics, microbial characteristics
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