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 چکیده    
ماست یک محصول شیري تخمیرشده نیمه جامد است که دراثرمیکروارگانیسم هاي :  زمینه و هدف     

ین میکروارگانیسم ها را تحت عنوان باکتریهاي اسیدالکتیک می نامند  که آغاز گر بوجود می آید ا
مسئول تشکیل بافت ،عطر و طعم موجود در ماست بوده  و همچنین در دستگاه گوارش انسان  عامل حفظ 

هدف از این مطالعه شمارش تعداد  میکرو ارگانیسم هاي مفید  ماستها ي سنتی  . سالمتی انسان می باشد
 .ي استان آذربایجان شرقی بودروستاها

نمونه ماست سنتی از روستاهاي نسبتا ً دور از مراکز شهري استان  90در این تحقیق   :روش بررسی     
آذربایجان شرقی جمع آوري و در شرایط استاندارد به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردي دارویی 

نمونه   10  -6ه گیري تعداد الکتوباسیل ها از رقت براي انداز. دانشگاه علوم پزشکی تبریز منتقل گردید 
ماست در  10 - 3  به منظورشمارش مخمرها واز رقت)  Merck(آگار جامد  MRSهاي ماست در محیط 

کلنی ها رشد کرده شمارش و نوع باکتري با تستهاي . تلقیح شد) Merck(محیط سابرو دکستروز آگار
  .بیوشیمیائی تعیین گردید

 در این بررسی میانگین تعداد الکتوباسیل ها در هرمیلی لیتر از ماست هاي سنتی حدود :هایافته    

cfu/ml  106 ×62  و تعداد مخمرهاcfu/ml 104×41 الکتوباسیلوس دلبروکی ، ل. تعیین گردید .
 پالنتاروم از فراوانترین انواع الکتوباسیل ها و ساکارمایسس سروزیه شایعترین مخمر جدا شده بود

بر اساس یافته هاي حاصل از این تحقیق تعداد میکروارگانیسم ها از جمله میکروبهاي  :نتیجه گیري    
بنابراین می .  مفید بطور قابل مالحظه در ماست هاي سنتی روستاها ي استان آذربایجانشرقی دیده شدند 

ر براي تولید محصوالت توان در آینده  از آنها بعنوان استارتر و پروبیوتیک در کارنجات لبنیات و شی
  .مطلوب استفاده کرد 

  ماست ، مخمر ، آذربایجان شرقی  ،باکتري اسید الکتیک  : واژه هاي کلیدي      
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  مقدمه

ماست یک محصول شیري تخمیر شده نیمه جامد است که          
در اثر میکروارگانیسم  هاي آغاز گـر یـا اسـتارترها بوجـود مـی      

میکرو ارگانیسـم هـا را تحـت عنـوان باکتریهـاي اسـید       این . آید
الکتیک می نامند که مسئول تشکیل بافت ،عطر و طعـم موجـود   

اکثر گروههاي پروبیوتیـک متعلـق بـه ایـن     . در ماست نیز هستند 
باکتریها هستند که با ایجاد و یـا تقویـت میکـرو ارگانیسـم هـاي      

سالمتی و مفید موجود در دستگاه گوارش انسان موجب حفظ و 
منشـاء تولیـد   . یا افزایش میزان رشد را در انسان فراهم می آورند

ماست شبه جزیره بالکان و خاورمیانه بوده اسـت و االن در اکثـر   
کشــورهاي جهــان تولیــد میشــود ایــن محصــول ارزش غــذایی و 

باکتریهــاي اســید الکتیــک نــه تنهــا بــه عنــوان ). 1(پزشــکی دارد
سـتم ایمنـی  و پیشـگیري از    محرك رشد بلکه براي تحریـک سی 

ابتال به بیماریهایی از جمله سرطانها ، عفونت ،  آسم و آلرژیهاي 
باکتریهـاي اسـید الکتیـک ماسـت تولیـد      . پوستی بکار می روند 

کننده آنزیم الکتاز هستند که در نتیجه در درمان  بیماري افراد با 
ات باکتریوسـین هـا و ترکیبـ   ). 1(کمبود الکتاز مناسب می باشند

ضد میکروبی بوسـیله میکـرو ارگانیسـم هـاي ماسـت تولیـد مـی        
این ترکیبات داراي اثـر نگـه دارنـده از طریـق  کنتـرل      ). 2(شوند

). 3(رشد میکرو ارگانیسم هاي بیماریزا و عامل فسـاد مـی باشـند   
اعتقاد بر این است که تعداد و تنوع الکتو باسـیلها و مخمرهـا در   

. روستاها نقش به سزایی دارد کیفیت باالي ماست هاي مصرفی  
ــا     ــه ماســت ه ــن گون ــه میکــرو ارگــانیزم هــاي ای ــابراین مطالع بن
مخصوصا ً ایزوله و شناسایی میکروبهاي مفید از اهمیت ویژه اي 

بــه دلیـــل اینکــه بـــا تولیــد انبـــوه ایـــن    ) 4(برخــوردار اســـت  
میکروارگانیسم هاي مفید می توان تحول بزرگی در صنایع شـیر  

د کرد و همچنین با کاهش واردات استارترها  نقش و لبنیات ایجا
ارزآوري براي جامعه خواهد داشت چـرا کـه همـه اسـتارترها ي     
مورد استفاده در صنایع ماست وارداتی هسـتند و عـالوه بـرآن بـا     
مصرف این گونه ماست ها سطح سالمت و رشـد افـراد بـاال مـی     

 . رود 

ه بیشــتر  در در ایــن مطالعــه ماســت هــاي ســنتی یــا بــومی کــ      
ــد     ــتان آذربایجــان شــرقی تولی ــبتا ً دور دســت اس ــتاهاي نس روس
ومصرف  می شوند از نظر تعداد باکتریهاي الکتیـک و مخمرهـا   

  .قرار گرفت بررسیمورد 

  

 روش بررسی 
شهرستان آذربایجان  15روستا در اطراف هر یک از  6از          

تسـوج  ،   آذرشهر ، اهر ، اسکو ، بنـاب ، تـرك ،  : شرقی شامل
تیکمه داش ، شبستر، جلفا ، خاروانا، خداآفرین ، چاراویماق ، 

به صورت )  بومی(نمونه ماست سنتی  90مرند و مهربان، جمعا 
روستاها در چهار جهت هر شهربطور . تصادفی جمع آوري شد

نمونـه هـا در   . تصادفی براي نمونه گیري ماست انتخاب شـدند 
و به آزمایشـگاه ایمنـی    داخل جعبه حاوي کیسه هاي یخ حمل

داروئـی دانشـگاه علـوم     –شناسی مرکـز تحقیقـات کـاربردي    
 .پزشکی تبریز منتقل گردیدند 

تمامی نمونه ها در سومین روز تشکیل ماست مورد آزمایش     
قرار گرفتند، نمونه برداري تقریبا ً از عمق وسطی ظرف ماست 

شـده و در   با قاشق استریل بعد از کنار زدن رویه چربـی انجـام  
بدین ترتیب که بعد از بـه هـم   . ظرف هاي استریل قرار گرفتند

زدن نمونه هاي ماست هر روستا در ظرف استریل مربوطـه ، بـا   
برداشـته شـد و در   ) میلـی لیتـر   ( سرنگ استریل یک سی سی 

سـی   9لوله آزمایش مدرج پالستیکی درپیچ دار ریختـه شـد و   
ق سازي سریال به نسبت سی سرم استریل  به آن اضافه شد، رقی

  .انجام شد 10 -6تا رقت   10به  1
ــاي  100     ــت ه ــر  از رق ــا    10 -5و 10 -6میکرولیت ــه ب ــر نمون ه

شـرکت  (آگار جامـد    MRSسمپلراستریل برداشته و به محیط 
و پلیت ها در شرایط جار ) 5(در پلیت اضافه شد) مرك آلمان 

انتی گـراد  درجـه سـ   37بی هوازي در انکوبـاتور داراي دمـاي   
  .  اتوگذاري شد

هـر نمونـه جهـت    10 -4و 10 -3میکرولیتر  از رقت هاي 100     
 SDAکشــت مخمرهــا بــا  سمپلراســتریل برداشــته و بــه محــیط 

تلقیح شد و در دمـاي اتـاق نگـه داري    ) شرکت مرك آلمان (
کلنــی هــاي رشــد کــرده در ســطح محیطهــاي کشــت ). 6(شـد 

. میلـی لیتـر ثبـت گردیـد     شمارش و بعد از تعیین تعداد در هـر 
شناسائی گونه هاي الکتوباسیلوس بعد از خالص سازي، رنـگ  
آمیزي گرم، منفی بـودن کاتـاالز و بـا کمـک الگـوي تخمیـر       

  . کربوئیدرات ها انجام شد
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  یافته ها
 cfu/mlنتایج نشان میدهد  شمارش الکتوباسیلوس ها حداقل     

در  cfu/ml  106 ×118 ثرـوحداک در شهر چاراویماق 24× 106
می باشد  cfu/ml  106 ×62 شهر خواجه بوده و میانگین آن ها

که نشان می دهد ماست ها ازاین میکروارگانیسم هاي  مفید 
همچنین میانگین تعداد مخمرها در یک میلی . غنی می باشند

بوده که حداکثر آنها در شهر مرند  cfu/ml 104 ×41لیتر ماست 
  هايی ـلنـمارش کـش. ه داش بودـکمـر تیل آنها در شهـداقـوح
  

  
  

الکتوباسیلوس ها و مخمرها در روستاهاي هر شهر به صورت 
میانگین و انحراف معیار محاسبه ودر ردیف شهرستان تابعه در 

براساس نتایج آزمایش      .آورده شده است  1جدول شماره 
تخمیر کربوئیدراتها و تستهاي بیوشیمیائی دیگر مشخص شد 
شایعترین انواع باکتریها و مخمرهاي جدا شده به شرح زیر 

اسیدوفیلوس، .پالنتاروم، ل. الکتوباسیلوس دلبروکی، ل: میباشد
یلوس، الکتوباسیلوس الکتیس ، ـوفـرمـوس تـوکـوکـتـترپـاس
  .والرديـس بــیسـارومــاکــه و ســـوزیرــسس سـیـارومـاکـس
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 میانگین تعداد الکتوباسیلوس ها ومخمرهاي موجود در ماست هاي سنتی استان آذربایجان شرقی: 1جدول 

 
میانگین شمارش  نام شهر

  الکتوباسیلوس
106 cfu/ml × 

 انحراف معیار
×106 cfu/ml 

میانگین شمارش 
  مخمر
cfu/ml 104×  

 انحراف معیار
×104 cfu/ml 

  15 15 57 50 اهر

 8 10 114 66 خاروانا

 8 9 34 41 ترك

 116 65 15 24 چاراویماق

 25 24 39 42 جلفا

 6 90 34 59 بناب

 30 24 53 78 تسوج

 73 83 36 58 مرند

 11 8 10 35 آذرشهر

 21 16 13 40 شبستر

 10 6 118 117 مهربان

 4 5 48 90 خمارلو

 3 2 29 55 تیکمه داش

 5 5 30 70 اسکو

 5 6 75 118 خواجه

 41 19 59 62 جمع کل
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 بحث
بر اساس یافته هاي حاصل از این تحقیق تعداد قابل مالحظه      

میکروارگانیسم هاي الکتیک از جمله میکروبهاي مفید در 
مصرف . شرقی وجود دارند ماستهاي سنتی روستاهاي آذربایجان

ي دور در بین اقشار مردم عامل حفظ روز مره آنها از گذشته ها
سالمتی بوده است و چناچه آگاهی مردم در جامعه افزایش یابد 
تمایل به استفاده از این نوع مواد غذایی طبیعی افزایش خواهد 

  .یافت
در این تحقیق تعداد باکتریهاي اسید الکتیک و مخمرهاي       

اهاي ماستهاي سنتی روستاهاي  انتخابی در برخی از روست
اطراف شهرهاي استان آذربایجان شرقی کم ودر بعضی از آنها 

ر خواجه تعداد الکتوباسیلوس ها ـزیاد بودند، از جمله در شه
cfu/ml 106×118 اق ـمـاراویـــو در چcfu/ml 106×24   بود.  
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بررسی وضعیت سالمت و نیز عفونتهاي گوارشی در دو  
  .  منطقه براي مطالعات آینده پیشنهاد می شود

الکتوباسلوس دلبروکی و پالنتاروم از انواع شایع در این      
در مطالعه اي در ایران الکتوباسیلوس . مطالعه می باشد 

بروکی مورد شناسایی قرار بولگاریکوس و ترموفیلوس و دل
  ). 1(گرفته اند

نکته مهم این است که بیشتر محصوالت لبنی مورد      
استفاده در ماست هاي سنتی در این منطقه از ایران داراي 
الکتوباسیل هاي داراي خاصیت پروبیوتیکی می باشند و در 
این صورت می توان استفاده از لبنیات را جایگزین مصرف 

عنوان ه جستجو براي کاربرد آنها ب. نمود غذاهاي صنعتی
استارتر از نکات مهمی است که باید در مطالعات آینده 

  .مورد توجه قرار گیرد
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