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جداسازی و شناسایی باکتریهای اسیدالکتیک از چال در استان گلستان
براتعلی زارعییام* ،1مرتضی خمیری ،2علیرضا صادقی ماهونک 3و سیدمهدی جعفری

3

1دانشآموخته کارشناسیارشد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابعطبیعی گرگان2 ،دانشیار گروه
علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان3 ،استادیار گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم
کشاورزی و منابعطبیعی گرگان
تاریخ دریافت 11/12/22 :؛ تاریخ پذیرش12/6/11:

چکیده
باکتریهای اسیدالکتیک از  1نمونه شیر تخمیری شتر ،چال ،جمعآوری شده از مناطق روستایی و
سوپرمارکتها بر اساس خصوصیات موفولوژیکی و فیزیولوژیکی شناسایی شدند .نتایج نشان داد
کهpHنمونهها بین 3/8تا  4/2قرار داشت 13 .عدد باکتری اسیدالکتیک از نمونهها شناسایی شدند که شامل
 64عدد  68/8( Bacillusدرصد) 8 ،عدد کوکسی ( 8/6درصد) 11 ،عدد  11/83( Coccobacillusدرصد)2 ،
عدد  2/12( Streptococcusدرصد) و  8عدد تتراد ( 8/6درصد) بودند .در بین الکتوباسیلوسها،
 13( Lactobacillus plantarumدرصد) و در بین اشکال کوکسی ،گونههای مختلف 13( Leuconostoc
درصد) غالب بودند .همه جدایهها به جزLactobacillus viridescens, Lactobacillus kefir

و  Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricusگاالکتوز را تخمیر کردند .نتایج نشان داد همه جدایهها در
 31درجه سانتیگراد بهصورت هوازی رشد کردند و فقط گونههای شناسایی شده بهعنوان Leuconostoc

 mesenteroides sub sp. cremorisو Leuconostoc paramesenteroidesقادر به رشد در  33درجه
سانتیگراد نبودند .هیچ یک از جدایهها قادر به تخمیر گلیسرول نبودند .در بین همه جدایهها فقط
 Lactobacillus helveticusو  Leuconostoc mesenteroidesقادر به رشد در حضور  2درصد کلرید سدیم
نبودند .بعضی از باکتریها ی 1اسیدالکتیک جدا شده از چال مانند Lactobacillus fermentum,
Lactobacillus reuteri, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus
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131

نشریه فرآوري و نگهداري مواد غذایی جلد ( ،)5شماره 1329 ،9
delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus
casei subsp. Paracesei, Lactobacillus casei subsp rhamnosus, Lactobacillus curvatus,
Lactobacillus brevis, Lactobacillus delbrueckii subsp. Delbrueckii, Lactobacillus acidophilus,
 Lactobacillus gasseriدر گروه باکتریهای پروبیوتیک طبقهبندی شدهاند و نتایج این مطالعه نشان داد کهچال

حاوی این باکتریهای مفید است.
واژههای کلیدی :شیر تخمیری شتر ،گلیسرول ,الکتوباسیلوس اسیدوفیلوس ،پروبیوتیک

مقدمه
شتر یک کوهانه ( )Camelusdromedariusیکی از فراموششدهترین گونه حیوانات اهلی است .شتر
در بسیاری از مناطق دنیا برای تغذیه انسان حیوانی مفید قلمداد میشود اما بیشتر مطالعات انجام شده بر
روی شتر ،بر روی خصوصیات آناتومی و فیزیولوژیکی آن در شرایط بیابان انجام شده و بر روی پتانسیل
تولید مواد غذایی از شتر مطالعات زیادی صورت نگرفته است (لهاسته .)2334 ،در بسیاری ار مناطق
بیابانی و گرم کره زمین ،شتر نقش محوری در تامین شیر ایفا میکند و شیر شتر بهصورت تخمیر شده
استفاده میشود .تخمیر تنها روش نگهداری شیر در مناطق بیابانی و گرم است که شتر در آن نگهداری
میشود (الکوسا و شاکین.)1164 ،
چال 1یک نوشیدنی سفید رنگ با طعم ترش است (فرح و فیشر .)2334 ،در ترکمنستان ،شمال آفریقا
و بیشتر مناطق خاورمیانه چال با تخمیر شیر تازه شتر در مشک ،کوزه یا بطری به دست میآید .شیر
ترش شده قبلی به شیر تازه افزوده میشود و هر  3-4روز یکبار شیر تازه به آن افزوده میشود تا حجم
محصول نهایی به حدود  3-2برابر محصول اولیه برسد .تخمیر در دمای  22-33درجه سانتیگراد توسط
میکروارگانیزمهای طبیعی موجود در شیر خام شتر انجام میشود (گریگوریانتس .)1124 ،در ایران و در
استان گلستان ،چال به روش دیگری نیز تهیه میشود .ابتدا مایه کشت قبلی که به صورت سنتی تهیه
شده به شیر خام افزوده میشود و حدود یک تا دو روز بسته به فصل سال ،گرمخانه گذاری در داخل
کوزه ای سفالی در زیر زمین انجام میشود .بعد از گذشت یک تا دو روز و ترش شدن آن ،چال را در
داخل بطریهای  1/2لیتری پالستیکی به صورت سنتی (با دست) بسته بندی میکنند و برای مصرف
خانگی یا فروش استفاده میشود و در بیشتر مواقع به اندازه حجم شیر اولیه به آن آب جوشیده شده
1- Chal
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سرد نیز اضافه میشود .بنابراین عطر و مزه چال بسته به روش تهیه و میکروارگانیزمهای شرکت کننده
در تخمیر متفاوت است .چال پس از تهیه به صورت مایع و مشابه دوغ است و به همین دلیل در استان
گلستان و در بین اقوام ترکمن به آن دوغ شتر هم گفته می شود و همانند دوغ حاصل از شیر گاو همراه
با غذا یا به تنهایی مصرف میشود  .چال در همه فصول سال قابل تهیه است اما تهیه و مصرف آن در
فصل بهار و تابستان رایج تر است .ثابت شده که شیر شتر در دمای کمتر از  13درجه سانتیگراد بهمدت
بیش از  12ساعت ترش نمیشود اما در دمای  33درجه بهمدت حدود  8ساعت ترش میشود این
درحالی است که شیر گاو در دمای  33درجه سانتیگراد بهمدت  3ساعت ترش میشود (گریگوریانتس،
 .)1124وقتی به شیر شتر اجازه داده میشود در جایی ساکن بماند ،بهدلیل وجود باکتریهای اسیدالکتیک
به سرعت اسیدیته آن افزایش مییابد (اوهریس و جاشی .)1161 ،باکتریهای اسیدالکتیک قادرند از
موادی مانند الکتات و استات مواد بازدارندهای را تولید کنند که بر روی بسیاری از میکروارگانیزمهای
دیگر خاصیت آنتاگونیستی دارند (دایشل.)1181 ،
جداسازی و غربال کردن میکروارگانیزمها از منابع طبیعی ،وسیلهای موثر برای دستیابی به گونههای
ثابت از لحاظ ژنتیکی است .باکتریهای اسیدالکتیک ،پروبیوتیکهای زندهای هستند که با اصالح تعادل
میکروبی روده و به دنبال آن تغییر متابولیسم میکروبی باعث افزایش سیستم ایمنی بدن ،جلوگیری از
عفونت باکتریهای بیماریزا و جلوگیری و درمان اسهال میشوند (رید .)1111 ،باکتریهای اسیدالکتیک
سالهاست که برای تغییر خصوصیات طعم و بافت محصوالت لبنی بهمنظور افزایش زمان ماندگاری آنها
استفاده میشود (دیرویسارت و لوگوئت )1114 ،نقش اولیه باکتریهای اسیدالکتیک تخمیر
کربوهیدراتها و به دنبال آن کاهش  pHمحصوالت لبنی است .ترکیب  pHپائین ،اسیدهای آلی
(بهخصوص اسیدالکتیک) ،دیاستیل ،پروکسید هیدروژن و باکتروسینها ،علت اصلی نگهداری
فرآوردههای لبنی است (اویتائو و همکاران .)2333 ،هدف این پژوهش جداسازی و شناسایی باکتریهای
اسید الکتیک از محصول تخمیری چال در مناطقی از استان گلستان است.
مواد و روشها
نمونهگیری :چال در استان گلستان همانند سایر مناطق کویری ایران که مستعد نگهداری شتراست
بهصورت سنتی تهیه میشود.در این مطالعه 1 ،عدد نمونه چال بستهبندی شده در داخل بطریهای
پالستیکی  1/2لیتری بهصورت تصادفی از خانهها و سوپرمارکتهای مختلف در سطح استان گلستان
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جمعآوری شد.مناطق مورد بررسی در این مطالعه ،شهرستانهای آق قال ،بندر ترکمن و گنبد بودند.
نمونههای برداشت شده جهت انجام آزمونهای شیمیایی و میکروبی تحت شرایط سرد به آزمایشگاه
میکروبیولوژی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتقال داده
شدند.
آنالیز ترکیبات شیمیایی نمونههای چال :ویژگیهای شیمیایی نمونههای چال مانند اسیدیته ،درصد ماده
خشک کل ،pH ،درصد خاکستر ،درصد چربی درصد نمک در سه تکرار انجام شد .مقدار پروتئین کل
نمونهها به روش کجلدال ،ماده خشک کل به روش آون خشک ،اسیدیته بر اساس درجه درنیک و درصد
الکل (وزنی/حجمی) به روش  )1113( AOACانجام شد .مقدار چربی به روش ژربر (رشید و میاموتو،
 ،)2332میزان خاکستر با حرارت دادن نمونهها در کوره حرارتی بهترتیب در دمای  133درجه سانتیگراد
به مدت یک ساعت 233 ،درجه بهمدت  2ساعت و  223درجه سانتیگراد به مدت یک شبانه روز
اندازهگیری شد (مارت .)1118 ،میزان  pHنمونهها (با استفاده از  pHمتر مدل  ،766 knickآلمان) و
درصد نمک بر اساس روش بردلی و همکاران 1112اندازهگیری شد.
جداسازی و شناسایی باکتریهای اسیدالکتیک از نمونههای چال :شمارش باکتریهای اسیدالکتیک
در محیط کشت  MRSجامد (لیوفیلچم ،1ایتالیا) بر اساس روش استاندارد آزمایش میکروبیولوژی مواد
غذاییی انجام شد (هاریگان و مک کین.)1116 ،
ابتدا با مخلوط کردن  13میلیلیتر از نمونه چال با  13میلیلیتر آب مقطر استریل ،رقتهای متوالی
از نمونه ها تهیه شد .بعد از تهیه محیط کشت بر اساس دستور شرکت سازنده ،و تلقیح یک دهم میلی
لیتر از نمونه بر روی محیط کشت  MRSجامد شده ،پلیتها در دمای  31درجه سانتیگراد بهمدت 2
روز گرمخانهگذاری شدند .کلنیهای رشد یافته با خصوصیات ظاهری متفاوت مانند رنگ ،ظاهر ،شکل
و اندازه ،برداشت و با کشت متوالی خطی خالصسازی شدند .جهت نگهداری کوتاه مدت ایزولههای
جدا شده برای انجام آزمایشهای میکروبی ،جدایهها بر روی محیط کشت  MRSجامد مورب در دمای
 4درجه سانتیگراد توسط پارافین استریل نگهداری شدند .جدایهها جهت بررسی مورفولوژی کلنی و
سلول بر روی محیط کشت  MRSجامد و مایع (هاریگان و مک کین ،)1116 ،ویژگی گرم و کاتاالز
(آکابندا و همکاران ،)2313 ،رشد در دماهای  33 ،12و  42درجه بهصورت بی هوازی و  31درجه
1- Liofilchem
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سانتیگراد بهصورت هوازی (اسنیت و همکاران1186 ،؛ وودو هولزافل1112 ،؛ هیدرولیز اوره و آرژنین
زوراری و همکاران ،)1111 ،تولید اسید از کربوهیدرات های مختلف (با استفاده از محیط کشت حاوی
 3/8درصد عصاره مخمر 3/8 ،درصد تریپتون 1/2 ،درصد پپتون (از شیر) 3/1 ،درصد توئین3/3334 ،
درصد برموفنول آبی بهعنوان معرف رنگی و  2درصد کربوهیدرات مورد نظر (تورس لیانز و همکاران،
 ،)2336تولید گاز از  2درصد گلوکز و گلونات سدیم در لوله دورهام (کلی و همکاران )1118 ،و رشد
در حضور  8 ،6 ،4 ،2و  13درصد کلرید سدیم (دمن و همکاران )1163،مورد آزمون قرار گرفتند .درهمه
آزمونها ،ترکیبات حساس به حرارت با استفاده از فیلتر میلیپور  3/23میکرون استریل گردید.
نتایج و بحث
نتایج ویژگیهای شیمیایی نمونههای چال در جدول  1آورده شده است .نتایج جدول  1نشان میدهد
که  pHنمونههای چال بین  3/8تا  4/2قرار دارد که  pHمعمول اکثر فرآوردههای لبنی نیز در همین
محدوده قرار دارد pH .پائین بر روی باکتریهای بیماریزا اثر بازدارنده دارد اما برای رشد باکتریهای
اسیدالکتیک مناسب میباشد .وجود باکتریهای اسیدالکتیک در چال باعث ایجاد محیط اسیدی در اثر
تخمیر میشود که باعث کاهش  pHمیشود.
جدول  -1نتایج مربوط به ویژگیهای شیمیایی نمونههای چال
کد

پروتئین

چربی

مادهخشک

خاکستر

اسیدیته

نمونه

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درصد)

(درنیک)

1

1/3

2

4/1

3/32

32

4

2

1/4

2/1

4/3

3/3

33

4/2

3/12

3

1/2

2/2

4/2

3/32

21/8

4/2

3/8

3/2

4

1/4

2/3

4/2

3/4

33

4/4

3/82

3/6

2

1/2

2/2

4/6

3/44

32

4/2

3/1

3/1

6

2

2/3

2

3/42

34

4

3/8

3/6

1

1/6

2/1

4/4

3/42

32

3/1

3/16

3/2

8

1/8

1/6

4/1

3/38

36

3/8

3/1

3/2

1

1/4

1/1

4/2

3/31

32

4/2

3/8

3/6
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(درصد)

(درصد)

3/8

3/4
3/2
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گریگوریانتس ( ،)1124ترکیبات چال تولیدی در سنگال را آنالیز کرد نتایج وی نشان داد که میزان اسیدیته
(درنیک) ،چربی ،مواد جامد بدون چربی و الکل بهترتیب برابر با  1/2 ،4/3 ،28و  1/1درصد بود.
سان و همکاران ( )2313میزان  pHدر آیراگ( 1محصولی تخمیری از شیر مادیان در مغولستان) و
تاراگ( 2محصولی تخمیری از شیر شتر ،گاو ،بز یا االغ در مغولستان) را بهترتیب بین  3/1-4/1و -6/4
 3/1با میانگین  4/4 ±3/1گزارش کردند .درحالی که برای شوبات( 3محصولی تخمیری حاصل از شیر
شتر که مشابه چال است) بین  3/6-4/1گزارش شده است (رحمان و همکاران .)2313 ،نتایج شمارش
باکتریهای اسیدالکتیک در جدول  2آورده شده است.
جدول  .2شمارش باکتریهای اسیدالکتیک نمونههای چال (لگاریتم کلنی تشکیل شده در میلیلیتر)
کد نمونه
باکتریهای اسید
الکتیک

1

2

3

4

2

6

1

8

1

4/28

4/23

4/42

4/14

4/34

4/46

4/32

4/38

4/22

نتایج جدول  2نشان میدهد که حداقل و حداکثر شمارش باکتریهای اسید الکتیک در چال بین
 4/34- 4/28لگاریتم کلنی تشکیل شده در میلیلیترقرار داشت که کمتر از میزان گزارش شده توسط
رحمان و همکاران ( )2331برای شوبات ( 6/8و  1/3لگاریتم کلنی تشکیل شده در میلیلیتر) ،عبدالغدیر
و همکاران ( )2338در مورد شوبات ( 1/16تا  8/66لگاریتم کلنی تشکیل شده در میلیلیتر) و لر و
همکاران ( )2332در مورد سوساک( 4یک محصول تخمیری از شیر شتر در کنیا) ( 1/68لگاریتم کلنی
تشکیل شده در میلیلیتر) بود .همچنین نتایج نشان داد که شمارش باکتریهای اسیدالکتیک در این
پژوهش از میزان گزارش شده توسط واتانابه و همکاران ( )2338در مورد تاراگ نیز کمتر بوده است.
وی گزارش داده بود که حداقل و حداکثر شمارش در تاراگ حاصل از شیر شتر  2/11و  8/23لگاریتم
کلنی تشکیل شده در میلیلیتر بودهدرحالیکه در شیر گاو  8و  ،1/41در شیر بز  1/61و  8/23لگاریتم
کلنی تشکیل شده در میلیلیتر و در شیراالغ  1/61و  1/13لگاریتم کلنی تشکیل شده در میلیلیتر بود اما

1- Airag
2- Tarag
3- Shubat
4- Sussac
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از حداقل گزارش شده در شیر خام شتر توسط بنکروم و همکاران ( 3/38( ،)2333لگاریتم کلنی تشکیل
شده در میلیلیتر) باالتر بوده است .این اختالفات ممکن است ناشی از بار میکروبی اولیه شیر خام،
شرایط محیطی ،و زمان و دمای تخمیر و غیره باشد .از آنجایی که باکتریهای اسیدالکتیک بهعنوان
ارگانیزمهای مفید شناخته شدهاند وجود آنها در شیر و فرآوردههای لبنی باعث محدود شدن رشد
باکتریهای بیماریزا و افزایش ایمنی و ماندگاری محصول میشود بنکروم و همکاران (.)2333
جدایههای مختلف باکتریهای اسیدالکتیک براساس خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی
شناسایی شدند و نتایج حاصل به کتاب طبقهبندی سیستماتیک باکتریایی برگیس( 1تیوبر و همکاران،
 )1186و نتایج حاصل از سایر پژوهشگران در این زمینه ارجاع و ایزولههای جدا شده شناسایی شدند
(اسنیت و همکاران1186 ،؛ موندت1186 ،؛ کندلر و وکس1186 ،؛ هاردی1186 ،؛ گاریتی و همکاران،
2334؛ هولت و همکاران1114 ،؛ شارپ1111 ،؛ وودو هولزافل.)1112 ،
بعد از انکوباتورگذاری و رشد باکتریها ،تعداد  13جدایه بهصورت تصادفی برداشت و مورد بررسی
قرار گرفتند .نتایج نشان داد که همه جدایهها گرم مثبت و کاتاالز منفی بودند .از بین جدایهها 64 ،عدد
باسیل دراز و کوتاه با انتهای گرد ،بهصورت سلولهای تک یا جفت بودند که بهعنوان جنسهای
 Lactobacillusو  Wieseliaشناسایی شدند .باقی ایزولهها بهصورت کوکسی تک ،جفت و تتراد با
موفولوژی گرد ،بیضوی و کروی بودند که بهعنوان جنسهای ،Streptococcus ،Lacotoccus
 Pediococcus ،Leuconostocو  Wieseliaشناسایی شدند.

1- Bergeys Manual of Systematic Bacteriology

131

0

Wieselia cibaria
Lb. delbru. subsp.…
Lb. brevis
Lb. alimentarius
Lb. delbru. subsp. lactis
Lb. hilgardii
Lb. delbru. subsp.…
Lb. plantarum
Lb. gasseri
Lb. animalis
Lb. acidophilus
Lb. jensenii
Lb. helveticus
Lb. casei subsp. paracesei
Lb. salivarius
Lb. agilis
Lb. casei subsp rhamnosus
Lb. curvatus
Lb. sake
Lb. buchneri
Lb. divergens
Lb. fermentum
Lb. kefir
Lb. reuteri
Lb. viridescens

1329 ،9  شماره،)5( نشریه فرآوري و نگهداري مواد غذایی جلد
3.5

2.5
3

1.5
2

0.5
1

0

. پراکندگی باکتریهای غیرمیلهای شکل جدا شده از نمونههای چال-1 شکل

14

12
درصد فراوانی

10

8

6

4

2

. پراکندگی باکتریهای میلهای شکل جدا شده از نمونههای چال-2 شکل

131

براتعلی زارعی یام و همکاران
نتایج نشان داد که Lactobacillus reuteri, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus salivarius

 Lactobacillus animalis, Lactobacillus curvatusو  Pediococcus urinaeequiتوانستند در حضور
 13درصد نمک رشد کنند این در حالی بود که همه گونهها به جز  Lactobacillus helveticusو
 Leuconostoc mesenteroidesدر حضور  2درصد نمک رشد کردند و همه گونهها نیز به جز
 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ،Lactobacillus kefiو Lactobacillus viridescens
الکتوزرا تخمیر کردند .گونههای شناسایی شده بهعنوان Leuconostoc mesenteroides subsp.

 cremorisو  Leuconostoc paramesenteroidesقادر به رشد در  33درجه سانتیگراد نبودند در حالی
که همه جدایهها در دمای  31درجه سانتیگراد بهصورت هوازی رشد کردند .تولید دی اکسیدکربن از
گلوکونات سدیم توسط  Lactobacillus curvatusو  Lactobacillus fermentumبهترتیب متغیر و مثبت
و برای سایر گونهها منفی بودند.
مانوز ،الکتوز و زایلوز توسط اغلب گونهها تخمیر شد اما فقط  Lactobacillus divergensقادر به
تخمیر گلیسرول بود همچنین هیچ یک از جدایهها قادر به هیدرولیز اوره نبودند .دربین کوکسیها فقط
 Leuconostoc paramesenteroidesو  Wieselia helenicusقادر به تخمیر اینولین بهعنوان منبع کربن
بودند درحالی که در بین باکتریهای میله ای فقط  Lactobacillus sakeبهصورت ضعیف توانست این
ترکیب را تخمیر کند .جدایههای شناسایی شده بهعنوان Leuconostoc mesenteroides subsp.

 dextranicumو  Pediococcus urinaeequiقادر به تخمیر سلوبیوز بودند و دربین باکتریهای میلهای
شکل فقط  Lactobacillus fermentumو  Lactobacillus agilisقادر به تخمیر ضعیف این ترکیب بودند.
در بین اشکال کوکسی ،فقط Leuconostoc mesenteroides, Lacotoccus lactis subsp. Lactis
Pediococcus pentosaceus, Pediococcus urinaeequi, Wieselia cibaria, Pediococcus
acidilacticiقادر به هیدرولیز آرژنین بودند این درحالی بود که در بین الکتوباسیلوسها,Lactobacillus ،
salivariusLactobacillus agilis, Lactobacillus casei subsp rhamnosus, Lactobacillus sake,

 Lactobacillus animalis,و Lactobacillus viridescensقادر به هیدرولیز آرژنین نبودند .گونه شناسایی
شده بهعنوان  Lactobacillus acidophilusقادر به تخمیر قوی گلوکز ،گاالکتوز ،ساکارز ،مانوز و زایلوز
و تخمیر ضعیف الکتوز بود درحالی که تخمیر فروکتوز و ترهالوز توسط این گونه متغیر بود .این باکتری
میلهای آرژنین مثبت ،قادر به رشد در  12درجه سانتیگراد نبود و فقط در غلظت  2درصد کلرید سدیم
رشد کرد .نتایج شکل  2نشان میدهد که  1/12 ،Lactobacillus acidophilusدرصد تعداد کل
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الکتوباسیلوسهای موجود در چال می باشد .ثابت شده که شیر شتر در مقایسه با شیر سایر حیوانات
محیط مناسبتری جهت رشد  Lactobacillus acidophilusاست (ابوتربوش .)1114 ،همه گونههای
شناسایی شده بهعنوان  Lactobacillus plantarumقادر به تخمیر گاالکتوز ،زایلوز ،ساکارز و مانوز بودند
درحالی که تخمیر نشاسته و الکتوز در بین چند گونه ضعیف ودر بقیه منفی گزارش شد .این گونههای
آرژنین مثبت فقط قادر به رشد در غلظت  2درصد کلرید سدیم ،و دمای  33و  42درجه (بهصورت
بیهوازی) و  31درجه سانتیگراد بهصورت هوازی بودند .گونه شناسایی شده بهعنوان Lactobacillus

 reuteriدر دماهای  31 ،33و  42درجه قادر به رشد بود .این گونه آرژنین مثبت و هتروفرمنتاتیو ،در
غلظتهای  6 ,4 ,2و 8درصد کلرید سدیم بهخوبی رشد کرد و در غلظت  13درصد کلرید سدیم رشد
ضعیفی داشت .گونه شناسایی شده بهعنوان  Streptococcus thermophilesقادر به رشد در غلظتهای
 2و  4درصد کلرید سدیم ،دماهای  31 ،33 ،12و  42درجه سانتیگراد بود اما قابل به هیدرولیز آرژنین
نبود .ایزوله شناسایی شده بهعنوان  Lactobacillus casei subsp rhamnosusقادر به استفاده از منابع
بسیار وسیعتری از کربن در مقایسه با  Lactobacillus casei subsp. paraceseiبودLactobacillus .

 casei subsp rhamnosusتنها گونه شناسایی شده از چال بود که قادر به تخمیر رامنوز بهعنوان منبع
کربن بود .هر دوی این گونهها ( Lactobacillus casei subsp. paraceseiو Lactobacillus casei subsp

 )rhamnosusدر غلظت  2درصدکلرید سدیم و دمای  33درجه سانتیگراد قادر به رشد بودند
 Streptococcus thermophilusو  Lactobacillus casei subsp rhamnosusقبالً نیز از چال جداسازی
شده بودند (کیسلی.)1126 ،
نتایج این پژوهشنشان داد که در بین گونههای مختلف باکتریایی جداشده از نمونههای چال ،در بین
الکتوباسیلوسها 13( Lactobacillus plantarum ،درصد) و  1/18( Lactobacillus hilgardiiدرصد)
(شکل  )2و در بین اشکال کوکسی ،گونههای مختلف13( Leuconostocدرصد) بیشترین تعداد را تشکیل
دادند (شکل .)1
نتایج این پژوهش ،وجود باکتریهای اسیدالکتیک در فرآوردههای تخمیری حاصل از شیر شتر توسط
سلیمان و همکاران ( )2336و عمر و همکاران ( )2331و در سایر فرآوردههای لبنی را تائید میکند
(عبدالغدیر و همکاران2331 ،؛ گونفا و همکاران2331 ،؛ نروهوس و گاداگا.)2333 ،
وتنابه و همکاران ( )2338نیز نشان دادند که در تاراگ الکتوباسیلوسها بیشتر از آیراگ وجود داشتند
(که با یافتههای این پژوهش نیز مطابقت دارد) بهطوری که  Lactobacillus helveticusو
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 Lactobacillus kefiranofaciensگونه غالب در آیراگ بود در حالی که گونههای غالب در تاراگ را
 Lactobacillus helveticus ,Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricusو Streptococcus

 thermophilusتشکیل دادند همچنین سان و همکاران ( )2313نیز حداقل و حداکثر شمارش باکتریهای
اسیدالکتیک موجود در تاراگ را بین  2/31تا  1/8با میانگین  6/11±3/61لگاریتم کلنی تشکیل شده در
میلی لیتر گزارش کردند و  44/6( Lactobacillus fermentumدرصد) و Lactobacillus helveticus

(21درصد) را گونههای غالب در تاراگ حاصل از شیر شتر و  Lactobacillus helveticusرا گونه غالب
در آیراگ گزارش کردند .این در حالی است که بنکروم و همکاران ( )2333خالف این را اظهار داشتند
نتایج وی نشان داد در بین جدایههای شناسایی شده از شیر شتر ،گونههای  Enterococcusبا 28/8
درصد 28/2 Pediococcus ،درصد 8 Leuconostocs ،درصد و  Streptococcusبا  4درصد قرار داشتند.
وی هیچگونه الکتوباسیلوسی را از نمونهها جداسازی نکرد و بیان کرد که علت این امر احتماالً بهدلیل
عدم فاکتورهای مناسب رشد و ترکیبات بازدارنده در شیر شتر بوده است و در بین جنسهای شناسایی
شده از هر جنس 83( Enterococcus feacalis ،درصد) و 11( Enterococcus faeciumدرصد)،
Streptococcus ،halophillus Pediococcussalivarius,Streptococcus ،Pediococcus acidilactic

 Lacotoccus lactis subsp. Lactis,bovisو  Leuconostoc lactisنسبت به سایر گونهها غالب بودند.
بنکروم و همکاران ( )2333خاطرنشان کردند که میزان باالی  Enterococcus feacalisدر بین سایر
جدایههای  88( Enterococcusاز  123عدد ) ممکن است نشاندهنده آلودگی نمونهها به طریق انسانی
باشد.
گلسومینو وهمکاران ( )2332و الگادی و همکاران ( )2338نیز در شیر بز و گاو ،استرپتوکوکوسهای
بیشتری را نسبت به الکتوباسیلها جداسازی کردند اما در شیر شتر الکتوباسیلوسها غالب بودند و در
شیر میش این میزان برابر بود .در این پژوهش نیز الکتوباسیلوسها غالب بودند که با نتایج بهدست آمده
از یافتههای الگادی و همکاران []2338مطابقت دارد .گونههای شناسایی شده در چال دراین پژوهش
مانند Leuconostoc lactisLactobacillus brevis ،Lactobacillus sakeLactobacillus helveticus
Lactobacillus ،Lactobacillus acidophilus،Lactobacillus delbrueckii ،Wieselia helenicus,

 Lactobacillus casei ،plantarum,و گونههای  Pediococcusتوسط سایر پژوهشگران از شوبات نیز
جداسازی شده است (آئوسل2332 ،؛ رحمان و همکاران .)2331 ،در حالی که آشمایگوهمکاران ()2331
در

سودانازگاریس Lactobacillus ،Lactobacillus rafinolactis ،Lactobacillus plantarum
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Lactobacillus gasseriLactobacillus ،Lactobacillus rhamnosus،Lactobacillus brevis،animalis

 Lactobacillus paracasei،divergens,و  Lactobacillus fermentumرا شناسایی کرد که نوع گونههای
شناسایی شده بسته به هر منطقه متفاوت بوده است.
در این پژوهش  Lactobacillus plantarumنسبت به سایر گونهها غالب بود (شکل  .)2غالب بودن
 Lactobacillus plantarumدر پنیر سنتی آرتیسانال حاصل از شیرخام گاو بدون افزود استارتر در
کوههای قفقاز (ترزیک ویدوجویچ و همکاران ،)2331 ،پنیرهای مصری (آیاد و همکاران،)2334 ،
مراکشی (کوآدقیری )2332 ،و تبتی (دوآن و همکاران )2338 ،نیز گزارش شده است در حالی که در
پنیرهای اروپای شمالی (اوستلی و همکاران2334 ،؛ فیتز سیمونز و همکاران ،)2331 ،اسپانیا (آریزکان و
همکاران1111 ،؛ اورتیگوسا و همکاران2336 ،؛ پرز الورتوندو و همکاران ،)1118 ،ایتالیا (مارینو و
همکاران )2333 ،و حوزه بالکان (نیکولیک و همکاران2338 ،؛ ترزیک ویدوجویچ و همکاران)2331 ،
گونه غالب  Lactobacillus Paraceseiبوده است.
الگادی و همکاران ( )2338در خارطوم سودان الکتوباسیلوسهای هتروفرمنتاتیوی مانند
 Lactobacillus plantarumو  Lactobacillus acidophilusرا از شیر شتر و گاو جداسازی کردند
درحالی که نوع هتروفرمنتاتیو در شیر بز و میش الکتوباسیلوس فرمنتوم  Lactobacillus fermentumبود.
گونههای هموفرمنتاتیو مانند  Streptococcus cremorisو  Streptococcus lactisرا از همه نمونهها
جداسازی کردند درحالیکه در شیر شتر فقط گونه هتروفرمنتاتیو  Leuconostoc lactisیافت شد.
بر اساس نتایج چندن ( ،)1111آنورادها و راجشواری ( )2332و گیبسون و رابرفروید ( )1112در
مورد طبقهبندی باکتریهای پروبیوتیک ،بسیاری از باکتریهای اسید الکتیک جدا شده از چال در این
پژوهش مانند Lactobacillus fermentum, Lactobacillus reuteri, Streptococcus thermophilus,
Lactobacillus helveticus, Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus casei subsp. Paracesei, Lactobacillus
casei subsp rhamnosus, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus
 delbrueckii subsp. Delbrueckii, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus gasseriدر گروه

باکتریهای پروبیوتیک قرار دارند .البته تعداد باکتریهای پروبیوتیک در یک محصول باید به اندازه معینی
برسد تا اثرات پروبیوتیکی الزم را بهصورت قطعی داشته باشند .دراین پژوهش شمارش باکتریهای
پروبیوتیک صورت نگرفته است اما با توجه به وجود آنها ،احتمال پروبیوتیک بودن آنها وجود دارد و
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برای قطعیت بخشیدن به آن در پژوهشهای بعدی نیاز به شمارش و شناسایی آنها براساس روشهای
مولکولی وجود دارد تا نتایج دقیقتری حاصل شود.
نتیجهگیري
براساس یافتههای این پژوهش نتیجهگیری میشود که چال دارای طیف وسیعی از باکتریهای
اسیدالکتیک مااند الکتوباسیلوس ،استرپتوکوکوس ،الکتوکوکوس ،لوکونوستوک ،ویسلیا و پدیوکوکوس
است و الکتوباسیلوسها نسبت به سایر گونهها غالب هستند .دربین الکتوباسیلوسهاLactobacillus ،

 ،plantarumو در بین جنسهای مختلف کوکسی شکل ،گونههای مختلف  Leuconostocبیشترین تعداد
را تشکیل دادند .همچنین از این پژوهش نتیجه گرفته شد که بهدلیل حضور بسیاری از باکتریهای طبقهبندی
شده بهعنوان پروبیوتیک در نمونههای چال ،ممکن است چال یک محصول پروبیوتیک باشد کهالبته نیاز به
مطالعات بیشتری دارد تا پروبیوتیک بودن قطعی آن تعیین شود .اگر چه شناسایی مورفولوژیکی و
بیوشیمیایی بر پایه الگوی تخمیر قندها ،وسیلهای مناسب جهت شناسایی باکتریهاست اما این روش
شناسایی همیشه دقیق و قابل اعتماد نیست همچنانکه این مسئله توسط سایر پژوهشگران نیز تائید شده
است (مویانا و همکاران2333 ،؛ دآنجلیس و همکاران2331 ،؛ نایگاتو .)2333 ،بنابراین روشهای موجود
باید با تکنیکهای مولکولی نیز تلفیق شوند تا نتایج دقیقتر و قابل اطمینانتری حاصل شوند.
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Abstract
The lactic acid bacteria in 9 samples of the fermented camel milk, Chal, taken
from rural area and retail markets were identified on the basis of their physiological
and morphological properties. From the samples, 93 LAB species including, 64
Bacillus (68.8%), 8 cocci 8.6%), 11 Coccobacillus (11.83%), 2 Streptococcus
(2.15%) and 8 tetrade (8.6%) were identified. Among the lactobacillus species,
Lactobacillus plantarum (13%) and in cocci shapes,different species of Leuconostoc
(13%) were the predominant. All the isolates exept, Lactobacillus viridescens,
Lactobacillus kefi and Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus were fermented
the galactose. Results showed all the isolates, aerobically growth at 37 Ċ and only
species identified as Leuconostoc mesenteroides subsp.Cremoris and Leuconostoc
paramesenteroides could not grow at 30 Ċ. Only Lactobacillus divergens feremented
the Glycerol as carbon source and Lactobacillus fermentum produced the co2 from
Sodium gluconate. Between the isolates only Lactobacillus helveticus and
Leuconostoc mesenteroides could not grow in the presence of sodim chloride 2%.
Many of lactic acid bacteria isolated from chal such as Lactobacillus fermentum,
Lactobacillus reuteri, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus helveticus,
Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, Lactobacillus plantarum ,
Lactobacillus hilgardii, Lactobacillus casei subsp. Paracesei, Lactobacillus casei
subsp rhamnosus, Lactobacillus curvatus, Lactobacillus brevis, Lactobacillus
delbrueckii subsp. Delbrueckii, Lactobacillus acidophilus and Lactobacillus gasseri
classified in the probiotic bacteria group. Fortheremore, chal can be consider as a
probiotic dairy product.
Keywords: Fermented camel milk, Glycerol, Lactobacillus acidophilus, Probiotic. 1
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