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چکیذٌ
تاکتشی  Alicyclobacillus acidoterrestrisهْنتشیي تاکتشی ػاهل فؼاد آب هیَُ اػت ٍ سٍؽّای هٌاػة تشای حزف ایي
تاکتشی اص آب هیَُ هَسد تَخِ خاف هیتاؿذ .اػتفادُ اص فاط دس هحلَالت غزایی تِتاصگی تشای کٌتشل تاکتشیّای هَاد غزایی
تِطَس كٌؼتی هَسد تَخِ قشاس گشفتِ اػتّ .ذف اص ایي پظٍّؾ خذاػاصی تاکتشیَفاط اختلاكی تاکتشی A. acidoterrestris
اص خاک هیتاؿذ .دس ایي هطالؼِ ًوًَِّای خوغآٍسی ؿذُ اص خاک اطشاف دسختاى کٌاس (ػذس) پغ اص ػاًتشیفیَط ٍ فیلتش ؿذى
تشای خؼتدَی فاط هَسد تشسػی قشاس گشفتٌذ .هقذاس هـخلی اص ًوًَِّای هحیطی تِ هحیط کـت ٍ AABاخذ تاکتشی اضافِ
گشدیذ ٍ تا سٍؽ آگاس دٍ الیِ خْت تشسػی تـکیل پالک هَسد تشسػی قشاس گشفت .تـکیل پالک ٍخَد تاکتشیَفاطّا دس هایغ
فیلتش ؿذُ سا تأییذ کشدً .تایح حاكل اص ایي پظٍّؾ ٍخَد تاکتشیَفاط اختلاكی تاکتشی  A.acidoterrestrisسا دس ًوًَِ خاک
اطشاف دسخت کٌاس ًـاى داد .پایذاسی ایي تاکتشیَفاطّا دس آبهیَُّا ،اختلاكی اػت ٍ ػذم كذهِ تِ کیفیت آب هیَُ اص خولِ
هضایای اػتفادُ اص ایي سٍؽ ًؼثت تِ ػایش سٍؽّا اػت.

ياژگبن کلیذی ،Alicyclobacillus acidoterrestris :فؼاد آب هیَُ ،تاکتشیَفاط.

مقذمٍ
تاکتشیَفاطّا ٍیشٍعّائی تا قاتلیت حولِ تِ

غزایی تؼیاس هْن هیتاؿذ .ایي اهش تٍِیظُ تشای

تاکتشیّا ّؼتٌذ ٍ فقط هیضتاى خاف خَد سا آلَدُ

پاتَطىّای تاکتشیایی هثل لیؼتشیا ،کِ پغ اص ٍسٍد تِ

هیکٌٌذ ٍ دس آى تکثیش هییاتٌذ .اختلاكی تَدى

تذى هیضتاى ،تِػٌَاى پاتَطىّای دسٍى ػلَلی سفتاس

هیضتاى تِطَس کلی دس ػطح ػَیِ ،گًَِ ٍ یا تًِذست دس

هیکٌٌذ تؼیاس حائض اّویت هیتاؿذ .صیشا ایي پاتَطىّا

ػطح خٌغ هیتاؿذ .تا اػتفادُ اص ایي ٍیظگی هیتَاى

پغ اص ٍسٍد تِ تذى هیضتاى تَػط ػیؼتن ایوٌی تذى ٍ

تاکتشیّای هَلذ فؼاد هَاد غزایی سا هَسد ّذف قشاس

یا حتی تدَیض فاط دس فشد هثتال تِ لیؼتشیَص قاتل

داد .اػتفادُ اص تاکتشیَفاط دس دسهاى تیواسیّای ػفًَی

ؿٌاػایی ٍ حزف ًویتاؿٌذ ،دس حالیکِ دس هَاد غزایی

تؼذ اص کـف تاکتشیَفاطّا هَسد تَخِ قشاس گشفت

تِساحتی تا اػتفادُ اص فاطّا قاتل ؿٌاػایی ٍ حزف هی-

( .)Hagens and Loessner, 2010تا ٍخَد آى کِ

تاؿٌذ .اػتفادُ اص فاطّا تشای هَاد غزایی تا قَاًیي

تالؽّای اٍلیِ تا هَفقیتّایی ّوشاُ تَد ٍلی تا ظَْس

ػادُتشی ّوشاُ تَدُ اػت تِطَسی کِ چٌذیي هدَص

آًتیتیَتیکّا تحقیقات تش سٍی سٍؽ فاط دسهاًی

هؼتثش تشای اػتفادُ اص فاطّا دس هَاد غزایی كادس ؿذُ

هتَقف گشدیذ .اها اخیشاً تِدلیل هقاٍم ؿذى تاکتشیّای

اػت ( Hagens and Loessner, 2010; Heringa et

تیواسیصا تِ آًتیتیَتیکّا تَخِ تیـتشی تِ فاط دسهاًی

 .)al., 2010; Denes and Wiedmann, 2014تِ-

ؿذُ اػت .اػتفادُ اص فاطّا تشای حزف پاتَطىّا اص هَاد

دلیل اختلاكیت تاالی تاکتشیَفاطّا تشای هیضتاى ،دس
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باکتزی  Alicyclobacillus acidoterrestrisعامل فساد آب میوه اس خاک

دسهاى تیواسیّای تا هٌـاء غزایی اص هخلَط

تاؿٌذ ٍ هْنتش اص ّوِ هَاسد رکش ؿذًُ ،ذاؿتي اثشات

تاکتشیَفاطّای اختلاكی تاکتشیّای خاف هَاد غزایی

دائوی هیتاؿذّ .ذف اص ایي پظٍّؾ خذا کشدى

اػتفادُ هیؿَد .اص طشف دیگش فؼالیتّای ػیٌشطیؼتی

تاکتشیَفاط اختلاكی ایي تاکتشی اص خاک اطشاف

دس کاستشد هخلَط فاطّای هختلف ًیض هـاّذُ ؿذُ

دسختاى کٌاس دس ؿْشػتاى اَّاص کِ هتَػط دهای آى

اػت .هیاى تاکتشیَفاطّا ٍ تاکتشیَػیيّا ًیض فؼالیت

تاالػت ،هیتاؿذ.

ػیٌشطیؼن هـاّذُ ؿذُ اػت .دس اٍایل دِّ 00

مًاد ي ريش کبر

هیالدی تِدًثال هَج گشهای تیػاتقِ دس اسٍپا هقادیش

تاکتشی  A. acidoterrestrisیک تاکتشی خاکصی

صیادی آبهیَُ دچاس فؼاد تا هٌـاء تاکتشی

اػت ٍ تْیٌِ سؿذ آى دس هحیطّای اػیذی تا هتَػط

آلیؼایکلَتاػیلَع ؿذ کِ تَخِ اسٍپاییّا تِایي

دهایی  40-50دسخِ ػاًتیگشاد هیتاؿذ ،لزا تاکتشیَفاط

تاکتشی سا تیـتش خلة ًوَد ،تِطَسیکِ ػایش کـَسّای

آى ًیض تایذ اص چٌیي هحیطّایی خذاػاصی گشدد .خاک

خْاى ًیض تِ ایي هَضَع ػالقوٌذ گشدیذًذ .اص آًدا کِ

ؿْشػتاى اَّاص تِدلیل داؿتي هتَػط دهایی تاال ٍ

سؿذ ایي تاکتشی تش خالف تیؾتش تاکتشیّای هَاد

خاک صیش دسختاى کٌاس (ػذس) تِدلیل هیَُّایی کِ

غزایی تا ایداد گاص ّوشاُ ًیؼت ،لزا اص ظاّش تؼتِتٌذی

هؼوَالً صیش آى هیسیضد ٍ تخویش هیؿًَذ هحیط اػیذی

آب هیَُ ٍ هـاّذُ تَسم دس آى ًویتَاى تِ فؼاد ٍ

اػت ٍ لزا هٌاػة تشای اًدام ایي پظٍّؾ هیتاؿذ.

آلَدگی آبهیَُ پی تشد ( ;Baumgart et al., 1997

ًوًَِّای خاک اص ػوق  5ػاًتیهتشی تشداؿتِ ؿذ ٍ

 .)Ling-Xia, 2012اًدوي تیي الوللی فشآٍسی هَاد

دس ظشٍف اػتشیل تِ آصهایـگاُ هٌتقل گشدیذ .دس

غزایی دس ػال  1001تیاى داؿت کِ  35دسكذ

آصهایـگاُ خاک هَسد ًظش پغ اص اضافِ کشدى حدن

فؼادّای گضاسؽ ؿذُ دس آبهیَُّا ًاؿی اص فؼاد

هٌاػة آب هقطش ،خَب هخلَط ؿذ تا تِطَس کاهل حل

تاکتشیّای اػپَسداس اػیذ دٍػت اػت ٍ اص آًدا کِ تِ-

ؿَد ،ػپغ ایي هحلَل اص كافی ؿٌی ػثَس دادُ ؿذ تا

خض ایي تاکتشی ػایش هیکشٍاسگاًیؼنّای سایح دس آب-

رسات دسؿت آى گشفتِ ؿَد .پغ اص آى اص كافی کاغزی

هیَُّا ٍ هحلَالت اػیذی داسای هقاٍهت دهایی

ػثَس دادُ ؿذ تا رسات هؼلق تیـتشی اص هخلَط حزف

پاییيتشی ّؼتٌذ ،اخیشاً اص ایي تاکتشی تِػٌَاى تاکتشی

ؿذ .هایغ حاكلِ تشای اٍلیي هشحلِ غٌی ػاصی دسٍى

ّذف دس ایي هحلَالت یاد هیؿَد .ایي تاکتشی خضء

اسليّای اػتشیل سیختِ ؿذ ٍ تِ آى  5هیلیلیتش اص

تاکتشیّای تیواسیصا ًویتاؿذ ٍلی فؼاد ایداد ؿذُ

کـت هؼادل ًین هک فاسلٌذ اص تاکتشی

تَػط ایي تاکتشی خؼاستّای اقتلادی فشاٍاًی تِ-

 acidoterrestrisاضافِ ؿذ .تاکتشی قثالً اص آبهیَُ

دًثال خَاّذ داؿت .هحققاى اص تکٌیکّای

خذاػاصی ٍ تَػط سٍؽّای تیَؿیوایی تـخیق ٍ تا

پاػتَسیضاػیَى فشاٍاًی تشای حزف ایي تاکتشی اص آب-

سٍؽ هَلکَلی تأییذ ؿذُ تَد .ػپغ تِ آى  100هیلی-

هیَُ اػتفادُ ًوَدُاًذ کِ اص آى خولِ هیتَاى تِهطالؼِ

لیتش آب ػیة اػتشیل اضافِ ؿذ ٍ دس گشمخاًِ تا دهای

( )Yamazakia et al., 2000تا اػتفادُ اص ًایؼیي،

 43دسخِ ػاًتیگشاد ٍ تا ؿیک  110دٍس دس دقیقِ تِ-

( )Baysal et al., 2010تا اػتفادُ اص گشادیاى ٍلتاط ٍ

هذت  3ؿثاًِ سٍص قشاس دادُ ؿذ .دس هشحلِ تؼذ هحیط

دها )Casas et al., 2012( ،تا اػتفادُ اص فـاس تاالی

کـت دسٍى فالکَىّای اػتشیل سیختِ ؿذ ٍ دس دٍس

گاص کشتٌیک ًامتشد کِ ّوگی داسای اثشات هٌفی تش سٍی

 0000دٍس دس دقیقِ تِهذت  10دقیقِ دس دهای 4

سًگ هادُ غزایی ،قیوت ًؼثتاً تاال ٍ هحذٍدیتّای

دسخِ ػاًتیگشاد ػاًتشیفَط گشدیذ .اص ایي هشحلِ تِ تؼذ

فشاٍاى تشای خلَگیشی اص كذهِ دیذى هَاد غزایی هی-

تواهی فشآیٌذّا تشای خلَگیشی اص آلَدگی دس صیش َّد
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مجله میکروب شناسی مواد غذا ئی
تیَلَطیک ٍ کٌاس ؿؼلِ اًدام پزیشفت .هایغ سٍیی هحلَل

 15دقیقِ ٍ دس دهای  4دسخِ ػاًتیگشاد ػاًتشیفیَط ٍ

اص فیلتشّای  0/45هیکشٍهتشی ػثَس دادُ ؿذ تا رسات

هایغ سٍیی تِ هیکشٍتیَب دیگشی اًتقال دادُ ؿذ ٍ

سیض هؼلق ٍ تاکتشیّا حزف ؿًَذ .ػپغ هایغ سٍیی

تَػط فیلتش  0/22هیکشٍهتش فیلتش ٍ تِ دٍس اص ًَس دس

هدذداً تا فیلتشّای  0/22هیکشٍهتشی فیلتش دس دهای 4

دهای  4دسخِ ػاًتیگشاد ًگْذاسی ؿذ .تشای تاس دٍم تا

دسخِ ػاًتیگشاد تشای اًدام هشاحل تؼذی ًگْذاسی

تکٌیک آگاس هیضاى  50هیکشٍلیتش اص هایغ حاٍی فاط تِ

ؿذ .دس هشحلِ تؼذ  1هیلیلیتش هایغ فیلتش ؿذُ تا 1

 400هیکشٍلیتش اص تاکتشی دس فاص ًین هک فاسلٌذ ٍ 3

هیلیلیتش اص تشاث حاٍی تاکتشی دس دٍسُ سؿذ ًین هک

هیلیلیتش ػافت آگاس  AAMاضافٍِ ،ستکغ ٍ تش سٍی

فاسلٌذ هخلَط ٍ تِ  100هیلیلیتش هحیط کـت AAB

الیِ اٍل پخؾ گشدیذ .پلیتّا دس دهای  43دسخِ

( )Alicyclobacillus acidoterrestris Brothتاصُ

ػاًتیگشاد تِهذت  24ػاػت گشمخاًِ گزاسی گشدیذ ٍ

اًتقال دادُ ؿذُ ٍ تِهٌظَس غٌی ػاصی هدذد تشای یک

پالکّای تک حاكلِ اص لحاظ هَسفَلَطیک هَسد

ؿثاًِ سٍص دس دهای  43دسخِ ػاًتیگشاد تا دٍس 110

تشسػی قشاس گشفتٌذ (.)Yu et al., 2006

دٍس دس دقیقِ گشمخاًِ گزاسی ؿذ .تؼذ اص گزؿت صهاى

وتبیج

 24ػاػت هحتَی دسٍى اسلي تَػط فیلتشّای 0/22

اص هیاى سٍؽّای هَسد اػتفادُ تشای تأییذ ٍخَد

هیکشٍهتش فیلتش ؿذ ٍ هایغ حاكلِ دسٍى یخچال تا

تاکتشیَفاط تشای تاکتشی  A. acidoterrestrisاص قثیل

دهای  4دسخِ ػاًتیگشاد ًگْذاسی ؿذ .الصم تِرکش

تکٌیک آگاس دٍالیِ ،کـت چوٌی تاکتشی تِّوشاُ

اػت تِدلیل ایٌکِ هذاسکی دال تش هقاٍهت تاکتشیَفاط

تاکتشیَفاط ٍ تکٌیک قطشُ چکاى ،تْتشیي تکٌیک تشای

هَسد ًظش تِ کلشٍفشم ٍخَد ًذاؿت اص کلشٍفَسم اػتفادُ

تأییذ ٍخَد ایي تاکتشی ،تکٌیک آگاس دٍالیِ هی تاؿذ.

ًـذ .دس ایي هشحلِ ،اص تکٌیک آگاس دٍ الیِ تشای تشسػی

پالکّای تـکیل ؿذُ دس ایي سٍؽ هـاّذُ گشدیذ.

ٍخَد تاکتشیَفاط ٍ تـکیل پالک اػتفادُ گشدیذ .دس

تاکتشیَفاط هَسد ًظش داسای پالکّای تک هتَػط اص

تکٌیک آگاس دٍالیِ ،الیِ اٍل داسای هیضاى  2دسكذ آگاس

لحاظ اًذاصُ تَد  .ایي تاکتشیَفاط اص خاک تا اػیذیتِ صیش

ٍ الیِ دٍم حاٍی ػافت آگاس (  0/12دسكذ آگاس) هی

 6خذاػاصی ؿذُ اػت ٍ دس طی هشاحل ایي پظٍّؾ

تاؿذ .اتتذا تِدلیل هـخق ًثَدى تؼذاد تاکتشیَفاط دس

تاکتشیَفاطّا دس هحیط کـت  AAMدهای  43دسخِ

هایغ فیلتش ؿذُ ،هقادیش  1 ٍ 0/5هیلیلیتش اص آى تِطَس

ػاًتیگشاد ٍ اػیذیتِ کنتش اص  5تَاًایی لیض تاکتشی سا

خذاگاًِ تِ  3هیلیلیتش ػافت آگاس تِّوشاُ 500

داؿتٌذ .ایي هَضَع ًـاىدٌّذُ آى اػت کِ تاکتشیَفاط

هیکشٍلیتش تاکتشی دس هشحلِ سؿذ ًین هک فاسلٌذ اضافِ

خذاػاصی ؿذُ تشای ایي تاکتشی ،تِ دهای 43 -45

ؿذ ٍ ػشیؼاً ٍستکغ ٍ تشسٍی الیِ اٍل پخؾ گشدیذ ٍ

دسخِ ػاًتیگشاد ٍ اػیذیتِ کنتش اص  5/5-5/3هقاٍم

پغ اص چٌذ دقیقِ دس دهای  43دسخِ ػاًتیگشاد تِ-

اػت.

هذت  24ػاػت اًکَتِ گشدیذ .پالکّای حاكل تا

بحث

پیپت پاػتَس خوغآٍسی ؿذُ ٍ دسٍى هیکشٍتیَبّای

اػتفادُ اص تاکتشیَفاطّا تشای کٌتشل صیؼتی هَاد

حاٍی یک هیلیلیتش کلشیذ هٌیضین هخلَط گشدیذ .تِ

غزایی دس تشاتش ػَاهل هیکشٍتی دس ػالّای اخیش هَسد

هیکشٍتیَبّای حاٍی پالکّای هحیط کـت هیضاى

تَخِ خاكی قشاس گشفتِ اػت ( Heringa et al.,

ً %1وک دس غلظت ًْایی یک هَالس اضافِ گشدیذ ٍ تِ-

 .)2010تشاػاع پایگاّای اطالػاتی ػلوی تاکٌَى

هذت یک ػاػت دسٍى یخ قشاس دادُ ؿذ .ػپغ ایي

گضاسؿی هثتٌی تش خذاػاصی تاکتشیَفاط تشای تاکتشی A.

هیکشٍتیَبّا تا دٍس  13000دٍس دس دقیقِ تشای هذت

 acidoterrestrisهٌتـش ًـذُ اػت اها اص هیاى خٌغ
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باکتزی  Alicyclobacillus acidoterrestrisعامل فساد آب میوه اس خاک

 Alicyclobacillusتاکتشیَفاط گًَِ acidocaldarius

تَدُ اػت .تا تَخِ تِایٌکِ هشاحل کـت ٍ خذاػاصی

اص چـوِّای آب گشم ٍ اػیذی خذاػاصی ٍ ؿٌاػایی

ایي فاط دس دهای ًؼثتاً تاال ( 43دسخِ ػاًتی گشاد) ٍ

ؿذُ اػت ( Sakaki et al., 1977; Bamford,

هحیط اػیذی آبهیَُ تَدُ هیتَاى چٌیي ًتیدِگیشی

ّ .)2005; Sakaki and Oshima 1976نچٌیي دس

کشد کِ ایي فاط هقاٍهت ًؼثی تِ دها ٍ  pHاػیذی

تشخی هطالؼات تَاًؼتِاًذ  150ػَیِ تاکتشیَفاط سا اص

داسد ٍ تِساحتی هیتَاى اص ایي فاط تشای حزف ایي

خاکّای قلیایی چـوِّای آبگشم خذا ػاصی کٌٌذ

تاکتشی اػتفادُ کشد .اص خولِ تشتشیّایی کِ فاط تشای

کِ اص خولِ هیتَاى تِ تاکتشیّای ػفًَتصای ؿاخِ

حزف تاکتشیّای ػاهل فؼاد ًؼثت تِ دیگش سٍؽّا

 Deinococcus Thermusاؿاسُ کشد ( Yu, Slater et

داسد ایي اػت کِ فاط کاهال اختلاكی تاکتشی اػت ٍ

 .)al., 2006اص خولِ تاکتشیَفاطّایی کِ تاکٌَى تشای

فقط تَاًایی لیض تاکتشی اختلاكی خَد سا داسد .تٌاتشایي

تاکتشیّای چـوِّای آبگشم تا هحیط اػیذی یا

تِ دیگش تاکتشیّا ٍ یا ػلَلّای پش یاختِ ّیچ گًَِ

قلیایی رکش گشدیذُ اػت هیتَاى تِ فاطّای هتؼلق تِ

توایلی ًذاسًذ ٍ دس ًتیدِ كذهِای ّن تِ آىّا ٍاسد

،Siphoviridae

ًویکٌٌذ .لزا تا ایي سٍؽ هیتَاى تاکتشیّای ػاهل

 Inoviridae ٍ Tectiviridaeاؿاسُ کشد کِ ّوگی اص

فؼاد کِ تا فشآیٌذّای پاػتَسیضاػیَى اص تیي ًویسًٍذ

چـوِّای آبگشم تا ؿشایط قلیایی یا اػیذی

سا حزف کشد .تا تَخِ تِایٌکِ دس ایي پظٍّؾ خذاػاصی

خذاػاصی ؿذُاًذ ،خلَكاً اص خذاػاصی تاکتشیَفاط

تاکتشیَفاطّا اص صیش دسختاى ػذس دس هٌاطق تا آب ٍ

 Tectiviridaeتشای خٌغ ً Alicyclobacillusام

َّای گشم كَست پزیشفتِ اػت هیتَاى ایي تاکتشیَفاط-

تشدُ ؿذُ اػت (.)Sakaki and Oshima, 1976

ّا سا تِػٌَاى یک کٌتشل کٌٌذُ صیؼتی تاکتشیّای

هطالؼِ حاضش تِهٌظَس خذا ػاصی تاکتشیَفاط آلَدُ

ػاهل فؼاد آبهیَُّا دس صیش دسختاى هیَُ دس ایي

کٌٌذُ تاکتشی Alicyclobacillus acidoterrestris

هٌاطق هَسد اػتفادُ قشاس داد تا دسكذ آلَدگی هیَُّا

تِدلیل اّویت آى دس فؼاد آب هیَُّا ٍ ّنچٌیي

کنتش ؿَدّ .نچٌیي پیؾًْاد هیؿَد کِ پَدسّای

کاسایی کن سٍؽّای اػتاًذاسد تشای اص تیي تشدى اػپَس

حاٍی ایي تاکتشیَفاطّا سا تشسٍی هیَُّای دس حال

ایي تاکتشی كَست پزیشفت .دس ایي پظٍّؾ خاک صیش

حول تِ کاسخاًدات آبهیَُگیشی سیختِ تا دس هذت

دسخت ػذس دس ؿْش اَّاص کِ دس هاُّای تاتؼتاى تِ-

صهاى حول ٍ ًقل ًیض فشایٌذ حزف تاکتشیّا تش سٍی

دلیل دهای تاال ٍ ّنچٌیي ٍخَد هیَُّای هتؼذد کٌاس

هیَُّا كَست گیشد.

دس ػطح خاک (تدشیِ هیَُ ّا تش ػطح خاک هَخة
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