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چکيذٌ
اليضيي خضٍ اػيذّبي آهيٌِ ضشٍسي ثَدُ وِ دس ثذى اًؼبى ػبختِ ًويؿَد ،اهب ثب تَخِ ثِ ًيبص ثذى ثِ آى ٍ ّوچٌيي وبسثشد دس ثخؾّبي
هختلف حَصُ ػالهت ،ثْيٌِ ػبصي ٍ التلبدي تش وشدى فشآيٌذ تَليذ آى حبئض اّويت هيثبؿذ .هتذاٍلتشيي سٍؽ تَليذ اليضيي ،تخويش
هيىشٍثي ثَدُ ٍ تشويجبت هغزي هحيظ وـت تخويش ثش سؿذ هيىشٍاسگبًيؼن ٍ تَليذ هتبثَليت هيىشٍثي هَثش هيثبؿٌذ .ثش ايي اػبع
پظٍّؾ فَق ،ثب ّذف ثشسػي اثش ػَثؼتشاّبي هغزي ثَهي ٍ اسصاى ليوت ،ثِ ػٌَاى تبهيي وٌٌذُ اكلي اًشطي هيىشٍاسگبًيؼن ،ثش سؿذ ٍ
هحلَل دّي ػَيِ عشاحي ٍ اًدبم ؿذُ اػت .ثشاي ايي هٌظَس همبديش هختلف( ) اص ػَثؼتشاّبي آة پٌيش ( ،)135،170 ،100آسد ثشًح
( ٍ )170، 135 ،100ػجَع خَ ( )220 ،170 ،100ثِ عَس خذاگبًِ ثِ هحيظ وـت تخويش وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم افضٍدُ ؿذُ ٍ دس
ػبػتّبي  116 ٍ 68تخويش ،ؿبخقّبي سؿذ هبًٌذ  pHهحيظ ،ثيَهغ تَليذي ،ػشػت سؿذ ٍيظُ هيىشٍاسگبًيؼن ،هَسفَلَطي ػَيِ ٍ
همذاس اػيذ آهيٌِ تَليذ ؿذُ هَسد ػٌدؾ لشاس گشفتِ ٍ ثب حبلت ؿبّذ (100
وِ ثيـتشيي همذاس اليضيي تَليذي ثِ تشتيت اص هحيظّبي حبٍي 135

گلَوض) همبيؼِ ؿذُ اػتً .تبيح ثِ دػت آهذُ ًـبى داد

آة پٌيش170 ،

آسد ثشًح ٍ 220

خَ دٍ ػش ثِ دػت آهذُ

اػت .ايي ًتبيح ثيبى هيداسًذ وِ تشويجبت هزوَس ،ثشاي اػتفبدُ دس فشآيٌذّبي صيؼتي هٌبػت ثَدُ ٍ هيتَاًٌذ ثِػٌَاى هٌبثغ هغزي اكلي
هَسد اػتفبدُ لشاس گيشًذ.
ياصگبن کليذي :آصم اليضيي ،هحيظ وـت تخويش ،وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم ،آة پٌيش ،ػجَع خَ دٍ ػش ٍ آسد ثشًح.

مقذمٍ
خذٍل -1اػيذّبي آهيٌِ ضشٍسي ٍ غيش ضشٍسي

اػيذّبي آهيٌِ صيشٍاحذّبي تـىيل دٌّذُ پشٍتئييّب
ّؼتٌذ وِ دس ػبختوبى ؿيويبيي خَد داساي يه وشثي
ًبهتمبسى ٍ  4گشٍُ هتلل ثِ آى ؿبهل گشٍُ آهيٌي
)

( ،گشٍُ وشثَوؼيليه اػيذ ) ،(COOHاتن

ّيذسٍطى ٍ صًديشُ خبًجي  Rهيثبؿٌذ (Walsh, 2007

; خوبلضادُ ٍ ّوىبساى.)1396 ،
ثب تَخِ ثِ ًَع تشويت  20 ،Rاػيذ آهيٌِ هتفبٍت ٍخَد
داسد وِ دس كٌبيغ هختلفي ًظيش غزا ٍ داسٍ هَسد
اػتفبدُ لشاس هيگيشًذ ) (Murray, 2003خذٍل ؿوبسُ
( 20 )1اػيذآهيٌِ هَخَد سا ثِ تفىيه ضشٍسي يب غيش
ضشٍسي ثَدى ثشاي اًؼبىّب ًـبى هيدّذ ( Murray,

اسيذَبي آميىٍ

اسيذَبي آميىٍ

غيزضزيري

ضزيري

آالًيي
آػپبسطيي
آػپبستبت
ػيؼتئيي
گلَتبهبت
گلَتبهيي
گاليؼيي
تيشٍصيي
ػشيي
پشٍليي

آسطًيي
ّيؼتيذيي
ايضٍلَػيي
لَػيي
ليضيي
هتيًَيي
فٌيل آالًيي
تشئًَيي
تشيپتَفبى
ٍاليي

.)2003
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استفبدٌ اس مىببع کزبىي بًمي در تًليذ تخميزي اليشيه بًسيلٍ کًريىٍ ببکتزيًم گلًتبميکًم

اػيذّبي آهيٌِ ثِ ػٌَاى تـذيذ وٌٌذُ ػغش ٍ عؼن

پؼتبًذاساى ػبختِ ًـذُ ٍ ثبيؼتي اص عشيك سطين غزايي

هَاد غزايي ،هىول ٍ ثْجَد دٌّذُ ويفيت تغزيِ اي

تآهيي ؿَد (هَػَي ًؼت ٍ ّوىبساى1389 ،

خَسان اًؼبى ٍ دام ٍ عيَس ،آًتي اوؼيذاى ٍ ؿيشيي

;ّ .(Murray, 2003وچٌيي پشٍتئييّبي گيبّي ًظيش

وٌٌذُ دس كٌؼت غزا وبسثشد داؿتِّ ،وچٌيي دس

رست ٍ گٌذم ٍ خَ اص ًظشاػيذّبي آهيٌِ ضشٍسي هبًٌذ

تخليق پشٍتئييّب ،تَليذ پپتيذّب ٍ ثشخي هلبسف

اليضيي داساي فمش ثَدُ ،اص ايٌشٍ اليضيي هيثبيؼت ثشاي

داسٍيي ٍ كٌؼتي اػتفبدُ هيؿًَذ (هشتضَي ٍ

ثْجَد خَاف تغزيِ اي ثِ خَسان اًؼبى ،دام ٍ عيَس

ّوىبساى1376 ،؛ حجيجي ٍ ّوىبساى;1386 ،

افضٍدُ ؿَد ( Wei-Shou,2018; Kjeldsen et al.,

.)Arakawa et al., 2007

.) 2009; Hussain et al., 2015

ثشاي تَليذ اػيذّبي آهيٌِ  3سٍؽ ولي ٍخَد داسد وِ

اٍليي لذم ثشاي تَليذ كٌؼتي اليضيي ثب سٍؽ هيىشٍثي،

ػجبستٌذ اص اػتخشاج اص پشٍتئيي ّيذسٍليض ؿذُ ،ػٌتض

دس دِّ  1950دس طاپي ٍ ثب اػتفبدُ اص هيىشٍوَوَع

ؿيويبيي ٍ ػٌتض هيىشٍثي (هشتضَي ٍ ّوىبساى،

گلَتبهيىَم اًدبم ؿذ (ٍ )Kjeldsen et al., 2009

 .)1376دس سٍؽ اػتخشاج اص پشٍتئيي ،خذاػبصي يه

پغ اص آى ثب پيـشفت داًؾ ثيَتىٌَلَطي ٍ ٍسٍد آى ثِ

اػيذآهيٌِ خبف اص ثيي داهٌِ ٍػيؼي اص اػيذّبي

ػلن غزا ٍ ؿىل گيشي داًؾ هيبى سؿتِ اي

آهيٌِ هَخَد دس هٌجغ پشٍتئيٌيّ ،ضيٌِ ثش هيثبؿذ .دس

ثيَتىٌَلَطي غزايي ،اهشٍصُ فشآيٌذ تخويشي هيىشٍثي،

سٍؽ ػٌتض ؿيويبيي ًيض اػيذّبي آهيٌِ ثلَست

التلبدي تشيي ٍ ثْتشيي سٍؽ ثشاي تَليذ كٌؼتي

هخلَعي اص ايضٍهشّبي  D ٍ Lػٌتض هيؿًَذ وِ

اليضيي هيثبؿذ ( ;Wei-Shou,2018هشتضَي ٍ

هغلَة ًويثبؿذ (هَػَي ًؼت ٍ ّوىبساى،)1389 ،

ّوىبساى; Kjeldsen et al., 20091376 ،

اهب دس تَليذ ثِ سٍؽ تخويشهيىشٍثي ،هحلَالت فؼبل

; .)Ekwealor et al., 2005هيىشٍاسگبًيؼنّبيي هبًٌذ

ًَسي هَسد ًيبص ثشاي ٍاوٌؾّبي ثيَلَطيه ثذى اًؼبى

وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم ( ;;Wei-Shou, 2018

(فشم  )Lتَليذ هيؿًَذ .لزا اص هيبى  3سٍؽ هزوَس

،)Moosavi-Nasab et al., 2007 Walsh, 2007

سٍؽ ػٌتض هيىشٍثي ،هٌبػتتش ٍ ػوليبتيتش هيثبؿذ

ثشٍي ثبوتشيَم فالٍٍم ) (Javed et al., 2011ثشٍي

(هشتضَي ٍ ّوىبساى .)1376 ،اص اييسٍ دس حبل حبضش

ثبوتشيَم ليٌٌغ (هَػَي ًؼت ٍ ّوىبساى،)1389 ،

اػتخشاج اػيذّبي آهيٌِ اص هحيظّبي وـت هيىشٍثي

ثبػيلَع هگبتشيَم ) (Ekwealor et al., 2005اص

يه كٌؼت التلبدي ثب اسصؽ ثِ حؼبة هيآيذ (حجيجي

تَليذ وٌٌذُّبي اليضيي ثِ سٍؽ تخويشي ّؼتٌذ ،وِ

ٍ ّوىبساى1386 ،؛  )Wei-Shou, 2018ثِعَسيوِ

دس هيبى آىّب هَسد اٍل ثِ دليل ثبصدُ ثيـتش ،تَليذ

ايي هَاد ،پغ اص اتبًَل ٍ آًتي ثيَتيهّب ،خبيگبُ ػَم

وٌٌذُ اكلي ٍ خْبًي هيثبؿذ ( Kjeldsen et al.,

سا دس تَليذ خْبًي هحلَل اص عشيك ثيَتىٌَلَطي داسا

.)Walsh, 2007; 2009

ّؼتٌذ (.)Kjeldsen et al., 2009

فمش غزايي هَخَد دس دًيب ٍ ثبالخلَف وـَسّبي دس

اليضيي ،يىي اص هْوتشيي اػيذّبي آهيٌِ ثب فشهَل

حبل تَػؼًِ ،يبص ثِ غٌيػبصي هَاد غزايي سا ثب

( 146٫19ثَدُ وِ دس

اػيذّبي آهيٌِ اي ًظيش اليضيي ضشٍسي هيوٌذ .اص

ػبختوبى ؿيويبيي خَد داساي صًديشُ خبًجي

ّويي سٍ ٍ ثب تَخِ ثِ هيضاى هلشف ثبالي ايي اػيذ

هيثبؿذ .اليضيي اص دػتِ

آهيٌِ ،پظٍّؾّب ٍ هغبلؼبت گؼتشدُاي دس خْت

اػيذّبي آهيٌِ ضشٍسي ثَدُ ،ثذيي هؼٌي وِ ثشاي ثذى

افضايؾ ثبصدُ تَليذ ٍ وبّؾ ليوت توبم ؿذُ آى دس

الصم ٍ ضشٍسي اػت ،اهب دس ثذى اًؼبى ٍ ػبيش

ايشاى ٍ خْبى اًدبم ؿذُ اػت.

ٍ خشم هَلي )

78

سال ششم /شماره اول /بهار  - 98صفحات  76تا 68

مجله ميکروب شناسي مواد غذا ئي
تؼذادي اص ايي هغبلؼبت ػَيِ هيىشٍثي تَليذ وٌٌذُ

ػَيِ هَلذ ليضيي وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم 1532

اليضيي سا هَسد ثشسػي لشاس دادُ ٍ ثب دػتىبسيّبي

 1PTCCثِ كَست آهپَل ليَفيليضُ اص هشوض ولىؼيَى

طًتيىي ،اكالح ػَيِ ٍ هٌْذػي هتبثَليه ػؼي ثش

هيىشٍاسگبًيؼن ّبي كٌؼتي ايشاى تْيِ ؿذ.

افضايؾ همذاس ٍ ويفيت هحلَل هيىشٍثي ًوَدُاًذ

سؿذ ٍ تَػؼِ ػَيِ

( ٍ )Kjeldsen et al., 2009دس ػبيش پظٍّؾّب،

سؿذ هٌبػت ٍ هحلَلدّي ّش ػَيِ هؼتلضم تَخِ ثِ

ؿشايظ تخويش ٍ ػَاهل هَثش ثش آى هَسد ثشسػي ٍ ثْيٌِ

ًيبصّبي آى هيىشٍاسگبًيؼن دس ّش هشحلِ اص فشآيٌذ سؿذ

ػبصي لشاس گشفتِاًذ .ثغَس هثبل هغبلؼبت ًـبى دادُ

هيثبؿذ ،ثِعَسيوِ هحيظّبيي وِ خْت فؼبلػبصي ٍ

اػت افضٍدى پٌي ػيليي ثِ هحيظ وـت تخويش

اػتفبدُ هيىشٍاسگبًيؼنّب هَسد اػتفبدُ لشاس هيگيشًذ

ثبػيلَع هگبتشيَم ،سؿذ آى سا تحشيه ٍ تَليذ اليضيي

ثبيؼتي ّوِ ػٌبكش الصم ثشاي سؿذ ٍ ػٌتض هبدُ ػلَلي

سا افضايؾ دادُ اػت (،)Ekwealor et al., 2005

ٍ تَليذ هحلَل هتبثَليىي سا ثِ خَثي داسا ثبؿٌذ

ّوچٌيي تخويش حبلت ًيوِ پيَػتًِ ،ؼجت ثِ حبلت

(هشتضَي ٍ ّوىبساى .)1376 ،ثشاي ايي هٌظَس دس ّش

پيَػتِ ،اليضيي ثيـتشي سا تَػظ وَسيٌِ ثبوتشيَم

هشحلِ اص فشآيٌذِ تَليذ هحلَل ثيَلَطيىي ،اص ؿشايظ

هگبتشيَم تَليذ هيوٌذ ( .)Hadj et al., 1998ثشاػبع

ػوليبتي ٍ هحيظّبي وـت هتفبٍتي ثشاي سػيذى ثِ

هغبلؼِ اي دس ايشاى ،هٌجغ وشثٌي آة پٌيش ًؼجت ثِ

ثيـتشيي ثبصدُ اػتفبدُ ؿذ .پغ اص ثبصوشدى آهپَل

هالع ،سؿذ ثبوتشيَم لٌؼيغ سا افضايؾ دادُ ٍ هحلَل

ليَفيليضُ دس ؿشايظ وبهال اػتشيل ،ثِ هٌظَس فؼبلؼبصي

آى سا ًيض افضايؾ هيدّذ (هَػَي ًؼت ٍ ّوىبساى،

ثبوتشي خـه ؿذُ اًدوبدي (ؿدبع الؼبداتي ٍ

.)1389

ّوىبساى ،)1387 ،هحتَيبت دسٍى آهپَل دس هحيظ

ػليشغن هغبلؼبت اًدبم ؿذُ اليضيي هَسد ًيبص وـَس

ًَتشيٌت ثشاث (هشن) اػتشيل ( Moosavi-Nasab et

ووبوبى اص عشيك ٍاسدات تأهيي هيؿَد ،لزا ثب ػٌبيت ثِ

 ،pH; 7 .)al.,2007; Hussain et al., 2015لشاس

اّويت تَليذ داخلي ايي هبدُ ٍ ثَهي ػبصي فشآيٌذ

دادُ ؿذُ ٍ پغ اص عي  24ػبػت دس ؿيىش اًىَثبتَس

تَليذ آى ٍ ّوچٌيي اثش هْن تشويجبت ٍ ؿشايظ تخويش

( )shin-Saeng , SKIR -601ثب ػشػت 180دٍس دس

ثش تَليذ هتبثَليت هيىشٍثي ،دس پظٍّؾ حبضش اثش

دليمِ ٍ دهبي  30دسخِ ػبًتيگشاد ٍ ايدبد وذٍست

غلظتّبي هختلفي اص چٌذ هٌجغ وشثٌي ثَهي ايشاى

ًبؿي اص سؿذ ،ثِ اػلٌتّبي هَلشّيٌتَى آگبس (هشن)

(پَدس آة پٌيش ،ػجَع خَ دٍػش ،آسد ثشًح) وِ اسصاى

اػتشيل ( (pH ;7هٌتمل ؿذُ ،پغ اص  5سٍص گشهب

ليوت ،فشاٍاى ٍ دس دػتشع ّؼتٌذ دس هحيظ تخويش

گزاسي دس دهبي  30دسخِ ػبًتيگشاد ،ولٌيّبي ػفيذ

وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ ٍ

سًگ وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم ثش سٍي ػغح هحيظ

ثب هحيظ وـت تخويشي ؿبّذ همبيؼِ ؿذُاًذ تب ثب

وـت هـبّذُ ؿذًذ.

ثَهيػبصي ٍ ثْيٌِػبصي فشآيٌذ ،گبهي دس ساػتبي

تخويش هيىشٍثي

افضايؾ ثبصدُ تَليذ ،وبّؾ ّضيٌِ ّب ٍ دس ًْبيت

ػوليبت تخويش هيىشٍثي ًبپيَػتِ عي دٍ هشحلِ ثشاي

خَدوفبيي وـَس دس ايي صهيٌِ ثشداؿتِ ؿَد.

وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم اًدبم ؿذ .ثذيي تشتيت وِ

ريش کبر

اثتذا هحيظ وـت هشحلِ اٍل وِ هشحلِ پيؾ وـت يب

تْيِ ػَيِ

پيؾ تخويش ًبم داسد عجك هَاسد خذٍل  2تْيِ ؿذُ،
ػپغ اص ولٌيّبي تـىيل ؿذُ دس هشحلِ لجل ثِ آى
1- Persian Type Culture Collection
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اضبفِ ؿذُ ) ،)Moosavi-Nasab et al., 2007ػپغ

گلَوض) همبيؼِ ؿذُاًذ .عشاحي غلظت هٌبثغ وشثٌي

فالػهّبي پيؾ تخويش ثِ هذت  18ػبػت دس ؿيىش

خبيگضيي گلَوض ثشاػبع آًبليض تشويجي هَخَد دس ّش

اًىَثبتَس ثب دهبي  30دسخِ ػبًتيگشاد ٍ ػشػت 120

گشم اص ايي هَاد اًدبم ؿذُ اػت.
خذٍل -3تشويجبت هحيظ تخويش()pH; 7

دٍس دس دليمِ لشاس دادُ ؿذًذّ .ذف اص ايي هشحلِ ،تْيِ
هبيِ تلميح هٌبػت ثشاي تخويش ثَدُ ،ثشاي ايي هٌظَس
اثتذا ػذم آلَدگي هبيِ تلميح ،ثب تْيِ گؼتشؽ ٍ سًگ
آهيضي گِشَم اص ًوًَِّب ،ثشسػي ؿذُ ،ػپغ ثشاي
ػٌدؾ سؿذ هٌبػت ثبوتشي ،داًؼيتِ ًَسي ًوًَِّب ثب
دػتگبُ ًبًَدساح ( )Thermo Oneػٌديذُ ؿذُ ٍ
وذٍست ايدبد ؿذُ ثِ ػلت سؿذ ثبوتشي دس ًوًَِّب ثب
وذٍست ًوًَِ ؿبّذ (هحيظ وـت ثذٍى ثبوتشي)
همبيؼِ ؿذُ اػت.
خذٍل -2تشويجبت هحيظ پيؾ تخويش()pH; 7

هبدُ

همذاس ( )

گلَوض (لغشاى ؿيوي)

20

هبدُ

همذاس ( )

گلَوض (لغشاى ؿيوي)

100

ولؼين وشثٌبت(هشن)
آهًَيَم ػَلفبت(هشن)
اٍسُ (ػيگوب)
هٌيضيَم ػَلفبت (هشن)
هٌگٌض ػَلفبت (ػيگوب)
پتبػين دي ّيذسٍطى فؼفبت (هشن)
پتبػين ّيذسٍطى فؼفبت (هشن)
ثيَتيي (ػيگوب)
لَػيي(هشن)

20
46
5
2/8
0/01
5
5
0/1
0/4

خذٍل -4تيوبسّبي هختلف هٌبثغ وشثٌي هَسد اػتفبدُ دس هحيظ
وـت تخويش

پپتَى (هشن)

10

ػلبسُ هخوش (هشن)

10

هٌجغ وشثٌي

همذاس ( )

ًوه (لغشاى ؿيوي)

2/5

هٌيضيَم ػَلفبت (هشن)

0/25

هٌگٌض ػَلفبت (ػيگوب)

0/1

پتبػين دي ّيذسٍطى فؼفبت (هشن)

1

پتبػين ّيذسٍطى فؼفبت (هشن)

1

ثيَتيي (ػيگوب)

0/01

ػجَع خَدٍػش ()OAB
ػجَع خَدٍػش
ػجَع خَدػش
پَدس آة پٌيش (پگبُ)
پَدس آة پٌيش
پَدس آة پٌيش
آسدثشًح (تشخيٌِ)
آسدثشًح
آسدثشًح
گلَوض

220
170
100
170
135
100
170
135
100
100

دس هشحلِ دٍم فشآيٌذ تخويش هيىشٍثي هحيظ وـت
تخويش ثب تَخِ ثِ خذٍل  3تْيِ ؿذ (Moosavi-

ًبم گزاسي تيوبس

 .)Nasab et al., 2007الصم ثِ روش اػت تشويجبت
هحيظ وـت دٍ هشحلِ تخويشي ،عَسي ثَدُ تب هحشن

ػٌدؾّب

تَليذ هتبثَليت اٍليِ اليضيي ثبؿٌذ.

دس ػبػتّبي  116 ٍ 68تخويش ،دس ؿشايظ اػتشيل اص

ّوبىعَس وِ اص خذاٍل  3 ٍ 2هـخق هيثبؿذ گلَوض،

فالػهّبي تخويش ًوًَِگيشي ؿذُ ،ػپغ ًوًَِّب اص

ثشاي

ًظش هَسفَلَطي سؿذ هيىشٍاسگبًيؼنٍ ،صى تَدُ ػلَلي،

هيىشٍاسگبًيؼن ثَدُ ،وِ ثب تَخِ ثِ ّذف ايي پظٍّؾ،

 ٍ ،pHليضيي تَليذ ؿذُ هَسد ثشسػي لشاس گشفتِ ٍ ثب

ثيـتشيي

همذاس

هٌجغ

وشثٌي

هَخَد

غلظتّبي هختلفي اص  3هٌجغ وشثٌي اسصاى ليوت ٍ

هحيظ ؿبّذ (

ثَهي ايشاى (ػجَع خَدٍػش ،پَدس آة پٌيش ٍ آسدثشًح)

سؿذ ػَيِ ٍ هَسفَلَطي هيىشٍاسگبًيؼن اص عشيك تْيِ

اًتخبة (خذٍل  ٍ )4خبيگضيي گلَوض دس هحيظ وـت

گؼتشؽ هيىشٍثي سٍي الم ،سًگ آهيضي گشم ٍ هـبّذُ

تخويش ؿذُ ٍ ثب حبلت ؿبّذ (هحيظ وـت حبٍي

آى صيش هيىشٍػىَح ًَسي (pH ،)Nikon-YS2-T
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ًوًَِّبي تخويشي ،ثب اػتفبدُ اص  PHهتش سٍهيضي

(خوبلضادُ ٍ ّوىبساى .)1396 ،ثشسػي ووي تَليذ

( )laboratory Benchtop-AZ86502اًدبم ؿذ.

اػيذآهيٌِ اليضيي اص ًوًَِّبي تخويشي ثِ ٍػيلِ سٍؽ

همذاس ثيَهغ (صيؼت تَدُ) اص ًؼجت ٍصى سػَة

هؼتجش وشٍهبتَگشافي هبيغ ثب وبسايي ثبال ( ،)HPLCثب

ػلَلي ثِ ٍصى هحيظ ًوًَِ تؼييي ؿذ .ثشاي ايي هٌظَس

ػتَى

ٍ فبص هتحشن پتبػين دي ّيذسٍطى فؼفبت

اثتذا ٍصى هيىشٍتيَة خبلي ( ٍ )Aػپغ هيىشٍتيَح

دس عَل هَج ً 214بًَهتش اًدبم گشفت ( Qadir et al.,

حبٍي 1هيلي ليتش هحيظ تخويش ( )Bثب اػتفبدُ اص تشاصٍ

( .)2015يه ًوًَِ دس ؿىل  2آٍسدُ ؿذُ اػت).

 )Sartorius-ACCULAB-Vicon303(0.001گشفتِ

وتبيج

ؿذ ،ػپغ هيىشٍتيَحّب ثِ هذت  15دليمِ دس

ًتبيح ثذػت آهذُ دس ايي پظٍّؾ ًـبى داد وِ pH

ػبًتشيفيَط ( )Sigma-3-30KHSثب  4000دٍس دس

هحيظ وـت تخويش ،ثيَهغ تَليذي ٍ همذاس تَليذ

دليمِ لشاس دادُ ؿذُ ٍ پغ اص ايدبد دٍ فبص ٍ دٍسسيختي

اػيذ آهيٌِ اليضيي دس عَل فشآيٌذ تخويش ٍ ثش اػبع

هبيغ سٍيي هدذدا ٍصى ؿذًذ ( ،)Cدسكذ ثيَهغ دس

ًَع هٌجغ وشثٌي هَسد اػتفبدُ ًؼجت ثِ ؿبّذ ،داساي

ايي سٍؽ عجك ساثغِ صيش ثذػت آهذُ اػت (لجيىي ٍ

تغييشاتي ثَدُ اػت وِ دس ًوَداسّبي  1تب ً 3ـبى دادُ

ّوىبساى.)1389 ،

ؿذُاًذ.

ثشسػي ويفي تَليذ اػيذآهيٌِ اليضيي دس ًوًَِّبي

اثش غلظتّبي هختلف هٌبثغ وشثٌي ثش  pHهحيظ
وـت تخويش
 pHهحيظ وـت تخويش يىي اص ؿبخلِّبي سؿذ

تخويشي ثب اػتفبدُ اص تؼت ًيي ّيذسيي اًدبم

ثبوتشيبيي اػت ٍ ثش اػبع ًتبيح حبكلِ ،همذاس آى دس

گشفت ;(Hussain et al., 2015; Walsh, 2007

اثتذاي تخويش افضايؾ يبفتِ وِ ػلت آى هلشف هَاد

) .Mohammad et al., 2012ثشاي ايي هٌظَس ثِ

غزايي هحيظ وـت ٍ آصاد ؿذى هَاد ثبصي هيثبؿذ.

1هيليليتش اص ًوًَِّبي تخويشي1 ،هيلي ليتش هؼشف

اػيذ آهيٌِ اليضيي ًيض خبكيت ثبصي داؿتِ ٍ تَليذ آى

ًيي ّيذسيي (هشن) اضبفِ ؿذُ ٍ ثِ هذت  5دليمِ دس

دس هحيظ وـت ثش سٍي  pHاثش افضايـي داسد .ثب اداهِ

ثي هبسي خَؽ لشاس دادُ ؿذًذ .تغييش سًگ صسد هحلَل

فشآيٌذ تخويش ثؼلت تشؿح هَاد اػيذي ًبؿي اص سؿذ

ثِ سًگ ثٌفؾ ثيبًگش تَليذ اػيذ آهيٌِ دس ًوًَِ

هيىشٍاسگبًيؼن همذاس  pHسًٍذ وبّـي دس پيؾ گشفتِ

تخويشي ثَدُ اػت .الصم ثِ روش اػت تشويت گشٍُ

اػت (لجيىي ٍ ّوىبساى1393 ،؛ هَػَي ًؼت ٍ

آهيي ٍ وشثَوؼي اػيذآهيٌِ اليضيي ثب ًيي ّيذسيي

ّوىبساىً .)1389 ،وَداس  1تغييشات  pHسا ثشاي

هٌدش ثِ تـىيل ووپلىغ ثٌفؾ سٍهبى هيؿَد

غلظتّبي هختلف هٌبثغ وشثٌي ًـبى هيدّذ.

ساثغِ -1
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ًوَداس  -1تغييشات  pHهحيظ وـت تخويش ثش اػبع تيوبسّبي هختلف

ٍسٍد هيىشٍاسگبًيؼن ثِ فبص لگبسيتوي سؿذ (فبص ،)log

اثش غلظتّبي هختلف هٌبثغ وشثٌي ثش دسكذ ثيَهغ تَليذ
ؿذُ
تَدُ ػلَلي ًبؿي اص سؿذ هيىشٍاسگبًيؼن دس عَل دٍسُ

(ثيَهغ) دس ٍاحذ صهبى افضايؾ يبفتِ اػت (هشحلِ

تخويش داساي تغييشاتي ثَدُ وِ دس ًوَداس ً 2ـبى دادُ

تخويش) .دس ايي هشحلِ اص سؿذ ،هتبثَليتّبي اٍليِ هبًٌذ

ؿذُ اػت .ػلت ايي تغييش افضايـي سا هيتَاى ثِ ٍضؼيت

اػيذّبي آهيٌِ تـىيل هيؿًَذ وِ ثشاي سؿذ

سؿذ ثبوتشي ٍ هٌحٌي سؿذ هيىشٍاسگبًيؼنّب دس ٍاحذ

هيىشٍاسگبًيؼنّب ضشٍسي هيثبؿٌذ (ؿدبع الؼبداتي ٍ

صهبى هشتجظ داًؼت ثِ ايٌلَست وِ ثبوتشي اثتذا دس فبص

ّوىبساى1387 ،؛ هشتضَي ٍ ّوىبساى.)1376 ،

ػشػت سؿذ تلبػذي افضايؾ يبفتِ ٍ تؼذاد هيىشٍاسگبًيؼن

تبخيشي سؿذ (فبص  ٍ )lagدس حبل ػبصگبسي ثب ؿشايظ ٍ
هحيظ وـت ثَدُ اػت (هشحلِ پيؾ تخويش) .دسايي
هشحلِ تؼذاد هيىشٍاسگبًيؼنّب دس ٍاحذ صهبى تغييش
چٌذاًي ًذاؿتِ ٍ لزا ثيَهغ تمشيجب ثبثت اػت .پغ اص
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ًوَداس  -2تغييشات دسكذ ثيَهغ دس هشحلِ تخويش ثش اػبع تيوبسّبي هختلف

خذٍل  -5همبديش ػشػت سؿذ ٍيظُ وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم

دس هشحلِ سؿذ لگبسيتوي هيىشٍاسگبًيؼنّب ،ثيي

دس تيوبسّبي هختلف (

پبساهتشّبي ثيَهغ ( ) ٍ هذت صهبى ٍاوٌؾ ثيَؿيويبيي

سزعت رشذ ييضٌ

تخويش ( ) استجبعي ٍخَد داسد (ساثغِ  .)2ٍ 3الصم ثِ روش
اػت دس ايي ساثغِ

)

وبم گذاري تيمبر

0.0127

ػشػت سؿذ ٍيظُ هيىشٍاسگبًيؼن

0.0115

ثَدُ وِ دس كٌؼت تخويش اّويت صيبدي داؿتِ ٍ ثِ ًَع

0.0113

هيىشٍاسگبًيؼن ٍ ؿشايظ تخويش ٍاثؼتِ هيثبؿذ (هشتضَي

0.0131

ٍ ّوىبساى.)1376 ،

0.0194
0.0146

ساثغِ -2

0.0156

پغ اص اًتگشالگيشي اص ساثغِ  ،2ساثغِ  3حبكل هيؿَد.

0.0168
0.0184
0.0204

ساثغِ 3

اثش غلظتّبي هختلف هٌبثغ وشثٌي ثش همذاس اليضيي تَليذ
ؿذُ

ًتبيح ايي پظٍّؾ ًيض ًـبى داد وِ ػشػت سؿذ ٍيظُ ثشاي

تشويجبت هحيظ وـت ًمؾ هْوي دس تَليذ هتبثَليتّبي

وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم دس فشآيٌذ تَليذ اليضيي داساي
همذاس (حذٍدي) 0.01

هيىشٍثي ايفب هيوٌٌذ ٍ دس ايي هيبى ،هٌبثغ وشثٌي ثِ ػلت

هيثبؿذ .خذٍل  5همبديش μ

ايٌىِ تبهيي وٌٌذُ اكلي اًشطي ّؼتٌذً ،مؾ ثؼضايي دس

سا ثشاي تيوبسّبي هختلف ايي پظٍّؾ ًـبى هيدّذ.

ايي صهيٌِ داسًذ .اثش ًَع ٍ غلظتّبي هختلف ػَثؼتشاّبي
وشثٌي ثش تَليذ هحلَل هيىشٍثي دس ًوَداس  3آٍسدُ ؿذُ
اػت.

67

سال ششم /شماره اول /بهار  -98صفحات  76تا 68

استفبدٌ اس مىببع کزبىي بًمي در تًليذ تخميزي اليشيه بًسيلٍ کًريىٍ ببکتزيًم گلًتبميکًم

ًوَداس  -3تغييشات همذاس اػيذ آهيٌِ تَليذ ؿذُ* دس هشحلِ تخويش ثش اػبع تيوبسّبي هختلف
اػت ،دػتگبُ  HPLCهَسد اػتفبدُ ،لبدس ثِ خَاًذى ػذد دليك آى ًجَدُ

*(الصم ثِ روش اػت دس هَاسدي وِ هيضاى اليضيي هَخَد دس ثشاث ووتش اص 5

ٍ دس ًوَداس ثِ خبي ايي هَاسد 5 ،گزاؿتِ ؿذُ اػت).

ثش اػبع ًتبيح ثِ دػت آهذُ ،همذاس اليضيي تَليذ ؿذُ دس
ًوًَِّب ثب افضايؾ صهبى تخويش ،افضايؾ هؼٌي داسي داؿتِ
اػت ٍ دس ّوِ ًوًَِّب هحلَل ثيـيٌِ دس ػبػت 116
تخويش ثذػت آهذُ اػت .ثيـتشيي هيضاى اليضيي تَليذ
ؿذُ دس ثيي تيوبسّبي اػتفبدُ ؿذُ ثِ تشتيت هشثَط ثِ
هحيظ وـت حبٍي 100گلَوض دس ػبػت  ٍ 116هحيظ
حبٍي  135گشم آة پٌيش دس ػبػت  116هيثبؿذ.

ؿىل ً -2وَداس  HPLCثشاي ػٌدؾ اليضيي هَخَد دس ًوًَِ
دس ػبػت  116تخويش

بحث
تشويجبت هحيظ وـت اص خولِ فبوتَسّبي هْن دس يه

ّبي تحميمبتي ٍ دس هميبع آصهبيـگبّي اػتفبدُ هي-

فشآيٌذ تخويشي هيثبؿٌذ وِ ثش سٍي سؿذ

ؿًَذ ،هؼوَالً هَاد ؿيويبيي خبلق ٍ هؼيٌي ّؼتٌذ،

هيىشٍاسگبًيؼن ،ثبصدُ تَليذ هحلَل ٍ ّضيٌِّبي توبم

اهب دس تخويشّبي كٌؼتي ٍ تَليذِ هميبع ثبال ،اغلت ثِ

ؿذُ فشآيٌذ هؤثشًذ .هحيظّبي وـتي وِ دس پظٍّؾ-

داليل التلبدي ،ػَثؼتشاّبيي هَسد اػتفبدُ لشاس هي-
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گيشًذ وِ ضبيؼبت يب هحلَالت خبًجي ػبيش كٌبيغ ثَدُ

ًـبى دادُ اػت افضٍدى ػجَع خَ ٍ ػجَع ثشًح اثش

(هشتضَي ٍ ّوىبساى ،)1376 ،ػالٍُ ثش داؿتي خَاف

پشي ثيَتيىي ثش صًذُ هبًي الوتَثبػيلَع اػيذٍفيلَع

هغزي هَسد ًيبص ثشاي ػَيِ ٍ داؿتي ثبصدُ ثبالي تَليذ،

دس هبػت ون چشة داسد (حـوتي ٍ ّوىبساى.)1395 ،

اسصاى ليوت ،فشاٍاى ٍ دس دػتشع ًيض ثبؿٌذ .حول ٍ

تبثيش ٍخَد غلظتّبي هختلف پَدس آة پٌيش ثش سؿذ ٍ

ًمل آػبى ،ػذم ايدبد هحلَالت ًبخَاػتِ ،ػَْلت

صًذُ هبًى الوتَثبػيلَع اػيذٍفيلَع دس ؿيش

ػوليبت ًظيش ّوضدى ٍ َّادّي ،ثَهي هٌغمِ يب وـَس

اػيذٍفيلَع ًيض هَسد هغبلؼِ لشاس گشفتِ ٍ ًتبيح ًـبى

ثَدى ًيض اص خولِ ػبيش ػَاهلي اػت وِ دس اًتخبة

دادُ اػت پَدس آة پٌيش ثِ دليل ٍخَد الوتَص ٍ

ػَثؼتشاّب دس تخويش كٌؼتي هَسد تَخِ لشاس هيگيشد

پشٍتئيي هحلَل دس آة ،تشويت هٌبػجي ثشاي تَليذ ؿيش

(ؿدبع الؼبداتي ٍ ّوىبساى.)1387 ،

پشٍثيَتيه اػيذٍفيلَع هيثبؿذ (عبّشيبى ٍ ّوىبساى،

اص ثيي تشويجبت هحيظ وـت ،وشثَّيذساتّب هْوتشيي

.)1394

هٌجغ تَليذ وٌٌذُ اًشطي دس كٌبيغ تخويشي ّؼتٌذ ٍ

آة پٌيش هحلَل خبًجي فشآيٌذ تَليذ پٌيش ثَدُ وِ

ثِ داليل التلبدي اػتفبدُ اص هٌجؼي ًظيش گلَوض خبلق

ثؼلت داؿتي لٌذ ٍ پشٍتئيي ثبال ٍ ليوت پبييي ،دس

ٍ يب ػبوبسص ثِ ًذست سٍي هيدّذ (هشتضَي ٍ ّوىبساى،

فشآيٌذّبي صيؼتي وبسثشد صيبدي داسد .آة پٌيش هَسد

 .)1376ثْويي ػلت خؼتدَ ثشاي يبفتي ػَثؼتشاّبيي

اػتفبدُ دسايي پظٍّؾ داساي 70الوتَص 13.5 ،پشٍتئيي،

وِ خبيگضيي هٌبػجي ثشاي هٌبثغ گشاى ليوت وشثٌي دس

 5سعَثت 2 ،چشثي (

) ثَدُ ٍ ًتبيح ًـبى داد

هحيظّبي وـت ثبؿٌذ ووبوبى هَسد تَخِ پظٍّـگشاى

اػتفبدُ اص ايي هبدُ هغزي اثش هثجتي ثش سؿذ وَسيٌِ

ٍ هحممبى لشاس داسد ( .)Hamedi et al., 2004دس

ثبوتشيَم گلَتبهيىَم ٍ تَليذ اليضيي داسد .ػجَع خَي

ّويي ساػتب ،دس ايي پظٍّؾ ػِ هٌجغ وشثٌي ثَهي ٍ

دٍ ػش اص هحلَالت خبًجي غالت ثَدُ ٍ ثؼلت داؿتي

اسصاى ليوت اًتخبة ؿذُ ٍ ثب تَخِ ثِ وبسثشد ٍ اّويت

پشٍتئييً ،ـبػتِ ٍ فيجش ثبال ٍ ّوچٌيي ليوت اًذن،

اليضيي دس كٌبيغ هختلف ٍ ًيبص ثِ التلبدي تش وشدى

وبسثشد ٍػيؼي دس كٌبيغ غزايي داؿتِ ٍ ػَثؼتشاي

فشايٌذ تَليذ ايي اػيذ آهيٌِ ضشٍسي ،اص ايي هٌبثغ دس

هٌبػجي ثشاي هيىشٍاسگبًيؼنّب هيثبؿذ .آًبليض تشويجي

هحيظ وـت ػَيِ هَلذ اليضيي اػتفبدُ ؿذُ اػت .اص

ػجَع خَي دٍ ػش هَسد اػتفبدُ دس ايي پظٍّؾ

خولِ پظٍّؾّبيي وِ دس ّويي ساثغِ اًدبم ؿذُ اػت

ؿبهل  58.7وشثَّيذسات 13.5 ،پشٍتئيي 10 ،فيجش،

ٍ ًتبيح آىّب ّنساػتب ثب ًتيدِ پظٍّؾ حبضش هيثبؿذ

) اػت .آسد ثشًح ًيض اص آػيبة وشدى داًِّبي

(

هيتَاى ثِ تحميك هَػَي ًؼت ٍ ّوىبساى اؿبسُ وشد

ثشًح ؿىؼتِ ثِدػت هيآيذ ٍ ثب تَخِ ثِ ثَهي ثَدى

وِ ًـبى دادًذ هالع ٍ آة پٌيش هٌبثغ هغزي ٍ هٌبػجي

ثشًح دس ايشاى ٍ ّوچٌيي خَاف هٌبػت ايي هبدُ ثِ-

ثشاي سؿذ ثبوتشيَم ليٌؼغ دس فشآيٌذ تَليذ اليضيي

ػٌَاى هٌجغ وشثٌي ،گضيٌۀ اًتخبثي ثِػٌَاى ػَثؼتشا

هيثبؿٌذ ٍ ثَػيلِ آىّب هيتَاى تَليذ هحلَل

هيثبؿذ .آسد ثشًح هَسد اػتفبدُ دس ايي پظٍّؾ داساي

هيىشٍثي سا افضايؾ داد (هَػَي ًؼت ٍ ّوىبساى،

 73.9وشثَّيذسات 9.3 ،پشٍتئيي ٍ  1.1چشثي (

ّ .)1389وچٌيي دس پظٍّـي ديگش اػتفبدُ اص غلظت-

)

هيثبؿذً .تبيح ايي پظٍّؾ ًـبى داد اػتفبدُ اص غلظت-

ّبي هختلف پَدسآة پٌيش ثِػٌَاى هٌجغ هغزي ،هٌدش

ّبي هختلف ػَثؼتشاّبيي ًظيش آة پٌيش ،ػجَع خَي

ثِ افضايؾ سؿذ ػَيِ ػبوبسٍپلي اػپَسا اسيتشا ٍ ثْيٌِ

دٍ ػش ٍ آسد ثشًح ،ثدبي گلَوض خبلق دس هحيظ وـت

ػبصي تَليذ هحلَل تخويشي اسيتشٍهبيؼيي ؿذُ اػت

وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم هٌدش ثِ سؿذ ايي ثبوتشي

(فيشٍص ثخت ٍ ّوىبساىً .)1394 ،تبيح پظٍّـي ديگش
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ؿذُ ٍ هحلَلدّي هٌبػجي ثشاي آى ايدبد هيوٌٌذ .ثب

 .2پشي ،خبًؼَى-گشيي .1386 .همذهِ اي ثش

تَخِ ثِ ليوت اسصاى ٍ حدن ثبالي ٍخَد ايي هٌبثغ

ثيَتىٌَلَطي هَاد غزايي .تشخوِ :حجيجي ًدفي،

وشثٌي دس ايشاى ٍ اثش هثجتي وِ دس تَليذ هتبثَليت

هحوذثبلش ،.ػبالسي ،اهيش ،.سيبضي ،ػليشضب .چبح اٍل،

هيىشٍثي ًـبى دادُاًذ ،هيتَاى آىّب سا ثِػٌَاى

اًتـبسات داًـگبُ فشدٍػي هـْذ ،كفحبت .286-300

خبيگضيٌي هٌبػت ٍ التلبدي ثشاي گلَوض دس كٌؼت

 .3ؿوتي ،ػلي ،.حؼٌي ،كبثش ،.ػبسي ،ػجبػؼلي،.

تخويش للوذاد وشد.

وشهي ،هلغفي. .1395 .ثشسػي اثش پشي ثيَتيىي

پيـٌْبدات

ػجَع خَ ٍ ثشًح ثش سٍي الوتَثبػيلَع اػيذٍفيلَع

 -اهىبىػٌدي اػتفبدُ ّوضهبى اص دٍ يب چٌذ ثبوتشي

دس هبػت ون چشة .هدلِ ػلَم تغزيِ ٍ كٌبيغ غزايي

هَلذ اليضيي ثِ هٌظَس ثشسػي ّنافضايي ٍ افضايؾ

ايشاى ،ػبل يبصدّن ،ؿوبسُ  ،2كفحبت .105-112

هحلَل تَليذي ًْبيي

 .4ؿدبع الؼبداتي ،ػيذ ػجبع ،.اػذالْي ،هحوذػلي.

 -ثْيٌِػبصي ّوضهبى فبوتَسّبي هؤثش ثب ػغَح هتٌَع

 .1387ثيَتىٌَلَطي كٌؼتي .چبح دٍم ،هشوض ًـش آثبس

دس تخويش وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم ثِسٍؽ عشاحي

ػلوي داًـگبُ تشثيت هذسع ،كفحبت .22-77

آصهبيؾ (سٍؽ ػغح پبػخ)

 .5عبّشيبى ،اهيش ،.كبدلي هبًَّه ،ػليشضب ،.هيشصايي،

 -هٌْذػي هتبثَليه ػَيِ وَسيٌِ ثبوتشيَم گلَتبهيىَم

حجيت اهلل ،.اػلوي ،هْشاى ،.كبدلي ،ػليشضب.1394 .

ثب سٍيىشد ثيَاًفَسهبتيه ٍ هذلػبصي سيبضي

تبثيش پَدس آة پٌيش ثش سؿذ الوتَثبػيلَع اػيذٍفيلَع

ًتيدِ گيشي ولي

دس ؿيشاػيذٍفيلَع ثبصػبختِ .فللٌبهِ فٌبٍسيّبي

ًَع ٍ همذاس تشويجبت هحيظ وـت ثِخلَف هٌبثغ

ًَيي غزايي ،ػبل ػَم ،ؿوبسُ  ،9كفحبت .43-57

وشثٌي ًمؾ هْوي دس سؿذ هيىشٍاسگبًيؼن ٍ پيـشفت

 .6فيشٍصثخت ،هشين ،.اوجشصادُ والّي ،ػؼيذ ،.لجيىي،

ٍاوٌؾ ثيَلَطيىي داسًذ .اص اييسٍ عشاحي هحيظّبي

غضل ،.ػغبس ،حؼيي .1394 .ثٌْيِ ػبصي هٌجغ ًيتشٍطًي

وـت هَسد اػتفبدُ دس فشآيٌذّبي كٌؼتي هيىشٍثي ٍ

هٌبػت ثِ هٌظَس تَليذ اسيتشٍهبيؼيي تَػظ ػَيِ

اًتخبة هٌجغ وشثٌي هٌبػت ،هغزي ،اسصاى ليوت ٍ

ػبوبسٍپلي اػپَسا اسيتشا .هدلِ دًيبي هيىشٍةّب ،ػبل

ثَهي ثشاي دػتيبثي ثِ ثبصدُ ثبال ٍ ليوت توبم ؿذُ

ّـتن ،ؿوبسُ ػَم .كفحبت .221-230

پبييي ،اهشي حبئض اّويت هيثبؿذً .تبيح ثِدػت آهذُ

 .7لجيىي ،غضل ،.ػغبس ،حؼيي ،.حيذسي ًؼت ،اهيش،.

اص ايي پظٍّؾ ًـبىدٌّذُ ايي اػت وِ ػَثؼتشاّبي

سضبيت ،ػيذهْذي ،.سؿيذي ،ػليوشاد .1393 .افضايؾ

اًتخبثي آة پٌيش ،ػجَع خَ ٍ آسد ثشًح ،ثؼلت ٍخَد

ثبصدُ تَليذ تخويشي اسيتشٍهبيؼيي ثب اػتفبدُ اص

هَاد هغزي ٍ ليوت هٌبػت ثشاي سؿذ وَسيٌِ ثبوتشيَم

ًبًَرسات اوؼيذ آّي .هدلِ پظٍّؾّبي وبسثشدي دس

گلَتبهيىَم ٍ تَليذ هتبثَليت هيىشٍثي اليضيي هٌبػت

ؿيوي ( ،)JARCػبل ّـتن ،ؿوبسُ  ،1كفحبت -67

ثَدُ ٍ اص هيبى آىّب آة پٌيش ثيـتشيي هيضاى تَليذ

.78

اليضيي سا ثِ خَد اختلبف دادُ اػت.

 .8لجيىي ،غضل ،.ػغبس ،حؼيي ،.حبهذي ،خَاد.1389 .

مىببع

ثشسػي فشآيٌذ تَليذ اسيتشٍهبيؼيي تَػظ ثبوتشي

 .1خوبلضادُ ،ليال ،.ػليوي ،هيـب .1396 .آصهبيـگبُ

ػبوبسٍپلي اػپَسا اسيتشا ثِ سٍؽ تخويش ثؼتِ دس

ثيَؿيوي .چبح اٍل ،اًتـبسات آيٌذُ داًؾ ،كفحبت

غلظتّبي هختلف آسد ػَيب .هدلِ هٌْذػي ؿيوي

.96-102

ايشاى (ؿوبسُ ٍيظُ پيـشفت دس صيؼت فٌبٍسي) ،ػبل
ًْن ،ؿوبسُ ،50كفحبت .21-15
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Abstract
Lysine is an essential amino acid that is not synthesized in the human body, but due to the
body's need and its application in different parts of the health area, it is important to optimize
and economize the production process. The most commonly used lysine production method is
microbial fermentation and the nutrient composition of the fermentation media is effective on
the microorganism growth and the production of microbial metabolite. Accordingly, the aim
of this study was to investigate the effect of native and inexpensive nutritional substrates, as
the main supplier of energy for microorganism, on the growth and productivity of strains. For
this purpose, different amounts (g/lit) of whey (100, 135, 170), rice flour (100, 135,170) and
oat bran (100, 170, 220) were separately added to culture of Corynebacterium glutamicum,
and at 68 and 116 fermentation time, growth indices such as pH of the environment,
production biomass, specific growth rate of microorganism, strain morphology and amount of
produced amino acid were measured and compared with control (100 g/lit glucose). The
results showed that the highest amount of lysine produced was obtained in media containing
135 g/lit whey, 170 g/lit rice flour and 220 g/lit oat bran. These results indicate that these
compounds are suitable for use in biological processes and can be used as the main nutrient
source.
Keywords: Lysine, Fermentation Culture Media, Corynebacterium glutamicum, Whey, Oat Bran and
Rice Flour.
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