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 ثزرعی خصَصیبر لیذبس حبصل اس آعذزصیلَط ًبیدز

 

 4، ّبًیِ صفزی3، ایزاى ػبلن سادُ 2، فزیذُ طجبطجبیی یشدی1یهْذیِ قوز

 (m_ghamary85@yahoo.com) داًؾدَی دکشزای صٌبیغ غذایی، داًؾگبُ فزدٍعی هؾْذ1

 ( tabatabai@ferdowsi.um.ac.ir)ؽْذّیئز ػلوی داًؾکذُ کؾبٍرسی، گزٍُ صٌبیغ غذایی، داًؾگبُ فزدٍعی م2

  (alemzadeh@sharif.edu) ّیئز ػلوی داًؾکذُ هٌْذعی ؽیوی ٍ ًفز، داًؾگبُ صٌؼشی ؽزیف3

  (hsafari92@gmail.com)دًؾدَی کبرؽٌبعی هٌْذعی ؽیوی، داًؾگبُ صٌؼشی ؽزیف4

 

 

 

  چکیذُ
در هیبى هیکزٍارگبًیغن ّبی هخشلف .ثبؽٌذلیذبسّب دعشِ هْوی اس آًشین ّب در صٌبیغ غذایی ثب کبرثزدّبی ٍیضُ هی

لَط ًبیدز ثِ دلیل ایوٌی سَلیذار آى در صٌبیغ غذایی ٍ دارٍیی اس اّویز سَلیذ کٌٌذُ ایي آًشین کذک آعذزصی

عَیِ هخشلف آعذزصیلَط ًبیدز خْز سَلیذ آًشین لیذبس هَرد ثزرعی قزار  3در ایي ثزرعی . سیبدی ثزخَردار اعز

ارسیبثی  ٍ ّوچٌیي  Bرٍداهیي /ؽٌبعبیی ثْشزیي عَیِ ثِ صَرر کؾز در دلیز حبٍی آگبر رٍغي سیشَى . گزفز 

دٍ . هغشقین هحلَل آًشیوی صَرر گزفز ٍ ثْشزیي عَیِ خْز ثْیٌِ عبسی ؽزایط سَلیذ لیذبس اًشخبة گزدیذ

. ّبی هخشلف ٍ ّوچٌیي در دهبّبی هخشلف، هَرد ثزرعی قزار گزفز pHخصَصیز فؼبلیز ٍ دبیذاری آًشین در 

فؼبلیز لیذبس در دهبی . رایط اعیذی هی ثبؽذٍ دبیذاری آًشین در ػ pH 7ایي لیذبس دارای ثیؾشزیي فؼبلیز در 

 .درخِ عبًشیگزاد ثْیٌِ ثَد ٍ دبیذاری آى در دهبّبی ثبال کبّؼ هی یبثذ 35حذٍد 

 

 خصَصیبر آًشین ،لیذبس، آعذزصیلَط ًبیدز، غزثبلگزی عَیِ :  کلیذی ّبی ٍاصُ

 

  هقذهِ

ّبیی ّغشٌذ کِ ػالٍُ ثز ّیذرٍلیش سزی  ، آًشین(EC 3.1.1.3)لیذبسّب یب سزی آعیل گلیغزٍل ّیذرٍالسّب  

ٍاکٌؼ هؼکَط یؼٌی عٌشش اعشزّب را   رثی، در هحیط ّبی ثب هحشَای آة کن،ذ-گلیغزیذّب در حذ فبصل فبس آة
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اهزٍسُ، لیذبسّبی هیکزٍثی، کبرثزدّبی ٍعیؼی در صٌبیغ غذایی ٍ دارٍیی، عٌشش سزکیجبر . [1] کٌٌذًیش کبسبلیش هی

 . دسزخٌز ّب دارًذ ٍ ثؼٌَاى عَهیي آًشین ّبی هْن صٌؼشی در ثیَسکٌَلَصی هطزح ّغشٌذآلی ٍ فزهَالعیَى 

قبرذ ّبی رؽشِ ای ثِ ػٌَاى ثْشزیي سَلیذ کٌٌذگبى . ؽَدلیذبس در حیَاًبر، گیبّبى ٍ هیکزٍ ارگبًیغن یبفز هی

خزاج اس هحیط کؾز هٌبثغ لیذبس ؽٌبخشِ ؽذُ اًذ ٍ در حبل حبضز ثذلیل سَلیذ لیذبس خبرج علَلی ٍ سغْیل اعز

لیذبس حبصل اس گًَِ آعذزصیلَط ًبیدز ثِ دلیل قزار گزفشي در لیغز گزط ٍ غیز . ثبؽٌذسزخیح دادُ ؽذُ هی

. [2] دبسَصًی آًْب خْز کبرثزد در صٌبیغ غذایی ٍ داراٍیی دارای اّویز هی ثبؽٌذ

ٍر سیبدی ٍاثغشِ ثِ عَیِ سَلیذ کٌٌذُ آًْب لیذبسّب دارای طیف ٍعیؼی اس خصَصیبر کبسبلیغشی هی ثبؽٌذ کِ ثِ ط

ّب ٍ دهبّبی گًَبگَى عجت  pHثْیٌِ، دهبی ثْیٌِ ٍ دبیذاری در ثزاثز  pH خصَصیبر کبرثزدی ّوبًٌذ .هی ثبؽذ

. کبرثزد آًْب در صٌبیغ هخشلف هی گزدد

ٍ ثزرعی خصَصیبر  غزثبلگزی ثْشزیي عَیِ آعذزصیلَط ًبیدز اس ًظز سَلیذ هیشاى لیذبسدر ایي هطبلؼِ ّذف، 

. لیذبس حبصل اس عَیِ اًشخبة ؽذُ اعز

 

ٍاد ٍ رٍػ ّب م

 اس سَلیذ کٌٌذُ لیذبس عَیِ هیکزٍثی 3در ایي دضٍّؼ  :هیکزٍارگبًیغن هَرد اعشفبدُ ٍ هحیط کؾز ًگْذاری

اس کلکغیَى هیکزٍثی عبسهبى  ،PTCC ،5012 PTCC ،5162 PTCC 5010کذک آعذزصیلَط ًبیدز ثب ؽوبرُ 

خْز سکثیز ٍ ًگْذاری کَسبُ هذر  ثؼذ اس ثبس کزدى آهذَل هیکزٍثی، .سْیِ ؽذ ایزاى صٌؼشی ٍ ػلوی ّبی دضٍّؼ

. درخِ عبًشیگزاد سب سهبى اعشفبدُ ًگْذاری ؽذًذ 4اعلٌز ّبی سْیِ ؽذُ در . اعشفبدُ ؽذ PDAعَػ اس هحیط 

کجبر اعلٌشْبی خذیذی اس آى سْیِ ثِ هٌظَر خلَگیزی اس کبّؼ فؼبلیز عَػ ٍ آلَدگیْبی احشوبلی، ّز هبُ ی

 .گزدیذ

 

اس ارسیبثی کیفی لیذبس ثب اعشفبدُ : Bرٍداهیي /دلیز حبٍی آگبر رٍغي سیشَى   رٍی فؼبلیز لیذَلیشیکی ارسیبثی

ثؼذ  .اًدبم دذیزفز B (w/v) 0.1%ٍ رٍداهیي % 2 (v/v)رٍغي سیشَى  ک ّب رٍی دلیز ّبی آگبر دار حبٍیکؾز کخ

ّبلِ ًبرًدی . هَرد ثزرعی قزار گزفز UVسبثؼ درخِ عبًشیگزاد، دلیز ّب در سیز  30یَى در دهبی رٍس اًکَثبط 4اس 

 .[3] ّب ثِ ػٌَاى هزحلِ اٍل غزثبلگزی اعشفبدُ گزدیذرًگ فلَرعبًظ در اطزاف کلًَی 

 

هیلی لیشز  100اعذَر در هیلی لیشز ثِ   107حبٍی  عَعذبًغیَى اعذَریهیلی لیشز  1 :کؾز هیکزٍثی ٍ سَلیذ آًشین

 ارُ هخوز ٍػصهخلَط ، گلَکشهحیط کؾز حبٍی . هیلی لیشزی سلقیح گزدیذ 500هحیط سخویز در ارلي فالعک 

خْز خلَگیزی اس  .ثَد%  0.05ٍ  0.2، 2، 1، 2ثِ سزسیت هیشاى  KH2PO4   ٍMgSO4·7 H2Oدذشَى، رٍغي سیشَى، 

ٍقغ سلقیح ثِ هحیط کؾز اصلی اعشزیل ؽذُ، اضبفِ ٍاکٌؼ هبیالرد قٌذ ثِ صَرر خذاگبًِ اعشزیل ؽذُ ٍ در م

 .هی ثبؽذ =rpm180 ،7pH رٍس، عزػز ّوشدى  5، سهبى C30°ؽزایط کؾز ًیش ؽبهل دهب . هی گزدد

 

  rpmگزدد، عذظ عبًشزیفَص ثب عزػزخْز حذف هیغیلیَم هحیط کؾز ثب کبغذ ٍاسوي فیلشز هی :اعشخزاج لیذبس

در هزحلِ ثؼذ هحلَل رٍیی خْز عٌدؼ آًشیوی هَرد اعشفبدُ قزار هی . ردددقیقِ اًدبم هی گ 5ثِ هذر  1000

 .گیزد

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 

 اعبط ثز رٍػ ایي .]4[ؽذ گزفشِ اًذاسُ  ّوکبراى ٍ یبهبدا رٍػ طجق  لیذبس آًشین فؼبلیز :عٌدؼ فؼبلیز آًشین

 سؼزیف چٌیي را( LU) لیذبس فؼبلیز ٍاحذ. ثبؽذهی اعشَار الکل ٍیٌیل دلی ٍ سیشَى رٍغي اهَلغیَى ّیذرٍلیش

 درخِ 37 دهبی ؽزایط در دقیقِ 1 هذر در را چزة اعیذ هیکزٍهَل یک کِ آًشیوی فؼبلیز هقذار: ًوبیین

 ػالٍُ ثِ سیشَىرٍغي عَثغشزا،اهَلغیَى خبایي در کِ)ًوبیذ آساد عَثغشزا ،اس pH=7 فغفبر ثبفز ٍ عبًشیگزاد

 (. اعز ئیکاٍل عیذ ؽذُ، آساد چزة اعیذ ٍ 1الکل ٍیٌیلدلی

 

ًشین لیذبس خصَصیبر آثزرعی 

درخِ عبًشیگزاد  90سب  20ٍاکٌؼ سؼییي فؼبلیز در رًح دهبیی خْز ثزرعی اثز دهب رٍی فؼبلیز لیذبس، : اثز دهب

. اًدبم ؽذ

هخلَط ّبی  pH. اًذاسُ گیزی گزدیذ 9سب  3ّبی هخشلف در رًح  pHفؼبلیز لیذبس در pHثزای هطبلؼِ اثز : pHاثز 

ٍ ثبفز  pH= 7-8، ثبفز فغفبر ثزای pH=3-6ثبفز عیشزار ثزای )ثب اعشفبدُ اس ثبفزّبی هخشلف سْیِ گزدیذ ٍاکٌؼ 

(. pH=9-10ثَرار ثزای 

 70سب  20خْز ثزرعی دبیذاری دهبیی، آًشین اعشخزاج ؽذُ در دهبّبی :   pHدبیذاری دهبیی ٍ دبیذاری در ثزاثز

دقیقِ  15دظ اس اًکَثبعیَى، ثِ عزػز آًشین در حوبم یخ ثزای . عبػز قزار گزفز 24درخِ عبًشیگزاد ثزای 

در هحلَل  آًشین اعشخزاج ؽذُ، pHخْز ثزرعی دبیذاری در ثزاثز . ؽذُ ٍ فؼبلیز ثبقیوبًذُ سؼییي هی گزددخٌک 

. گزدیذ اًکَثبعیَى درخِ عبًشیگزاد 37در دهبی  عبػز 1ر ثِ هذ 10سب  4در رًح  pHثبفزی در هقبدیز هخشلف 

 

  ثحث ٍ ًشبیح

اًشخبة ثْشزیي عَیِ سَلیذ کٌٌذُ لیذبس 

  Bرٍداهیي /کؾز در دلیز حبٍی آگبر رٍغي سیشَى در هزحلِ اٍل  خْز سَلیذ لیذبس ؽٌبعبیی ثْشزیي عَیِخْز 

رؽذ هیکزٍارگبًیغن ٍ . ثِ رًگ صَرسی دیذُ هی ؽًَذ Bٍخَد رداهیي  ثِ دلیل دلیز ّبی سْیِ ؽذُ. اًدبم گزفز

ٍ سؾکیلْبلِ فلَرعبًظ ًبرًدی  Bعَثغشزا ٍ ٍاکٌؼ آى ثب رداهیي ثِ هحیط کؾز عجت ّیذرٍلیش لیذبس سزؽح 

ثب هقبیغِ قطز ّبلِ سَلیذ ؽذُ هی سَاى . قبثل هؾبّذُ هی ثبؽذ UVدر اطزاف کلًَی هی گزدد کِ ثب سبثؼ رًگ 

ٍ   5010PTCCطزاف آعذزصیلَط ًبیدز ًشبیح حبصل ًؾبى دٌّذُ ثیؾشزیي ّبلِ در ا .ثْشزیي عَیِ را اًشخبة ًوَد

. (1ؽکل ) هی ثبؽذ PTCC 5012کوشزیي ّبلِ در عَیِ 

 
ثِ سزسیت عَیِ  اس چخ ثِ راعز. Bرٍداهیي /رٍی دلیز آگبر رٍغي سیشَى A. niger ّبلِ فلَرعبًظ در اثز فؼبلیز لیذَلیشیکی. 1ؽکل

. هؾبّذُ هی ؽَد 5012ٍ  5010،5162

 

                                                 
1
 PVA 
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، کؾز هیکزٍثی درٍى ارلي اًدبم گزفز ٍ دظ اس اعشخزاج هحلَل عبیی ثْشزیي عَػدر هزحلِ دٍم خْز ؽٌب

دارای ثیؾشزیي فؼبلیز ٍ  U/ml8فؼبلیز ثب  PTCC5010   A.niger عَػ .آًشیوی ثذعز آهذآًشیوی خبم،فؼبلیز 

ًشبیح خِ ثِ ثٌبثزایي ثب سَ. ثَدًذ U/ml 5  ٍ2سزسیت دارای فؼبلیز ّبی ثِ  PTCC5162  ٍPTCC 5012عَػ ّبی 

ثِ ػٌَاى ثیؾشزیي سَلیذ کٌٌذُ آًشین لیذبس خْز ثزرعی ّبی   PTCC5010  A.nigerدٍ هزحلِ غزثبلگزی عَػ 

. ثؼذی اًشخبة گزدیذ

ثزرعی خصَصیبر آًشین 

اًدبم   pH ارسیبثی فؼبلیز آًشین لیذبس در ؽزایط  هخشلف  :آًشین اعشخزاج ؽذُ pHٍ دبیذاری در ثزاثز  pHاثز 

هؾبّذُ گزدیذ ٍ ثِ طَر  =pH 7فؼبلیز ثْیٌِ آًشین اعشخزاج ؽذُ در. هؾبّذُ هی ؽَد 1ًشبیح در ًوَدارٍ  گزفز

 A. niger MTCCایي ًشیدِ هؾبثِ ًشبیح  .ؽزایط قلیبیی اعزکلی فؼبلیز ایي لیذبس در ؽزایط اعیذی ثیؾشز اس 

 .A لیذبس حبصل اس ثْیٌِ ثزای فؼبلیز pHّوچٌیي ادّن ٍ احوذ . [5] گشارػ ؽذُ اعز 7هی ثبؽذ کِ ثزاثز   2594

niger NRRL3  فبلًَی ٍ ّوکبراى ثزای ٍ  [6]  7.2را در حذٍدA. niger J-1 ،6.5 [. 7] را گشارػ ًوَدُ اًذ

ّبی  pHعبػز در  1، فؼبلیز ثبقیوبًذُ دظ اس گذؽز هؾبّذُ هی ؽَد( عوز چخ) 1ّوبًطَر کِ در ًوَدار 

در ًشیدِ ایي آًشین در . فؼبلیز ثبقیوبًذُ اعز% 40سٌْب  pH =8هی ثبؽذ ٍلی در %100ًشدیک ثِ  7حذٍد اعیذی سب 

 .ؽزایط اعیذی دبیذاری هطلَثی دارد
 

      
 (.ًوَدار عوز چخ) رٍی فؼبلیز ثبقیوبًذُ لیذبس pHٍ اثز ( ًوَدار عوز راعز)  رٍی فؼبلیز لیذبس pHاثز . 1ًوَدار

 

: راج ؽذُاثز دهب ٍ دبیذاری دهبیی آًشین اعشخ

درخِ  30ثیؾشزیي فؼبلیز در دهبی  .درخِ عبًشیگزاد هَرد ثزرعی قزار گزفز 90سب  20فؼبلیز لیذبس در رًح دهبیی 

 A. niger ٍ ثزای  A. niger J-1 ، °C40دهبی ثْیٌِ ثزای . (عوز راعز. 2ًوَدار )عبًشیگزاد هؾبّذُ گزدیذ 

MYA 135 °C30-35  [8ٍ  7] گشارػ گزدیذ .

 C 25°طَریکِ سب ثِ . ثب افشایؼ دهب ثِ ؽذر کبّؼ هی یبثذ A. niger PTCC 5010یذبس حبصل اس آًشین لدبیذاری 

ًشبیح هؾبثِ ای ثزای لیذبس ّبی  . ًیوی اس فؼبلیز اس دعز رفشِ اعز C 40°فؼبلیز ثبقیوبًذُ ٍ در دهبی % 75

ّز اعشفبدُ در کبرخبًدبر چبی لیذبس حبصل را جایي خصَصیبر [.  10و  9] رقبرچی دیگز گشارػ ؽذُ اط

. ًغجشبً اعیذی اًدبم هی گیزد pHٍ  20سب  C 15°عبسی هٌبعت هی عبسد، سیزا در آًدب ٍاکٌؼ در دهبی 
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 (.ًوَدار عوز چخ)ٍ اثز دهب ثز فؼبلیز ثبقیوبًذُ لیذبس ( ًوَدار عوز راعز) رٍی فؼبلیز لیذبس دهباثز . 2ًوَدار

 

  گیزیًشیدِ

دظ اس دٍ هزحلِ  ،PTCC ،5012 PTCC  ٍ5162 PTCC 5010آعذزصیلَط ًبیدز ثب ؽوبرُ عَیِ  3اس هیبى 

ٍ ّوچٌیي ارسیبثی هغقین آًشین خبم اعشخزاج ؽذُ اس   Bرٍداهیي / غزثبلگزی سَعط دلیز آگبر رٍغي سیشَى

لیز ٍ فؼبلیز ثب داؽشي قطز ّبلِ فلَرعبًظ ثیؾشز در ح PTCC 5010آعذزصیلَط ًبیدز ثب ؽوبرُ هحیط کؾز، 

U/ml 8 ثزرعی خصَصیبر ایي ًَع لیذبس ًؾبى دٌّذُ دارا ثَدى حذاکثز فؼبلیز در .  اًشخبة گزدیذpH  ٍ خٌثی

دبییي اری آى در دهبّبی ٍ دبیذ C 30°فؼبلیز ثْیٌِ ایي لیذبس در دهبی . سحول ثبال در ثزاثز ؽزایط اعیذی هی ثبؽذ

 .هی ثبؽذ
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