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چکیده
این مطالعه با هدف بررسییت ثاراراد اما  pHو اسییا ماوه ار ج روی کاهش مازان رشیید  Listeria monocytogenesمورا بررسییت ارار فر .
متغارهای مورا بررسیت شام امای  54ارجه سا تتفراا (برای  455ساع )  45ارجه سا تتفراا (برای  27ساع )  44ارجه سا تتفراا (برای
ار ج ) )Citrus aurantium L.ار سطوح  5/5 5/7و  5/6بوا که روی مازان رشد باکتری ار اله کپور
 6ساع ) سه سطح  )5 4 6( pHو اسا
قرهای اوای شییده به روس سییرا و فرج ا شاج شیید .تایج شییان ااا که با ا زایش  pHار اماهای مورا بررسییت ثعداا باکتری ا زایش مت یابد
( )P<5/54و بان ثعداا باکتری و سیطح  pHعدج همبسیتیت مشاهده شد .ا زایش اما به شک معنتااری ثوا س ثعداا باکتری اله کپور قرهای
اوای شده سرا و فرج را کاهش اهد به شکلت که کمترین ثعداا باکتری ار هر او روس سرا و فرج ار ثامار امایت  44ارجه سا تتفراا شمارس
ار ج روی ثعداا باکتری تایج شان
شد .بررست همبستیت بان ثعداا باکتری و اما از این موضوع را ثایاد کرا .ار مورا مازان ثارارفذاری اسا
ار ج
ار ج ثعداا باکتری کاهش اارا و این کاهش بخصوص ار ثامار  5/6ارصد اسا
ااا ار شیرایط  pHو امای راب با ا زایش ارصد اسا
به شییک معنتااری باشییتر بوا .همچنان ار اما و pHیکسییان اوای کران فرج ار مقایسییه با اوای کران سییرا کارایت باالثری ار کاهش ثعداا
بیاکتری ااشییی  .بیا ثوجیه بیه اینکیه ثعیداا بیاکتری شیییمیارس شیییده ار هر او روس اوای کران ار امیاها وpHهای مختلف از اسیییتا دارا
452Log cfu/gباالثر بوا متثوان عنوان کرا که اوای کران روشی یت مطمئن برای ا زایش ما دفاری اله کپور قرهای اسی ی  .ار این پژوهش
بهترین شرایط اوایکران ار امای  44ارجه سا تتفراا  pHبرابر با  5و سطح اسا  5/6ارصد به مدد  6ساع به اس آمد.
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 .1مقدمه
امروزه مصرف آبزیان به الا کالری و پروثئان زیاا
که اابلا هضم  36ارصدی اارا و همچنان به الا اارا
بوان اسیییاییدهییای ار امیییا 9-رو بییه ا زایش اسییی
( .)Adeli, 2013مددهای بساار طوال ت اس که از اوای
کران به عنوان روشت جه ا زایش زمان یهداری ماهت
اسیتاااه متشوا .ماهاان پرورشت یا اریایت اوای اابلا
یهیداری ار اار از اسیییتیاههای انک کننده را اار د
( .)Akhondzadeh Basti et al., 2006بر حسی ی امای
بکار فر ته شییده رآیند اوای کران به روسهای فرج و
سرا ا شاج متشوا و به الا اینکه این ماهتها به صورد
ااج یا ام پز مصرف متشو د لذا آلوافت این رآوراههای
بیا ارزس به پاثوننهایت اون Listeria monocytogenes
متثوا د اطر بالقوهای را برای مصییرف کنندفان به همراه
ااشیته باشد ( .)Rahimi et al., 2015فو ههای لاستریا از
جمله باکتریهایت هستند که ار ماکروباولونی پزشکت و
مواا غیذایت اهما زیاای اارا .ار بان فو ههای مختلف
لاستریا  L. monocytogenesمهمترین عام باماریزایت
محسیییو متشیییوا ( .)Stavru et al., 2011بییاکتری
 L.monocytogenesیک باکتری با منشاء غذایت اس که
ار ا واع متنوعت از غذاها شیام سبزیشاد فوش و شار
جدا شده و سب به حرارداهت مقاوج اس ( Brandt et
 .)al., 1990اسیییییتییراثییژیهییا بییرای کیینییتییرل
 L. monocytogenesار غیذاهیای آمااه ما ند اشبرفر
اش انیر سیییوریمت و رآوراههای اریایت ما ند آبزیان
مک سیوا و اوای شده اازمند کاهش جدی پاثوننهای
غذایت اسییی  .مطالعاد ااار  L. monocytogenesرا ار
ماان  4پاثونن اول باماریزا که ز دفت ا سییانها را ثهدید
میتکینیید ارار ااا یید ( .)Hoffmann et al., 2012ار
مطالعهای ار ااا ایران شییاوع  L. monocytogenesار
سیییطح اراه روشیییتهیای ازلآالی ر یانکمان کپور
قرهای و کپور معمولت به ثرثا  45 47/4و  42/4ارصد
و مازان شیییاوع این بییاکتری ار سیییطح اسیییتخرهییای
پیرورس مییاهت فرمییابت  1/4ارصیییید فزارس شیییید
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( .)Akhondzadeh et al., 2011طبق آمییار سییییازمییان
بهداشی جها ت ار سال  7545ثعداا  79445ار ار ارر
این بییاکتری بامییار شییید یید کییه  79/6ارصییید از آ هییا
( 4569ار) ود کرا د ( ;De Noordhout et al., 2014
 .)Bialvaei et al., 2018همچنان ار اثحاایه اروپا 7435
مورا ابتال به این باکتری ار سیییال  7545فزارس شیییده
اسیی ی کییه معییاال  5/6ار هر  455555ار اسیی ی
( European Centre for Disease Prevention and
 .)Control, 2016; Bialvaei et al., 2018از اییین رو
لاسییتریوزی ا سییا ت با اینکه شییاوع کمت اارا ولت ار
عاو ی هیای جیدی عام مرو و مار  75-95باماران به
شمار متآید.
امروزه مراج بیا ثوجیه به ارراد مضیییر یهدار دههای
شییاماایت و سیینتتاک اواهان اسییتاااه از یهدار دههای
طباعت مشییتق شییده از منابع فااهت حاوا ت و ماکروبت
هسیییتنید ثا عالوه بر ا زایش زمان ما دفاری غذا از ارراد
مضیییر یهدار دههای غذایت شیییاماایت مصیییون باشیییند
( .)Nasser Al-Jabri and Amzad Hossain, 2014ار این
مایان ا واع مختلات از اسیییا های فااهت مورا آزمایش
ار ج اارای  99ثرکا اسییی که
ارار فر تند .اسیییا
 72/4ارصیید آن لامون  42/4ارصیید آن  -Eرولادول و
 45ارصد آن آلاا ثرپانول اس (.)Ammar et al., 2012
ار مطالعاد مختلف از جمله  Hsounaو همکاران ()7549
و  Essadikو همکیاران ( )7544عیالای آ تت باکتریایت
اسیا  Citrus aurantiumبررسیت شده اس و عالا
ضید باکتریایت این اسا مورا ثایاد ارار فر ته اس  .از
طر ت امییا و  pHجز عوام ی ثییارارفییذار بر جمعا ی
 L. monocytogenesمییحسیییییو مییتشیییییو ییید
( .)Juneja and Eblen, 1999مدلهای پاش بانت غذایت
امکان بررسیت ر تار ماکروارفا اسییمها را به وسییاله بر هم
کنش بان او یا اند عام را راهم متسییازا .این مدلها
بیه ار و ثعاان عواملت کیه روی ثعیداا ماکروبت غذاها
مورر هستند کمک متکند ( .)Buchanan, et al., 1993از
جمله مطالعاد ا شاج شیییده ار این زمانه متثوان به  Liو

ارر اما  pHو اسا

ار ج بر کاهش جمعا لاستریا مو وساتون ز ار ...

همکاران ( )7542اشیییاره کرا که ار مطالعهای ثارار اما
( 42/2-64ارجه سییا تتفراا) و مک ( 5-5/4ارصیید) را
روی غار عییال کران  L. monocytogenesالییه مییاهت
سیالمون بررسیت کرا د و مشییخ شیید که سالمونهای
اوای شده حدوا L. monocytogenes 45 4-456 cfu/ g
ااشتند .ثعداا کمت از لاستریوزی ا سا ت شناسایت شده
مربوط بیه میاهاان اوای سیییرا بوا د .ثکنولونیها برای
کنترل  L. monocytogenesار سییالمونهای اوای شییده
شیییامی روسهییایت اسییی کییه ارراد کشییینییدفت یییا
متوافکننیدفت بیاکتری را اار ید .از این رو هدف از این
ار ج به عنوان
ثحقاق بررسییت ثاراراد اما  pHو اسییا
یییک سییییاسییییتییم  Hurdleروی مییاییزان رشیییید
 L. monocytogenesار ییالییه کییپییور ییقییرهای
( )Hypophthalmichthys molitrixبوا.

 .2مواد و روشها
 .1.2طراحی آزمایش
ار این آزمایش از اکتوری ( )9×9×9برای مو ه های
اله کپور قرهای اوایشییده فرج و سییرا برای بررسییت
ثماج جنبههای مطالعه استاااه شد که شام ثامار امایت
( 54ارجیه سیییا تتفراا برای  455سیییاعی  45ارجه
سیا تتفراا برای  27ساع  44ارجه سا تتفراا برای 6
سییاع )( )Sung, et al., 2000و ثامار  )6 4 5( pHبوا.
برای بدس آوران  pHمطلو مقاایر  45مالتمول اساد
اسیییتاک و  45مالتمول اسیییتاد سیییدیم بکار ر و با
اسییتیاه  pHمتر ا دازهفاری شیید (.)Sung et al., 2000
الزج به ذکر اس ثمامت ثامارها اارای سه ثکرار بوا د.

 .2.2استخراج اسانس نارنج ()L. Citrus aurantium
ار بهییار  4936ماوه فاییاه ییار ج از مرکز ثحقاقییاد
کشیاورزی صیاتآباا ار شیهر از ول ثهاه شید سپ به
جهاا اا شیییاهت اا شیییاه ثهران جه ث یاد فو ه ارسییال
شد .ار جها اندی ن بار با آ ثماز شسته و پ از پوس
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کندن به اطعاد کواک بریده شید د .اسیا آ ها به روس
ثقطار با آ و به کمک اسییتیاه کلو شر به مدد  9سییاع
اسییتخرا و ار امای  5ارجه سییا تتفراا یهداری شیید.
آ الاز اسیا ثوسیط استیاه کروماثوفراف متص به طاف
یییار جرمت ( )GC/MSمییدل  Agilent 5973بییا سیییتون
 BPX5بییه طول  95متر و اطر ااالت  5/74ماکرومتر بییا
بر یامیه امایت  45ثا  955ارجه سیییا تتفراا به مدد 95
اااقه مورا ثشزیه و ثحلا ارار فر  .برای شیییناسیییایت
مو ه که ثوسط  - nهیزان
ثرکاباد ثشکا اهنده اسا
رااق شیییده بوا بیه مقیدار ییک ماکرولاتر بیه اسیییتیاه
 GC/MSثزریق شد (.)Essadik and Habsaoui, 2015

 .3.2دودیکردن گرم
ثعداای اله ااج کپور قرهای به اطعاد مساوی بریده
و ار حمیاج آ  69ارجیه سیییا تتفراا و برای  95اااقه
برای غار عالکران ماکرو ها پخته شید .اله پخته شده
با اسیتاااه از ااشیقهای استری ثکهثکه و به مدد  2روز
ار معرض اوا با امای  14-455ارجه سیییا تتفراا ارار
فر تنیید .اوا از سیییواتن ییاا مخلوطت از اییا اره
اییو هییای اراییتییان مییمییرز و راس ثییولییایید شیییید
(.)Alipour et al., 2009

 .4.2دودی کردن سرد
به مازان کا ت اله ماهت به اطعاد مسیییاوی بریده و
پ از شیسیتشیو ار آ مک اشییباع شور شده و پ از
ارو آ اضا ت به سالن اوااا ه منتق و ار مرحله اول
به مدد  9ساع ار معرض هوای فرج بدون اوا ار امای
 94ارجه سییا تتفراا ارار فر تند ثا امپز و برای اریا
اوا آمااه ش یو د .ار مرحله بعد مو هها ار معرض اوا ار
امای  74ارجه سییا تتفراا ارار فر تند .برای حاظ اما و
اطمانان از اشیییک شیییدن یکنواا محصیییول و ر
مطلو اوا ااان کیام ار کمتر از  75سیییاع متواف
شییید .محصیییوالد اوای بییه مییدد  95روز ار امییای
ییخیچییال (بیرابیر  5ارجییه سییییا یتتفراا) یهییداری
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شد د (.)Hedayati Fard et al., 2016

 .5.2کشت لیستریا مونوسیتوژنز ()L. monocytogenes
یمیو ییه لیایو یلیازه بییاکتری L. monocytogenes

( )ATCC 19114از فروه بهداشییی و باماریهای آبزیان
اا شکده اامپزشکت اا شیاه ثهران جه این بررست مورا
اسیییتاااه ارار فر  .ار ابتدا این کشیی لاو لازه ار 45
میایلیتلیایتر محاط برا ( )BHIارامییای  92ارجییه
سیییا تتفراا بیه مدد  6سیییاع او مرثبه بطور متوالت
ثشدید کشی شید .سیپ کش اوج به مازان  4به  4با
فلاسیارین مخلوط و ار اسییم های مساوی ار لولههای
ماکروسییا تریااون اپندروف اسییتری ار امای  -75ارجه
سا تتفراا یهداری شد د (.)Sung et al., 2000

 .6.2آلووودهکووردن بووا موواهووی بووه بوواکووتووری
 L. monocytogenesو اضافهکردن اسانس نارنج
برای ثهایه مازان اوز ثلقاح بیاکتری مورا آزمایش با
ا تقال باکتری از لوله ماکروسییا تریااون اپندروف به محاط
آبیوشییی الی و مغز (مر آلمان) و یهداری به مدد
 75سیاع ار  99ارجه سا تتفراا و کش اومت از این
کشی های  75سییاعته ار برا اییر ا شاج فر  .سییپ
لولیههای کوود حاوی  4مالتلاتر آبیوشییی ال و مغز
(مر آلمان) استری ثهاه شد .سپ  4مالتلاتر از این
کوود برااشی شد و ار شاشه زیمک به  93مالتلاتر
از آ پپتو ه استری ا زواه شد .ار زمان ثلقاح باکتری به
میاهتهای اوای از  455ماکرولاتر محتویاد شیییاشیییه
زیمک اسیییتاییااه شییید ثییا ار هر سیییا تامتر مربع از
رآوراههییای شیییاالثت  4×459بییاکتری موجوا بییاشییید
( .)APHA, 2001سپ سه سطح  5/5 5/7و  5/6ارصد
ار ج به ماهتهای اوای اضا ه شد.
اسا

 .7.2اندازهگیری میزان رشد میکروبی
 45فرج مو ه ماهت ار یک کاسیییه اسیییتوماکر ارار
فر و سییپ  35مالتلاتر محلول مک اسییتری (mL

 )5/14 g/ 455به آن اضا ه شد .بعد از همون ازه کران به
مدد  4اااقه با اسییتاااه از اسییتیاه اسییتوماکر راتت از
 +45ثا  -45ثهاه شید .شمارس ماکروبت ار محاط کش
کیا آفار ار امای  45ارجه سیییا تتفراا ا شاج و ثعداا
باکتری به صییورد  Log cfu/gار سییاعاد  27 6و 455
رشد باان شد (.)APHA, 2001

 .1.2تجزیه و تحلیل آماری
اااههای حاصیی از این پژوهش با اسییتاااه از رجا زار
 SPSS23مورا ثشزیه و ثحلا ارار فر تند .جه ثشزیه و
ثحلای آماری تایج حاصییی از ارزیابت مو هها از آزمون
اکتوری ار اال طرح کامالً ثصییاا ت ار سطح اطمانان
 33ارصیید و از آزمون واریا او طر ه اسییتاااه شیید.
پاش از شیییروع آ یالاز رمال بوان اااههای با اسیییتاااه
آزمون  K-Sمورا بررسیییت ارار فر  .ثمامت مواارها با
استاااه از رجا زار اکس  7544رسم فراید.

 .3نتایج
تایج حاصی از آ الاز اسا ار ج شان ااا که باشترین
ثرکا موجوا ار اسییا ثرکاباد کارن ( 95/61ارصیید) و
آلاا ثریپنئول (2/49ارصد) بوا د (جدول و شک .)4
ثغااراد  L. monocytogenesار اله کپور قرهای ار
جدول  7شییان ااا که ثعداا باکتری با ا زایش مازان pH
ار ج رو د ا زایشییت اارا.
ار هر سییه ثامار اارای اسییا
ار ج
همچنان ار  pHیکسیان ثامار اارای ارصد اسا
باالثر ( 5/6ارصد) ما زان باکتری کمتری را شان ااا .ار
اله کپور قره ای اوای شده به روس فرج مازان رشد این
ار ج با ا زایش pH
باکتری ار ثماج غلظ های اسیییا
ا زایش و ار ثمیاج ثامیارهیا بیاالثرین ثعداا باکتریایت ار
 pH =6ا دازهفاری شد .همچنان با ا زایش ارصد اسا
ار ج ار هر سییه سییطح  pHمورا بررسییت ثعداا باکتری
کاهش یا  .کمترین ثعداا باکتری ار ثامار  5/6ارصییید
ار ج و  )9/42±5/54 Log CFU/ g( pH=5و
اسیییا
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... ار ج بر کاهش جمعا لاستریا مو وساتون ز ار

.) ا دازهفاری شد5/94±5/55 Log CFU/ g( pH=6

ار ج و

 و اساpH ارر اما

 ارصد اسا5/7 باالثرین ثعداا باکتری ار ثامار

.GC-MS ) با استفاده ازCitrus aurantium L( – ترکیبات شیمیایی اسانس نارنج1 جدول
)زمان جداسازی (اااقه

ارصد

ثرکاباد
beta.-Myrcene 1,6-Octadiene, 7-methyl-3-methylene- (CAS) Myrcene

3

7/597

3/64

5/955

Ethyl 2-(N-Benzylamino)-4-chloro-3,3-dimethylbutanoate

45/33

7/975

1, 3, 6-Octatriene, 3,7-dimethyl-, (E)- (CAS).BETA. OCIMENE Y (E)-Ocimene

49/57

95/61

DELTA.3-Carene Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl- (CAS)

46/45

2/495

3-Cyclohexene-1-methanol, .alpHa.,.alpHa.,4-trimethyl-, (S)- (CAS) Terpineol

42/55

4/652

DELTA.3-Carene Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl- (CAS)

41/99

45/24

DELTA.3-Carene Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl- (CAS)

75/95

4/177

2-Methoxy-4-vinylpHenol PHenol, 4-ethenyl-2-methoxy- p-Vinylguaiacol

74/13

7/777

DELTA.3-Carene Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl- (CAS)

77/49

5/415

DELTA.3-Carene Bicyclo[4.1.0]hept-3-ene, 3,7,7-trimethyl- (CAS)

79/64

5/415

CaryopHyllene.beta.-CaryopHyllen.beta.-CaryopHyllene
Bicyclogermacrene -Lepidozene

76/55

4/179

91/14

4/295

NeopHytadiene 7,11,15-Trimethyl,3-Methylene-1-Hexadecene

52/59

5/964

1,2-Benzenedicarboxylic acid, diisooctyl ester Diisooctyl pHthalate DIOP

52/25

4/146

1,2-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-ethylhexyl) ester Mehp

. نمودار کروماتوگرافی اسانس نارنج-1 شکل

5 pH ار ج ار او
ثعداا باکتری با ا زایش ارصید اسا
.)P< 5/54(  به شییک معنتااری ااب مشییاهده بوا6 و
همچنان رو د ا زایش رشیید باکتری به شییک معنتااری

 ارجییه سیییا تتفراا ثغااراد رشییید45 ار امییای
 ار اله کپور قرهای اوای شییده بهL. monocytogenes
 رو د کاهش.  شان اااه شده اس9 روس سرا ار جدول

شاالد مشله منابع طباعت ایران اوره  27شماره  4بهار 4931

45

ار ثامارهای  5/5 5/7و  5/6اسییا با ا زایش  pHاثااق
ا تیاا ( .)P< 5/54کمترین ثعیداا بیاکتری ار ثامیار 5/6
ار ج و )9/43±5/59 Log CFU/ g( pH=5
ارصد اسا
و باالثرین ثعداا باکتریای ار ثامار  5/7ارصییید اسیییا
ار ج و  )9/63±5/57 Log CFU/ g( pH=6ا دازهفاری

شییید .ار اله کپور قرهای اوای شیییده به روس فرج ار
امای  45ارجه سییا تتفراا ار ثامار  5/7و  5/5ارصییید
ار ج ا زایش رشییید باکتری با ا زایش  pHااب
اسیییا
مشیییاهیده بوا اما بان او  4 pHو  6ااتالف معنتااری
مشاهده شد (.)P<5/54

جدول  -2تعداد ( L. monocytogenes )Log CFU/ gدر فیله کپور نقرهای دودی شده به روش سرد و گرم
در دمای  54درجه سانتیگراد برای  155ساعت در غلظتهای مختلف اسانس نارنج و .pH
اوای سرا
pH

5

غلظ

اسا

6

4

 5/7ارصد

Aa

5/41±5/45

5/76±5/56

 5/5ارصد

9/33±5/46Aa

5/45±5/59Bab

5/74±5/57Bc

 5/6ارصد

9/66±5/45Ba

9/11±5/54Ca

9/37±5/55Cb

ار ج

Ab

Ab

5/93±5/54

اوای فرج
 5/7ارصد

5/53±5/55Aa

5/46±5/57Ab

5/94±5/55Ac

 5/5ارصد

9/17±5/59Ba

5/45±5/57Bb

5/75±5/59Bc

 5/6ارصد

9/42±5/54

9/29±5/55

9/17±5/54

Ca

Cb

Cc

حروف کواک به معنت ااتالف معنتاار بان ستونها ار سطح  5/54اس .
حروف بزرو به معنت ااتالف معنتاار بان رایفها ار سطح  5/54اس .

جدول – 3مقایسه میانگین تعداد ( L. monocytogenes )LogCFU/gدر فیله کپورنقرهای دودی شده به روش سرد
در دمای  45درجه سانتیگراد برای  22ساعت در غلظتهای مختلف اسانس نارنج و pH

اوای سرا
pH

5

4

6

 5/7ارصد

9/51±5/55Aa

9/46±5/56Aa

9/63±5/57Ab

 5/5ارصد

9/97±5/57Ba

9/53±5/54Ab

9/41±5/57Bc

 5/6ارصد

9/43±5/59

9/5±5/55

9/56±5/57

غلظ

اسا

Ca

ار ج

Ab

Cc

اوای فرج
 5/7ارصد

9/54±5/552Aa

9/45±5/56Ab

9/41±5/59Ab

 5/5ارصد

Ba

9/95±5/57

9/53±5/57

9/44±5/54

 5/6ارصد

9/46±5/57Ca

حروف کواک به معنت ااتالف معنتاار بان ستونها ار سطح  5/54اس .
حروف بزرو به معنت ااتالف معنتاار بان رایفها ار سطح  5/54اس .

Ab

9/76±5/54Bb

Bb

9/95±5/54Cc

ارر اما  pHو اسا

44

ار ج بر کاهش جمعا لاستریا مو وساتون ز ار ...

بییاکتری ار  pH=6بییه ثرثا ی بییا مقییاایر 9/93±5/54
 9/94±5/54و  9/94±5/54ار مقایسییه با او  5 pHو 4
رشد باکتری باالثری را شان ااا د.

ار ج رو د ا زایش رشیید
ار ثامار  5/6ارصیید اسییا
بییاکتری بییا ا زایش  pHمعنتاار بوا ( .)P< 5/54تییایج
بررسیت رشید  L. monocytogenesار جدول  5شان ااا
ار ج رشیید
که ار ثامار  5/5 5/7و  5/6ارصیید اسییا

جدول  -5تغییرات ( L. monocytogenes )Log CFU/ gدر فیله کپورنقرهای دودی شده به روش سرد و گرم
در دمای  44درجه سانتیگراد برای  6ساعت در غلظتهای مختلف اسانس نارنج و .pH
اوای سرا
pH

5

4

6

 5/7ارصد

9/79±5/57Aa

9/94±5/552Ab

9/93±5/54Ac

 5/5ارصد

9/43±5/552Ba

9/97±5/54Bb

9/94±5/54Bc

 5/6ارصد

9/45±5/552

Cb

9/76±5/54

Cc

9/94±5/54

Ab

9/99±5/54

Bc

9/95±5/54

9/71±5/54

Ab

غلظ

اسا

Ca

اوای فرج

ار ج
9/43±5/57

 5/7ارصد

Aa

 5/5ارصد

Ba

 5/6ارصد

9/46±5/54

Bb

9/7±5/57Cb

9/44±5/5Ca

9/76±5/57

9/75±5/59Ab

حروف کواک به معنت ااتالف معنتاار بان ستونها ار سطح  5/54اس
حروف بزرو به معنت ااتالف معنتاار بان رایفها اس

ار ج
کمترین ثعداا باکتریایت ار ثامار  5/6ارصد اسا
و  )9/44±5/5 Log CFU/ g( pH=5و بییاالثرین ثعییداا
ار ج و pH=6
بیاکتریایت ار ثامار  5/7ارصییید اسیییا
( )9/95±5/54 Log CFU/ gا دازهفاری شد.
با ثوجه به جدول  4ار اله کپور قرهای اوای سیرا و
فرج همبسیییتیت منات بان امییا و ثعییداا بییاکتری و از
غلظ اسا و ثعداا باکتری به ثرثا ار سطح  5/54و
 5/54ارصد مشاهده شد.

ار ج
همچنان تایج شان ااا با ا زایش سطح اسا
از  5/7ارصیید به  5/6ارصیید مازان رشیید باکتری کاهش
اارا .ثیغیااراد رشیییید  L. monocytogenesار الییه
کپور قرهای اوای شیییده بیه روس فرج شیییان ااا که با
ار ج اسیییتاااه شیییده ار اله
ا زایش ارصییید اسیییا
کپور قرهای رشید باکتری ار هر سه  4 5 pHو  6کاهش
ار ج ا زایش
مت یابد .از طر ت ار هر سییه ثامار اسییا
 pHسیب ا زایش رشد باکتری  L. monocytogenesشد.

جدول  -4همبستگی بین دما pH ،و تعداد باکتری فیله کپورنقرهای دودی سرد و گرم.

ثعداا باکتری

pH

ارجه حرارد

اوای سرا

5/791

**-5/163

*-5/794

اوای فرج

5/456

**

*

** همبستیت ار سطح *5/54همبستیت ار سطح 5/54

-5/413

غلظ اسا
-5/452
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 .4بحث و نتیجهگیری
تایج ثحقاق حاضیییر شیییان ااا که اما و  pHهر او
عییام ی مییورییری ار کیینییتییرل  L. monocytogenesار
کپور قرهای اوای فرج و سیییرا بوا ید .با ا زایش  pHار
ثماج اماهای مورا بررسییت ثعداا باکتریایت ا زایش یا
هر انیید ار امییاهییای مختلف این ااتالف معنتاار بوا
( .)P>5/54ار وااع بیاکتریهیا بیه الای ثولاد ثرکاباد
الاایت از ابا آمو اا ثریمتا آمان و غاره  pHمحاط
را ا زایش اااه و شرایط مساعدی را برای رشد اوا راهم
متکنند (.)Goulas and Kontominas, 2004
همبسییتیت بان ثعداا باکتری  L. monocytogenesبا
 pHوجوا داش  Singh .و همکاران ( )7554ار بررست
ارراد عصیاره سیار و اسیان بر سویههای لاستریا شان
ااا د که با ا زایش  pHثارار او مااه اسان و سار کاهش
ییا ی و این امر به معنت ا زایش ثعداا باکتری بوا که با
ییا تیههیای ثحقاق حیاضیییر هماوا ت اارا .همچنان با
ا زایش  pHمحاط شرایط برای رشد باکتریها بهبوا پادا
میییییتکییییینییییید).)Singh et al., 2001
 Sungو همکیاران ( )7555ثیارار  pHروی غار عالکران
 Mycobacterium aviumموجوا ار پنار را مورا بررسییت
ارار ااا ید و عنوان کرا ید کیه با کاهش این عام ثعداا
باکتری کاهش اارا .همچنان  Glassو همکاران ()4331
فزارس کرا ید کیه جمعا  L. monocytogenesار pH
 4/15 - 6/4به حدوا  6 log10 CFU/gرسییاد .با ثوجه به اینکه
 pHبهانه برای رشیید باکتریها محدواه بان  4/6 - 4/2اس ی
و ار وااع باکتریها محاطهای اسییادی را برای رشیید ثرجاج
متاهند ( .)Glass et al., 1998; Sung, et al., 2000بنابراین
این اکتور یکت از عوام اصیییلت مورا ثوجه ار سیییاا مواا
ضییدباکتریایت محسییو متشییوا (.)Pourbaghi et al., 2013
ولت ا زایش مشییاهده شییده ار رشیید باکتریها با ا زایش
 pHار برات پژوهش ها ایده شییده اسیی که با پژوهش
حاصر مطابق اارا.
ا زایش اما به شک معنتااری ثوا س ثعداا باکتری
اله کپور قرهای اوای شیده سرا و فرج را کاهش اهد
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به شیییکلت که کمترین ثعداا باکتری ار هر او اله کپور
قرهای سییرا و فرج ار ثامار امایت  44ارجه سییا تتفراا
به اسی آمد .بررست همبستیت بان ثعداا باکتری و اما
از این موضوع را ثایاد کرا Rotariu .و همکاران ()7545
ار بررسییت هایشییان روی ثعداا  L. monocytogenesار
ماهت سییالمون عنوان کرا د ار ماهاان اوای بان مازان
شیاوع باال یا پایان لاستریا با اما ارثباط معنتااری وجوا
دارا که با یا تههای ثحقاق حاضر مغایرد ااراHwang .
و همکیاران ( )7553ثیارار میک ثرکاباد اوای و اما
روی بقای  L. monocytogenesموجوا ار سالمون اوای
را مورا بررست ارار ااا د .آ ها عنوان کرا د که ار اماهای
 45 54 55و  44ارجه سا تتفراا (اوای کران سرا و
فرج) جمعا  L. monocytogenesرا ثح ثارار ارار مت
اهند و ار امای  55ارجه سیییا تتفراا مازان غار عال
شدن باکتری به کمتر از  45 log CFU/hرساد.
ار پژوهش حیاضیییر ار اماهای  45 54و  44مازان
رشد باکتری به ثرثا به  5/54ثا  5/44 5/59ثا  5/95و
 7/1ثیا  log CFU/h 9/4رسیییاید کیه با رو د ثحقاقاد
 Hwangو همکییاران ( )7553هماوا ت اارا .همچنان
عنوان شید که اما کارآمدثرین عام برای غار عالسازی
 L. monocytogenesاسیییی  .همچنان  Liو همکییاران
( )7542ثییارار امییا و مییک را برای غار عییالسییییازی
 L. monocytogenesار اله ماهت سیالمون مورا بررست
ارار ااا د .تایج شیییان ااا با ا زایش اما از  42/4ثا 64
ارجه سیا تتفراا ثعداا باکتریهای لاستریا کاهش اطت
را شیان مت اهد که با یا تههای ثحقاق حاضر هماوا ت
اارا .البتییه بررسیییتهییا شییییان متاهیید کییه مازان
میقییاوم ی بییاکیتری بییه امییا ژاا و عوام ی اییری
از بسیییتیت اارا ( Stavru, et al., 2011; Li, et al.,
.)2017; Juneja and Eblen, 1999
باماری لاسییتریوزی ار تاشه مصییرف رآوراههای
آلواه بیه باکتری  L. monocytogenesار ا راا مسیییتعد
ایشاا متشییوا .اسییتاااه از یهدار دههای شییاماایت ار
صییینایع غذایت از بروز این باماری جلوفاری متکنند اما

ارر اما  pHو اسا

ار ج بر کاهش جمعا لاستریا مو وساتون ز ار ...

به الا اطراد سرطانزایت و عدج ثمای مراج به مصرف
غیذاهای اارای یهدار ده شیییاماایت فرایش به سیییم
اسیییتاییااه از یهییدار ییدههییای طباعت ا زایش یییا تییه
اسیییی  .میطییالعییاد مختلف ( ;Jam Zad et al., 1994
;Vazquez-Boland et al., 2001; Hamon et al., 2005
 )Nguefack et al., 2009شیان اااه اس که عصارهها و

اسییا های فااهت سییرشییار از مواا آ تت-کسییادا ت و
آ تتباکتریال هسییتند که این موضییوع این مواا را به یک
یهاار ده مناسی ثبدی کراه اسی  .ار پژوهش حاضر
ییار ج روی ثعییداا
ار مورا مازان ثییارارفییذاری اسیییا
باکتری تایج شییان ااا ار شییرایط  pHو امای راب با
ار ج مازان L. monocytogenes
ا زایش ارصیید اسییا
کاهش اارا و این کاهش بخصیییوص ار ثامار  5/6ارصییید
اسیا ار ج به شک معنتااری باشتر بوا (.)P> 5/54
 Essadikو همکییاران ( )7544ار بررسیییت ای کییه روی
عالا ضیید ماکروبت عصییاره ار ج ()Citrus aurantium
ا شاج ااا د به این تاشه رساد د که  45ثرکا موجوا
ار ج را
ار عصیییاره ار ج  33/16ارصییید از ک اسیییا
ثشییکا متاهند .ار ماان آ ها لامون با  35/35ارصیید
لانالول  7/47ارصیید مارسییان  4/44ارصیید و بتاپانن
 4/54ارصییید بشیییترین راوا ت را ااشیییتند .ار مطالعه
 Barakatو همکیاران ( )7556که روی ثعداا باکتری اله
 Cyprinus capiaثح ثارار اسیییا های فااهت با ام
ارصیید کاروکرول و ام ارصیید ثامول ا شاج شیید راب
فراید که با کاهش ثعداا باکتری ما دفاری ماهت ا زایش
اارا کیه با یا تههای ثحقاق حاضیییر هماوا ت اارا .زیرا
ار ج اارای ارصید باالیت از این ثرکاباد اس و
اسیا
این موضییوع ااصییا ضییدباکتریایت این اسییا را ثایاد
متکند .از جمله مکا سیامهای ضید ماکروبت اسا ها را
مت ثوان به ارر آ ها بر سییااتار ایواره سییلولت باکتری ها
ارثبا ط ااا .ویژفت آبیریزی اسییا ها سب اوذ آ ها ار
لپاد غشیاء سلولت و ا زایش اوذپذیری آنها متفراا که
این امر سییب ااتالل ار کلاه عالا های حااثت وابس یته
به غشییاء سییلولت ارو یونها ثرکاباد حااثت کاهش
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شیدید  ATPااا سلولت و ار های مرو سلول اواهد
شید ( .)Burt, 2004ارراد سیمت روی سااتار و عملکرا
غشیییاء به طور کلت ثوجاهکننده عملکرا ضییید ماکروبت
اسا های فااهت و ثرکاباد مو وثرپنادهای آنها اس .
همچنان عییام ی اییری کییه ار این پژوهش مورا
بررسییت ارار فر شییاوه اوای کران سییرا و فرج بوا.
تایج شییان ااا ار اما و  pHیکسییان اوای کران فرج
ار مقایسیه با اوای کران سرا کارایت باالثری ار کاهش
ثعداا باکتری  L. monocytogenesاارا .همچنان با ثوجه
به اینکه ثعداا باکتری شمارس شده ار هر او روس اوای
کران و ار امییاهییا وpHهییای مختلف از اسیییتییا ییدارا
 Log cfu/g 107باالثر بوا .متثوان عنوان کرا که اوای
کران روشیییت مطمئن برای حیذف بیاکتریهیا ار اله و
ا زایش ما دفاری آن اس ی  .ار مطالعه  Hedayati Fardو
همکیاران ( )7546که روی ارر رآیند اوای سیییرا روی
ثعداا باکتری  Cyprinus carpioا شاج شد ثعداا باکتری
ار ماهت اوای سیییرا  7/1×459 Log cfu/gبوا که ار
مقایسیه با تایج پژوهش حاضر مقدار کمتری را شان ااا.
البته این امر به امای اوای کران از بسیییتیت اارا .آ ها
عنوان کرا د که به محض اوای کران ثعداا باکتریهای
ماهت کاهش اارا که با تایج ثحقاق حاضیر هم سو اس .
از اییر االی موررثر بوان اوای فرج روی ثعداا باکتری
 L. monocytogenesرا متثوان به فسیییتره امایت ثحم
( 5-55ارجه سییا تتفراا) این پاثونن اشییاره کرا .زیرا ار
رآیند اوای کران اطعاد ماهت پاش از اوای کران ار
حماج آ فرج (ار ثحقاق حاضییر  69ارجه سییا تتفراا)
ارار متفار ید و ار وااع زمیان پخ ار اله ماهت اوای
فرج باشیتر از اوای سیرا اس  .این کار ثعداا باکتری را
ار مقایسیه با روس اوای سیرا بساار کاهش متاهد .ار
پژوهش  Andersonو همکاران ( )4334که روی غار عال
کران  L. monocytogenesثحی ثارار اما و مک ا شاج
شد اما به عنوان یک عام بازاار ده مورر روی جلوفاری
از رشد این باکتری معر ت شد.
با ثوجه به یا تههای ثحقاق حاضیر شان اااه شد که
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 لذا از او. ساع کاهش اهد6  ارجه سا تتفراا برای44
روس اوای فرج و سییرا متثوان به عنوان اسییتراثژیهای
 ار الهL. monocytogenes مناس ی جه کاهش ثعداا
.کپور قرهای اوای استاااه کرا

45

امیای عمی آوری عیامی مورری ار کاهش ثعداا باکتری
اسییی و الیههیای ثولاد شیییده به روس اوای فرج بار
 عالوه بر این عام ا زوان.بیاکترییایت کمتری ااشیییتنید
 ارصییید به عنوان مااهای با5/6 ار ج به مازان
اسیییا
ااصیا ضیدماکروبت ثوا س ثعداا باکتری را ار امای
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