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بررسی تأثیر دماهای مختلف نگهذاری بر زنذهمانی الکتوباسیلوس پالنتارم در سبوس
گنذم
1

الله مشرف*

 -1اػتبدیبس ،ثخؾ تحقیقبت فنی و مهنذػی کـبوسصی ،مشکض تحقیقبت و آموصؽ کـبوسصی و منبثغ عجیؼی اػتبن اكفهبن ،ػبصمبن
تحقیقبت ،آموصؽ و تشویج کـبوسصی ،اكفهبن ،ایشان
تبسیخ دسیبفت1397/4/4 ،؛ تبسیخ پزیشؽ1397/6/21:

چکیذه
عبَط هٌبعی غٌی اس تزکیبات ارسؽوٌذ هاًٌذ فیبزّای رصیوی ،اعیذّای آهیٌٍِ ،یتاهیيّا ٍ ،اهالح اعت .اسایيرٍ عبَط ،هحیط
کؾتی هٌاعب بزای رؽذ ٍ تکثیز هیکزٍارگاًیغنّای هفیذ بزای عالهت اًغاى اعت .هیکزٍارگاًیغنّای هفیذ در پیؾگییزی ٍ
درهاى بزخی بیواریّای عفًَی ،تأثیز بز فلَر هیکزٍبی رٍدُ ،بْبَد ایوٌی بذى  ٍ ،کاّؼ حغاعیت ًقؼ دارًذ .عیغتن آًشیوی
را تجشیگِ کٌگذ ٍ باعگ

بْبگَد

قَی ایي هیکزٍارگاًیغنّا قادر اعت بزخی اس تزکیبات هَجَد در عگبَط هاًٌگذ اعگیذفیتی

خصَصگیات تغذیگِای آى ؽگَد .تثبیگت ایگي هیکزٍارگاًیغگنّگا در عگبَط کگاربزد ایگي هحصگَ پگزی بیَتیگ

حگاٍی

هیکزٍارگاًیغنّای هفیذ را در طیفی ٍعیع اس هحصَالت غذایی ،بِخصَؿ هحصَالت ًاًَایی ،اهکاىپگذیز هگیعگاسد .در ایگي
پضٍّؼ اس باکتزی الکتَباعیلَط پالًتارم اعتفادُ هیؽَد کِ دارای خَاؿ پزٍبیَتی
ًاًَایی را بْبَد هیبخؾذ .ابتذا عبَط تخویز ؽذُ با باکتزیّای اعیذالکتی

بزای اًغاى اعت ٍ کیفیگت هحصگَالت

در ؽزایط بْیٌِ رؽذ تَلیذ ؽذ .پظ اس آى تأثیز

دهاّای هختلف ًیْذاری در یخچا  ،فزیشر ٍ ،خؾ کزدى در ؽزایط هحیطی بِ تزتیب  23 ٍ -18 ،4درجِ علغیَط بز هیشاى
سًذُ هاًذى الکتَباعیلَط پالًتارم در عبَط گٌذم بزرعی گزدیذً .تایج بزرعیّا ًؾاى هیدّذ کِ هیگشاى سًگذُ هاًگذى ایگي
هیکزٍارگاًیغنّا دررٍػ ًیْذاری در یخچا  ،خؾ کزدى در ؽزایط هحیطی ٍ ،فزیشر بگِ تزتیگب حگذٍد  2 ٍ ،8 ،95درصگذ
اعت ٍ ًیْذاری در یخچا ً ،غبت بِ دٍ رٍػ دییز ،ؽزایط هتعادلی بزای حفظ ٍسًذُ هاًذى ایي هیکزٍارگاًیغنّا در عبَط
گٌذم فزاّن هیکٌذ.

واژههای کلیذی
اعیذ فیتی  ،پزٍبیَتی  ،عبَط تخویز ؽذُ ،فیبز رصیوی

مقذمه

غالت ،مبنغ اص جزة ثشخی سیضمغزی اب مبننذ آان ،کلؼی ،

ػجوع غالت منجؼی غنیی اص فیجشایبی سطی یی اػیت کی

و سوی و حتی مبنغ جزة پشوتئیناب میؿود (Mosharraf

ػالوه ثش منبثغ فیجشی ،حبوی پشوتئینابی ثبکیفییت ثیبالی

) et al., 2009می یضان اػ ییذ فیتیییک دس ػییجوع گنییذ

تغزی ای (آلجومین و گلوثولین) ،آنتیاکؼیذاناب و تشکیجبت

ثؼتگی داسد ث واسیت گنذ  ،ؿیشایظ آة و ایوایی کـیت،

صیؼتفؼبل مبننذ اػیذابی فنولیک اػیت ثی سغی مضاییب و

ؿشایظ آػیبة ؿیذن گنیذ اص ج لی انیذاصه رسات ،مییضان

اسصؽ تغزی ای ک ػیجوع غیالت داسنیذ ،کیبسثشد آنهیب دس

آنذوػپش چؼجیذه ث ػجوع ،و ػبیش ػوامیل (Liu et al.,

محلوالت غزایی ث دلیل داسا ثودن اػیذ فیتییک محیذود

) 2007ثشای ثهجود فؼبلیت ثیولوطیکی و جیزة ثهتیش میواد

میؿود اػیذ فیتیک ،تشکیجیی ضیذ تغزیی ای دس ػیجوع

مؼذنی دس ثذن انؼبن امکیبن کیباؾ اػییذ فیتییک میواد

*نگبسنذه مؼئولmosharaf@ag.iut.ac.ir :

81

http://doi: 10.22092/fooder.2018.122384.1159

تحقیقات هٌْذعی صٌایع غذایی/جلذ  /17ؽوارُ /64بْار ٍ تابغتاى /1397ؿ 81-90

غزایی ث سوؽابی گونبگونی وجود داسد مبننیذ جوانی صدن،

سا ثشای اکثش میکشواسگبنیؼ اب داسد و انذاصه رسات آن ثیشای

ؿؼتوؿوی ػجوع ثب آة گش  ،تی بس ایذسوتشمبل ػیجوع

فشاینذ تخ یش منبػت اػت ث عوسیک دس ػیین داسا ثیودن

گنییذ دس  pHو دمییبی خییبف ،پوػییتگیییشی دانی گن یذ

نؼییجت ػییغ ثی حجی صیییبد ،ثؼییتش حبكییل اص آن داسای

ث منظوس حزف یب کباؾ ایین تشکیجیبت ،اػیتفبده اص آنیضی

تخلخل منبػت اػت و منبفز ثؼتش حج کبفی ثیشای سؿیذ

فیتبص و ث خلوف آنضی فیتبص قبسچی ،و تخ یش پبی ثیـتش

میکشواسگبنیؼ اب و جشیبن اوا داسد ػجوع گنذ مخلوعی

این سوؽاب فؼیبل ػیبختن آنیضی فیتیبص ،آنیضی اییذسولیض

اص رسات ثب انذاصهاب و تشکیتابی مختلف اػت ک ػالوه ثیش

کننذه پیونذابی فؼفو مونو اػیتش دس اػییذ فیتییک اػیت

نوع گنذ ث نحوه آػیبة کشدن گنذ نیض ثؼتگی داسد

;(Carlson et al., 2003; Gocmen et al., 2007
).Mosharraf et al., 2009; Mullaney et al., 2003

دس پظواـی مـخق ؿذ ثبکتشیابی الکتوثبػیلوع

تحقیقبت نـبن میداذ کی ثیبکتشیایبی اػییذالکتیک و

سوتشی 2و ثیفیذوثبکتشیو دنتیو

ثیفیذو ثبکتشیاب منیبثغ اسصؿی نذ و مغ یئن آنیضی فیتیبص

تجضی فیتبتاب اؼتنذ؛ نبن حبكل اص آسد کبمل گنذ ثب

اؼتنذ فیتبص میکشوثی مه تشین منجغ ثیشای تولییذ آنیضی

حضوس این ثبکتشیاب خلوكیبت کیفی ثهتش و میضان اػیذ

ث كوست تجبسی اػت اکثش ثبکتشیابی اػیذالکتیک داسای

فیتیک ک تشی نـبن داده اػت )(Palacios et al., 2008

فؼبلیت فؼفبتبص اؼتنذ) (Palacios et al., 2008تحقیقیبت

سئبل و ا کبسان ) (Reale et al., 2007میگوینذ

صامودیییو ) (Zamudio et al., 2001دس خلییوف فؼبلیییت

ثبکتشیابی اػیذالکتیک ث عوس مؼتقی دس کباؾ اػیذ

آنضی فیتبص دس ؿؾ گون اص ثبکتشیابی اػیذالکتیک نـبن

فیتیک نقـی نذاسنذ و دسواقغ این ثبکتشیاب ثب تولیذ اػیذ

میداذ ک اص ثین این ؿؾ گون ثبکتشیبیی فؼبلییت آنیضی

و کباؾ تذسیجی  pHؿشایظ سا ثشای افضایؾ فؼبلیت آنضی

فیتییبص الکتوثبػیییلوع پالنتییبسو اص ثقیی ثیـیتش اػییت دس

فیتبص آنذسوطن گنذ و جزة ثبالتش منیضی فشاا میآوسنذ

نبنایبیی کی خ ییش آنهیب مشحلی تخ ییش سا مییگزسانیذ،

امب تحقیقبت آنجلیغ و ثشخی اص محققبن دیگش دس ػبلابی

میکشوفلوسابی موجیود دس خ یشتیشؽ حیبوی مخلیوعی اص

 2003تب  2008مجین این مغلت اػت ک ثبکتشیابی

مخ شایییب (ثیی خلیییوف ػبکبسومبیؼیییغ ػشویؼیییی  )1و

اػیذالکتیک و ثیفیذوثبکتشاب منجغ قبثلتوجهی اص آنضی

ثبکتشیابی تخ یشی اومو و اتیشو اػییذالکتیک اؼیتنذ

فیتبص اؼتنذ ) (Lioger et al., 2007ثبکتشیابی

این میکشواسگبنیؼ اب افضایؾ عیول ػ یش محلیول ،ثهجیود

اػیذالکتیک ث ػنوان آغبصگش فشاینذ تخ یش دس كنبیغ

ثبفت ،و ایجبد ػغشوعؼ مغلوة محلول نهبیی سا تضی ین

غزایی اػتفبده میؿونذ این ثبکتشیاب ث ا شاه مخ ش دس

میکننذ ثبکتشیایبی اػییذالکتیک ثبػی اػییذی ؿیذن

تخ یش فشاینذ نبنوایی نقؾ اكلی داسنذ اصاینسو ثبکتشیابی

ػشیغ میواد اولیی عیی تولییذ اػییذابی آلیی میی ؿیونذ

اػیذالکتیک ػالوه ثش نقؾ اػتبستش دس خ یشتشؽ

مغبلؼبت ثبثت کشده اػت ک تخ یش ػجوع گنیذ ثیش اثیش

میتواننذ ث ػنوان نگهذاسنذه عجیؼی ث افضایؾ عول ػ ش

مخلوعی اص مخ ش و ثبکتشیابی اػییذالکتیک ثی کیباؾ

نگهذاسی نبن و جلوگیشی اص سؿذ قبسچابی فبػذ کننذه یب

اػیذ فیتیک ،ثهجیود حجی نیبن ،ثهجیود ػیبخت بن ثبفیت

ثی بسیصا مثل آػپشطیلوع ،فوصاسیو  ،و پنؼیلیو ک ک

مشکیییضی نیییبن ،و افیییضایؾ میییذت صمیییبن مبنیییذگبسی آن

کننذ و جبیگضین نگهذاسنذهابی ؿی یبیی دس ثؼت ثنذی

میانجبمذ (Gibson & Roberfroid, 1995; Katina et al.,

نبن ؿونذ ) (Gerez et al., 2009آغبصگشابی خ یشتشؽ

) 2006اص ػوی دیگش ،ػجوع گنذ منجغ غیزایی منبػیت

ؿبمل غلظت ثبالیی اص میکشواسگبنیؼ ابی ػبده یب

ثشای تخ یشابی جبمذ اػت این تشکیت میواد غیزایی الص

مخلوعی اص میکشواسگبنیؼ اب اؼتنذ ک موجت افضایؾ

2- Lactobacillus reuteri

3

داسای فؼبلیت ثبالی

1- Saccharomyces cervisiae
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3- Bifidobacterium dentium

بزرعی تأثیز دهاّای هختلف ًیْذاری بز...

خلوكیبت تغزی ای و ثهجود خلوكیبت فیضیکوؿی یبیی

ثبکتشی الکتوثبػیلوع پالنتبس تهی ؿذه اص دانـیگبه ػلیو

خ یش و نبن و موجت افضایؾ مذت صمبن مبنذگبسی نبن

پضؿکی اكفهبن ثود

تولیذی میؿونذ

کشت ببکتری بِ رٍش تخویر جبهذ

(Brandt, 2007; Kulp & Lorenz

) 2003ثنبثشاین ،ثشای تولیذ خ یشتشؽ خـک تالؽابی

ثشای کـیت ثیبکتشی ثیش محییظ کـیت ػیجوع ،ده گیش

صیبدی ؿذه اػت خ یشتشؽ خـک تبکنون ثب ک ک

ػجوع (ث ػنوان محیظ کـیت) ثیب ثیؼیت میلییلیتیش آة

خـککن انج بدی ،خـککن ثب ثؼتشػیبل ،و خـککن

مقغش مخلوط و دس اسلن سیخت ؿذ پغ اص آن  1میلیلیتیش

افـبن ای تولیذؿذه اػت & (Brandt, 2007; Decock

اص پیؾکـت ثبکتشی (کـت دادهؿیذه دس محییظ (MRS

) Cappelle, 2005سوؽابیی گونبگون ثشای محبفظت

) Brothحبوی  109CFUثبکتشی ،ثی آن افیضوده و پیغ اص

عوالنیمذت میکشواسگبنیؼ اب وجود داسد نگهذاسی

اختالط کبمل و قشاس دادن دسپوؽ دس انکوثیبتوس دس ؿیشایظ

عوالنیمذت ثبکتشیاب این امکبن سا میداذ ک ػوی ابی

ثیاواصی دس دمبی  35دسج ػلؼیوع تخ یش ؿذ ؿشایظ

میکشوثی مبهاب و حتی ػبلاب صنذه ثبقی ث بننذ اص ج ل

کـت ثیاواصی ثشای ثیبکتشی ؿیبمل اػیتفبده اص انکوثیبتوس

ثهتشین سوؽاب میتوان ث خـککشدن میکشواسگبنیؼ اب

مجهض ث کپؼول دیاکؼیذ کیشثن تحیت ػنیوان انکوثیبتوس

ث سوؽ خـککشدن انج بدی ،خـککشدن پبؿـی و

 CO2ثودهاػت این انکوثیبتوس ؿیشایظ کـیت ثییایواصی سا

خـککشدن دس ثؼتشػیبل اؿبسه کشد دس تحقیق حبضش اثش

فشاا می کنذ یبدآوسی می ؿود ک سعوثت محییظ کـیت

کـت

اتولیض ؿذه حذود  50دسكیذ ثیود و تنظیی اولیی سعوثیت

چنذ فشاینذ مختلف ثش صنذهمبنی میکشواسگبنیؼ

دادهؿذه سوی ػجوع ثشسػی ؿذه اػت ک ث ػنوان

ضشوست نذاؿت )(Mosharraf, 2014

ػجوع فشاوسیؿذه ث سوؽ تخ یش میتوانذ دس محلوالت

شوبرش ببکتریّبی زًذُ )(CFU

نبنوایی کبسثشد داؿت ثبؿذ

ثب توج ث اینک حذاکثش تؼیذاد ثیبکتشی ثی اصای ایش گیش
ػجوع دس این آصمبیؾاب ث حذود  109میی سػیذ 9 ،لولی

مواد و روشها

حبوی ػش فیضیولوطی ث حج  9میلی لیتش تهی و اػتشیل

ػجوع گنذ موسداػیتفبده دس ایین تحقییق اص سقی گنیذ

ؿذ ث لول اول ییک گیش اص ن ونی ػیجوع فیشاوسیؿیذه

ػپبابن ک دس منغق اكیفهبن کـیت مییؿیود ،دس ػیبل

اضبف ؿذ ،ػپغ سقیقػبصی ث نؼجت یک ثی ده تیب لولی

صساػی  94-95تهی ؿذ ن ون ابی گنیذ دس ػیبل  95ثی

ؿ بسه  9ادام یبفت اص لول ابی  8 ،7و  ،9یک میلییلیتیش

موػؼ تحقیقبت اكالح و تهی ثزس و نهبل کیش فشػیتبده

ث پلیتابی نظیش آنهب اضبف و ػپغ محیظ ا آس اع آگبس

ؿذ دس آنجب پغ اص آمبده ػبصی دان ابی گنیذ (دس آة ثیب

ث پلیتاب افضودهؿذ پغ اص ثؼت ؿذن محیظ ،پلیتاب ثی

دمیییبی  25دسجیی ػلؼییییوع ثیی میییذت  24ػیییبػت)

مذت  48ػبػت دس انکوثیبتوس  CO2انکوثی گشدییذ پیغ اص

ػجوعگیشی ثیب آػییبة ثیوالش میذل ( Buhler AG, Mlu

عیؿذن این مذت صمبن ،کلونیاب ؿی بسؽ و ثیذین سوؽ

 )202, Switzerlandآغبص و ػجوع گنذ تهی ؿذ دسواقیغ

تؼذاد ثبکتشی صنیذه ثیبقی مبنیذه ثی دػیت آمیذ ؿی بسؽ

محیظ کـت اكلی دس این پظواؾ ث دلیل وجود تشکیجبت

ثبکتشی و انذاصهگیشی پبسامتشایبی ؿیی یبیی ثی میذت 11

غزایی و منبفز و تخلخل منبػیت ،ػیجوع گنیذ انتخیبة

ػییبػت ،اییش ػییبػت ییکثییبس ،ن ونی ثییشداسی و تکییشاس ؿییذ

ؿذ میکشواسگبنیؼ ابی موسداػتفبده نیض ؿبمل ییک گونی

).(Mosharraf, 2014
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ًگْذاری سبَس تخویر شذُ در شرایط هختلف دهبیی

محلول جیذا و ثیب محلیول غلییظ اػیذػیولفوسیک و اػییذ

دس ایین پیظواؾ ،ػیجوع تخ ییش ؿیذه ثیب ثیبکتشیایبی

نیتشیک اض ؿذ پغ اص اضی و افیضودن محلیول سنگیی

اػیذالکتیک دس ثهتشین ؿشایظ سؿذ یؼنی  8ػبػت پغ اص

اپتب مولیجیذات آمیونی و وانیبدات آمیونی  ،محلیول ثیب آة

کـت ،ث منظوس تأثیش ؿیشایظ نگهیذاسی موسدثشسػیی قیشاس

مقغش ث حج سػبنذه ؿذ جزة ن ون اب دس  420نیبنومتش

گشفت ثهتشین ؿشایظ ؿبمل سػبنذن میضان اػیذ فیتیک ث

خوانذه ؿذ و مقذاس اػییذ فیتییک ثشحؼیت میلییگیش دس

حذاقل و ثبالتشین ج ؼیت میکشواسگبنیؼ ابی تکثیش یبفتی

 100گش ن ون خـک محبػج ؿذ

ثود ثشای ثشسػی اثش سوؽ نگهذاسی ثش ثقیبی ثیبکتشیایبی

رٍش تجسیٍِتحلیل دادُّب

تکثیشؿذه دس ػجوع ،ػجوع گنذ تخ ییش ؿیذه ثی ػی

عییشح آمییبسی ثییشای آنییبلیض دادهاییب و ثشسػییی اعالػییبت

كوست یؼنی دس یخچبل (دمبی  4دسج ػلؼیوع) ،فشییضس

ث دػت آمذه دس این تحقیق ث كوست عشح کیبمالا تلیبدفی

(دمبی  -18دسج ػلؼییوع) ،و ؿیشایظ محیغیی (دمیبی

اجشا ؿذ آصمبیؾاب ث عوس ػ ذه دس ػ تکشاس دنجبل ؿیذ و

 23دسج ػلؼیوع) ث مذت  48ػبػت نگهذاسی ؿذ ثی

میبنگین و انحشاف مؼیبس ث دػت آمذ ثشای ثشسػیی وجیود

این كوست ک ن ون ابی ػجوع تخ یش ؿذه دس اسلنایبی

اختالف آمبسی مؼنیداس ثیین تی بسایبی مختلیف ،اص آنیبلیض

اػتشیل ثب دسپوؽ آلومینی ی گزاؿت و دس ؿیشایظ ایواصی

واسیبنغ ( )ANOVAو آصمون چنذ دامن ای دانکن اػتفبده

دس ػ محل رکشؿذه نگهذاسی ؿذنذ پیغ اص  48ػیبػت،

ؿذ دس ت ب مشاحل تجضی وتحلیل آمبسی دادهاب اص نش افضاس

ؿ بسؽ میکشواسگبنیؼ اب ث سوؽ  5-3آغبص ؿذ.

 SPSS 16اػتفبده ؿذ

آزهَىّبی شیویبیی

نتایج و بحث

سوؽ انذاصه گیشی ؿبخق ابی مؼشفیؿذه یؼنی :سعوثت (ثب

آزهَىّبی شیویبیی سبَس گٌذم

اػتفبده اص آون  130دسج ػلؼیوع ث مذت  30دقیقی )،

میضان فیجش و پیشوتئین دس ػیجوع گنیذ تیبثغ سقی  ،نیوع

خبکؼتش (ثب اػیتفبده اص کیوسه ثیب دمیبی  550-600دسجی

خییبک ،و ؿییشایظ آة و اییوایی صمییبن کبؿییت و ثشداؿییت

ػلؼیوع ثی میذت  1ػیبػت) ،پیشوتئین (ثیب سوؽ اضی

محلول اػت تغیییشات مییضان پیشوتئین ،فیجیش ،سعوثیت،

اػیذی ن ون و تیتشاػیون ثب اػیذػولفوسیک) ،و فیجش خیب

خبکؼتش و اػیذ فیتیک ن ون ابی ػیجوع گنیذ ػیپبابن

(ث سوؽ ػوصانذن دس کوسه و ػپغ اض اػیذی و قلیبیی

دس فشاینذ تخ یش دس جذول ( )1آوسده ؿیذه اػیت جیذول

و قشاس دادن دس کوسه  400-500دسجی ػلؼییوع) ثیشای

( )1نـبن میداذ ک تخ یش ػجوع گنذ ثب ثیبکتشیایبی

ن ون ابی موسد آصمبیؾ ثیب اػیتفبده اص سوؽایبی ملیوة

الکتوثبػیلوع پالنتبس دس مذت صمبن  10/5ػیبػت اصنظیش

 1AACCث تشتیت ث ؿی بسهایبی -12 ،08-07 ،44 -16

آمییبسی اثییشی ثییش خلوكیییبت ؿییی یبیی ػییجوع نییذاسد و

 46و  32-17دس نظشگشفتیی ؿییذ ( )2003 ،AACCسوؽ

تشکیجبت مفیذ آن مثل پشوتئیناب و فیجشاب سا کباؾ نیذاده

تؼیین میضان اػیذ فیتیک نیض سوؽ نبابپتین ثی کبسگشفتی

اػت تفبوت میضان سعوثت ن ون اب م کن اػیت ثی دلییل

ؿیذ ) (Nahapetian & Bassiri, 1975عجییق اییین سوؽ

خغبی آصمبیـگش یب نوػبنبت دمبیی دس حین انکوثی کیشدن

اػییذ فیتیییک ثییب اػییذکلشیذسیک  1/2دسكییذ حییبوی 10

ن ون اب ثبؿذ ک ثشای سفیغ ایین مـیکل و ثی دػیتآوسدن

دسكذ ػولفبت ػذی اػتخشا و ثب ػولفبت ػذی  5دسكذ

مقبیؼ كحی  ،محبػجبت ثیش اػیبع دسكیذ میبده خـیک

سػوة داده ؿذ سػوة فیتبت آان ثب ػبنتشیفیوط کیشدن اص

ثیبن ؿذ
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جذٍ  - 1خصَصیات ؽیویایی ًوًَِ عبَط (بز اعاط درصذ هادُ خؾ )* در اثز تخویز با الکتَباعیلَط پالًتارٍم
زهبى پس از شرٍع
تخویر (سبعت)

رطَبت

پرٍتئیي

(درصذ)

ns

خبکستر

فیبر
ns

(درصذ)

(درصذ)

ns

(درصذ)

اسیذفیتیک
(هیلی گرم /گرم)

4/18±0/11

19/52±0/08

14/09±0/05

5/11±0/15

5/5

4/34±0/20b

19/28±0/09

13/90±0/15

5/33±0/20

8/8±0/25 b

6/5

3/84±0/06c

19/49±0/03

14/56±0/ 01

5/57±0/07

5/2±0/12 c

7/5

a

6/17±0/06

19/67±0/08

14/38±0/20

5/22±0/20

c

5/1±0/05

8/5

4/91±0/14 b

19/44±0/10

14/20±0/05

5/47±0/03

4/9±0/12 c

9/5

4/18±0/14b

19/39±0/09

14/71±0/09

5/24±0/20

4/9±0/09 c

10/5

4/82±0/14b

19/26±0/08

14/20±0/05

5/08±0/09

4/8±0/11 c

0

b

a

29/7±0/15

* اػذاد ،میبنگین ػ تکشاس ±انحشاف مؼیبس اؼتنذ میبنگینابی اش ػتون ک حشوف مـتشک داسنذ فبقذ تفبوت آمبسی دس ػغ احت بل  5دسكذ اؼتنذ
 :nsفبقذ تفبوت آمبسی دس ػغ احت بل  5دسكذ

بررسی رًٍذ تکثیر الکتَببسیلَس پالًتبرم در هحییط

کباؾ مییضان اػییذ فیتییک دس ػیجوع گنیذ دس حیین

کشت سبَس گٌذم

تخ یش ،افضایؾ فؼبلیت فیتبص انذسوطن ػجوع گنذ و فیتیبص

منحنی سؿذ ثبکتشی الکتوثبػیلوع پالنتبس عی کـت ثیش

ثبکتشیبیی اػت تحقیقبت نـیبن داده اػیت کی مخ شایب،

محییظ ػییجوع گنیذ  ،پییغ اص گزؿیت  11/5ػییبػت ،دس

ثییبکتشیاییبی اػیییذالکتیک ،و ثیفیییذو ثبکتشیباییب منییبثغ

ؿکل ( )1نـبن دادهؿذه اػت دس این ؿکل ،سؿیذ ن یبیی

اسصؿ نذ و مغ ئن آنیضی فیتیبص اؼیتنذ منجیغ میکشوثیی

ثبکتشی عی  11/5ػبػت اولی تخ ییش و پیغ اص گزسانیذن

فیتبص مه تشین منجغ ثشای تولیذ آنیضی ثی كیوست تجیبسی

یکفبص تأخیش چنذػبػت قبثلمـباذه اػت

اػت اکثش ثبکتشیابی اػیذالکتیک داسای فؼبلیت فؼیفبتبص
اؼتنذ )(Palacios et al., 2008

آزهَىّبی اسیذفیتیک ًوًَِّبی سبَس گٌذم

سئبل و ا کبسان دس تحقیقی گضاسؽ دادهانذ ک ثبکتشیابی

نتبیج تحقیق محققیبن دس خلیوف کیباؾ مییضان اػییذ

اػیذالکتیک ث عوس مؼتقی دس کباؾ اػیذ فیتیک نقـی

فیتیک ػجوع ث سوؽ تخ ییش ،حیبکی اص کیباؾ مییضان

نذاسنذ دسواقیغ ایین ثیبکتشیایب ثیب تولییذ اػییذ و کیباؾ

اػیذ فیتیک دس اثش فشاینیذ تخ ییش توػیظ الکتوثبػییلوع

تییذسیجی  pHثبػی مهیییب ؿییذن ؿییشایغی ثییشای افییضایؾ

پالنتییبس ث ی میییضان  78-90دسكییذ اػییت (Mosharraf,

فؼبلیت آنضی فیتبص انذسوطن گنیذ و جیزة ثیبالتش منییضی

) 2014جذول ( )1نـیبن مییدایذ کی ثیب سؿیذ و تکثییش

میؿونذ ) (Reale et al., 2007امیب تحقیقیبت آنجلییغ و

ثییبکتشیاییبی اػیییذالکتیک سوی ػییجوع ،ضیی ن ایجییبد

ثشخی اص محققبن دیگش دس ػبلابی  2003تب  2008مجیین

محیغی اػیذی ،صمین ثشای فؼبلیت آنضی فیتیبص میکشوثیی

این مغلت اػت ک مخ شاب ،ثبکتشیایبی اػییذالکتیک ،و

فشاا می ؿود و ثب گزؿت صمبن و ثب افضایؾ فؼبلییت آنیضی

ثیفیذوثبکتشاب منجغ قبثلتوجهی اص آنضی فیتبص اؼتنذ (De

فیتبص میضان اػیذ فیتیک دس ػجوع کباؾ مییبثیذ ػلیت

)Angelis et al., 2003
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ؽکل  -1هٌحٌی رؽذ باکتزی الکتَباعیلَط پالًتارم کؾتؽذُ بِ رٍػ تخویز جاهذ در ؽزایط بیَّاسی بز عبَط گٌذم

تؼیذاد

تأثیر دهب در رٍش ّیبی هختلیف ًگْیذاری بیر ب یبی

نگهذاسی دس فشیضس ث مذت  48ػبػت موجت میش

هیکرٍارگبًیسنّبی سبَس

صیبدی اص میکشواسگبنیؼ ابی تولیذی ؿذه اػت ،دسحبلیک

نتبیج ثشسػیی اثیش سوؽ نگهیذاسی ثیش ثقیبی ثیبکتشیایبی

نگهذاسی دس یخچبل قؼ ت اػظ میکشواسگبنیؼ اب سا صنذه

تکثیشؿییذه دس ػییجوع دس ؿییشایظ نگهییذاسی دس یخچییبل،

ثبقی گزاؿت اػت خـک کشدن دس ؿشایظ محیغیی ثقیبی

فشیییضس ،و ؿییشایظ محیغییی دس جییذول ( )2آمییذه اػییت

محذودی اص میکشواسگبنیؼ اب سا ث دنجبل داؿت اػت

جذٍ  - 2تأثیز رٍػ ًیْذاری بز بقای هیکزٍارگاًیغنّای عبَط گٌذم
شرایط ًگْذاری
یخچبل ث مذت  48ػبػت

جوعیت ببکتریّب ()CFU
اٍلیِ

ثبًَیِ

1×1010

9/55×109

فشیضس ث مذت  48ػبػت

10

1×10

ؿشایظ محیغی ث مذت  48ػبػت

10

1×10

8

2×10

8

8×10

رطَبت سبَس (درصذ)
ثبًَیِ

اٍلیِ
78
78
78

78
78
9/5

ثب اینک گفت می ؿیود خـیک کیشدن مغ یئن تیشین سوؽ

نگهییذاسی دس یخچییبل توانؼییت اػییت حییذود  95دسكییذ

نگهذاسی ػجوع تخ یش ؿذه حیبوی میکشواسگبنیؼی ایبی

میکشواسگبنیؼ اب سا صنذه نگ داسد ولی نگهذاسی دس فشییضس

پشوثیوتیک اػیت ،امیب نگهیذاسی و خـیککیشدن ػیجوع

یب خـککشدن دس ؿشایظ محیغی ث تشتیت ک تش اص  2و 8

فشاوسیؿذه ث سوؽ تخ یش دس ؿشایظ محیغیی ،ثی دلییل

دسكذ اص میکشواسگبنیؼ اب سا صنذه نگ داؿت اػت ج ؼیت

ثییؾ

اولی ثبکتشی دس ػجوع تخ یش ؿذه ک دس ثهتشین ؿیشایظ

اص  90دسكذ اص میکشواسگبنیؼ ابی صنذه موجود دس ػیجوع

کـت دادهؿذه قجل اص ؿشوع خـک ؿذن حیذود 1×1010

تخ یشی مشعوة می ؿود ثش اػبع دادهایبی جیذول (،)2

ػیذد ثی اصای اییش گیش وصن خـیک ػییجوع ثیوده اػییت

تجخیش آة و کباؾ تذسیجی فؼبلیت آثی ،ثبػ مش
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ا بنگون ک مـباذه میؿود ثب کیباؾ سعوثیت ػیجوع

اص عشفی ،تحقیقیبت محققیبن نـیبن داده اػیت کی صنیذه

میکشواسگبنیؼ ی اییب

مبنیییذن میکشواسگبنیؼییی ایییب ثییی ؿیییذت ثییی جییینغ

افضایؾیبفت اػت دس فشاینذ خـیککیشدن و فشییض کیشدن،

میکشواسگبنیؼ اب و سوؽ موسداػتفبده ثشای نگهیذاسی آنهیب

پیونذابی یونی اػبػبا افضایؾ پیذا میکننذ و فؼبلیت آثی و

ثؼتگی داسد دس تحقیقبت این محققبن مـباذه میؿود ک

ایجبد تنؾ اػی ضی کیباؾ میییبثیذ کی دس ایین انگیب

دس سوؽ خـییککییشدن ثیی خلییوف سوؽ خـییککییشدن

میکشواسگبنیؼ اب ثب انجبؿت ؿیذن و ثی ای چؼیجیذن ثیب

پبؿـی ،احت بل صنذه مبنذن میکشواسگبنیؼ اب ثیـتش اػیت

کباؾ فؼبلیت آثی مقبثلی مییکننیذ ) (Brown, 1976ثیب

تب دس سوؽ مؼ ول فشیض کیشدن ییب اػیتفبده اص خـیککین

ایجبدؿذن این ؿشایظ ،فـبس اػ ضی متؼبدل ثین ػیلولی و

تلؼیذی ،ک ثب نتبیج تحقیق مب تغبثق داسد (To & Etzel,

ثین ػلول و محیظ ایجیبد مییؿیود کی نقیؾ مه یی دس

) 2006دس تحقیقی دیگش مـخق گشدیذ دمیب و مقیذاس آة

پبیییذاسی پییشوتئین و تشکیجییبت ػییلول دس انگییب کییباؾ

مبده ،دو ػبمل مه ثیشای صنیذه مبنیذن میکشواسگبنیؼی ایب

فؼبلیییت آثییی داسد ) (Csonka, 1989فؼبلیییت متییبثولیکی

اؼتنذ )(Brandt, 2007

میکشواسگبنیؼ اب سا ثب نگهذاسی آنهب دس دمبی ثؼییبس پیبیین

نتبیج این تحقیق نـبن میداذ ک ؿشایظ یخچیبل (دمیبی

( -150تب  -196ػلؼیوع) می توان تب حیذ قبثیل تیوجهی

 4دسج ػلؼیوع و سعوثت نؼجی  70دسكذ) ،نؼیجت ثی

کباؾ داد دػتشػی ث دمبی پبیین ثب اػتفبده اص نیتیشوطن

دو سوؽ دیگییش ،ثییشای حفییظ و صنییذه مبنییذن ثییبکتشیاییبی

مبیغ امکبن پزیش اػت دس این حبلت ،اثتیذا میکشواسگبنیؼی

الکتوثبػیلوع پالنتبس متؼبدلتش اػت

تییأثیش دمییبی خـییککییشدن ثییش مییش

تب انتهبی مشحل لگبسیت ی و سػیذن ث مشحل ػبکن کـت
داده می ؿود پغ اص آن ،ػلولاب دس محیظ کـیت حیبوی

نتیجهگیری

مؼشف محبفظت کننذه دس ثشاثش ػشمب (مبننیذ گلیؼیشول 10

نتبیج این پظواؾ نـبن میداذ ک اثش ػ سوؽ نگهیذاسی

دسكییذ) ث ی حبلییت ػوػپبنؼیییون دسم ییآینییذ و پیییؾ اص

(دس یخچبل ،دس فشیضس ،و خـککشدن دس ؿیشایظ محیغیی)

نگهذاسی دس نیتشوطن مبیغ دس ظشوف مخلوف کبمالا ثؼیت

ثییش میییضان صنییذه مبنییذن میکشواسگبنیؼیی اییبی موجییود

و ثذون منفز منج ذ میؿونذ دس پیظواؾ حبضیش اص ایی

(ثییبکتشیاییبی الکتوثبػیییلوع پالنتییبس ) متفییبوت اػییت

مبده محبفظتی اػتفبده نـیذ و فشاینیذابی میوسدنظش سوی

ث عوسکلی میضان صنذه مبنیذن میکشواسگبنیؼی ایب ثی سوؽ

ػجوع تخ ییش ؿیذه ثشسػیی گشدییذ تحقیقیبت کومیبس و

نگهذاسی دس یخچبل ،ؿشایظ محیغیی ،و فشییضس ثی تشتییت

ا کییبسان ) (Kumar et al., 2011نـییبن دادهاػییت ک ی

حذود  ،8 ،95و  2دسكذ اػت ک ثی نظیش مییسػیذ سوؽ

ػییجوع گنییذ حییبوی قنییذاب ،تشکیجییبت پشوتئینییی مبننییذ

نگهذاسی دس یخچبل (دمبی  4دسجی ػلؼییوع و سعوثیت

پشوتئیناب و اػیذابی آمین  ،ویتبمینایبی مختلیف مبننیذ

نؼجی  70دسكذ) ؿشایظ متؼبدلی ثشای حفظ و صنذه مبنذن

ثییوتین ،سیجیوفالوین ،تیییبمین E ،D ،K ،و امیالح پتبػییی ،

این میکشواسگبنیؼ اب نؼجت ث دو سوؽ دیگش اػت نتیبیج

سؿیذ و

این تحقیق مجین این مغلت اػت ک نوع میکشواسگبنیؼ و

نگهییذاسی ثییبکتشیاییب ؿییونذ و ثیی كییوست عجیؼییی اثییش

ؿییشایظ موسداػییتفبده دس فییشاوسی ثییش میییضان صنییذه مبنییذن

محبفظتکننذگی داسنذ

میکشواسگبنیؼ اب ثؼیبس مؤثش اػت

منیضی  ،سوی و آان اؼتنذ کی مییتواننیذ ثبػی
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Wheat bran is a rich source of valuable and nutrient compounds such as dietary fibers, amino acids,
vitamins and minerals. Because of these valuable compounds, bran is a suitable medium for growth and
reproduction of beneficial microorganisms for human health. Several studies have confirmed the beneficial
bacteria have different health benefits. These properties include the prevention and treatment of some
infectious diseases, the beneficial impact on the intestinal flora, improve immune function and reduce
allergy. Strong enzyme systems of these microorganisms can break down some of the components of the
bran such as phytic acid and improve its nutritional properties. By fixing of these microorganisms on bran,
prebiotic product containing beneficial microorganisms can be used in a wide range of food products
including bakery products. In this study, Lactobacillus plantarum which has beneficial properties for
human and also improve bread quality were used to ferment the wheat bran. Fermented bran by lactic acid
bacteria was produced under optimal growth conditions. Then the effect three methods of storage including
drying in ambient condition and storage at refrigerator and freezer temperature at different temperature, 23,
4 and -18 °C, respectively, on survival rate of microorganisms were investigated. It was observed that the
survival rate of microorganisms using refrigerator, drying in ambient condition and freezing, was 95, 8 and
2%, respectively. Results showed that storage at refrigerator keeps the balance condition for survival of
microorganisms comparing to other studied methods.
KeyWords: Dietary fiber, Fermented bran, Phytic acid, Probiotic
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