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 مقدمه. 1
آیزیرن از تولک ات اقتصدددردی یه  یره  و دیگر 

یسددکرری از کشددورهر ی  یرشددن . یرهکرن یه دلکل دارا  
زیرد ایر کلسدددترول ک   2هری غکر اشدددبر یودن چری 

(Ackman and McLeod, 1988 پروتئکنهری  یر ،)
 ارزش غدديای  یددرال، یقدد ار ک  چریکهددری اشدددبددر   

saturated fatty acid (SFA)    و کدلسدددتددرول و
یر قریل یالحظه ویتریکن و یواد یع ن ، همچنکن یقدرد 

. ی  غيای  انسدددرن دارن اهمکدت یسدددکرر زیردی در رن 
  از درصددد  نکرز پروتئکن  یکل 35-10ایروز  یدره   

کن  یرهکرن یه دلکل کشددورهری آسددکری  را تریکن ی  
درص چری  و 1-20درصد  پروتئکن ، 10-22دارا یودن 

درصد  یواد یع ن  و یقردیر کم  کریوهک رات   5/0-5
اهمکدت یسدددکرر زیردی در رنی  غيای  انسدددرن دارن   

(FAO, 2002). 
  و یه  در توزیع یره  و یشدددرل اسدددرسددد  
 پيیر یره  وهدری  شدددکالت  طبکعت فسدددرد فرآورد 

از آلودگ    سددت. این ایر نرشددککیکت نر ینرسددآ آنهر
 یکرروارگرنکسمهر استهری شدکالت  یه وسکله  فرآورد 

( Garret et al., 1997, Gram and 

Melchiorsen, 1996 .)در یرال فسددردپيیری سددرعت 

 یرفت رنگ تغککر اکسک اسکون و ذات  استع اد و یره 

 آن یح ود یرن گرری دور  تر گرددی  سدددبآ یره 

هری یختلی  یه ینظور کنترل یر ایروز  از روش. یرشدد 
شود شد   در فو،، استیرد  ی  کرهش تغککرات اشدرر   

 3تددریددن آنددهددر تددرنکددک سدددردکردن کدده از یدهد   
(Balachandran, 2001 و انجمددردکردن )freezing 
(Evans, 2008است؛ ایر این روش )طور کریل هر نکز ی

توانن  یرنع از فسددرد یکرروی  یر شددکمکری  شددون  نم 
(Dragoev et al., 1998 ینریراین یه ینظور حیظ .)

، shelf-lifeککیکدت یطلو  و افزایش عمر یرن گرری  
شددود که اسددتیرد  از از ترنکرهری کمر  اسددتیرد  ی 

هری یصدددنوع  یرنن  یوتکل هک روکسددد  نگهد ارن   
یر  از این  5و یوتکددل هکدد روکسددد  تولو ن 4آنکزول

 Sathivel et al., 2007 Jeon etیرشدد  )روشددهر ی 

al., 2002; ایر یطرلعرت نشدددرن داد که اثرات ی دددر )
چنکن ترککبرت  یکشدددتر از اثرات ییک  آنهر اسدددت. از 

                                                 
2 polyunsaturated fatty acid (PUFA) 
3  chilling 

رو ایکراً توجه یتخصصکن یه استیرد  از ترککبرت همکن
هری شدددکمککری  یرای حیظ طبکع  یجدری نگه ارن   

ککیکدت و افزایش یدرن گرری یرهکرن یعطوگ گشدددته   
  است.

کمک تغککرات یکرروی  کده یده   ید ون شدددک  
گکرد و در نهریت ینجر یه فسدددرد هر صدددورت ی آنزی 

spoilage  ترین تغککرات اسددت که در شددود از یه ی
در این  یره  و دیگر آیزیرن یوراک  یشره   ی  شود.

هری یتع دی وجود دارن  که در رایطه یکگروارگرنکسددم
شددرایط طبکع  قردر یه ایجرد تغککرات هسددتن  ول  در 

 ییکرروارگرنکسدددمهریکن آنهر اهمکت یرکتری یکش از 
هری یوجود در یک یرد  غيای  یکررو  .دیگر اسدددت

وجود یقردیر وادغيای  است. شریص ککیکت یه  آن ی
یررر یه علت توان  ی یرد  غيای   هردر  زیدرد یرکتری 

یردن یواد اولکه نریرغو ، اسدددتیرد  از وسدددریل آلود ، 
ا ليیرش   ...و  حمل و نقل مسدریر در هنگر  کرف  نبودن

یعکرری یرای پ  یردن یه ککیکت سنجش آن ی  توان  
ینریراین اسددتیرد  از  . یرشددواد غيای  نکز یه اشددت  ی

یوادی یندرسدددآ یدر فعدرلکدت آنت  یرکتریری  و آنت      
ینظور یهبود ککیکددت، افزایش عمر  اکسدددکدد ان  یدده

یرن گرری گوشت و در عکن حرل جلوگکری از ضررهری 
 Yin and) یرشددد اقتصدددردی ضدددروری و ییک  ی 

Cheng, 2003.) 
یکرر دریری  جرنوری یر پوسدته پوشدک   ش   از   
یرر است و در شریه یررپوسترن و رد  یکررسرنرن قرار 

شدددنریت ، یکدررهدری دریدری  از لحرو یوم    گکرد.ی 
شدنریت  و اقتصدردی حر ز اهمکت هستن  و از   زیسدت 

سدددریدرنه ینرطق  اع دددری یه  زنجکر  غديای  در یوم 
هری یرجرن  ینرطق گریسدددکری یعتد ل و آیسدددنگ 

این  (.Brukner et al., 2003) شددون یحسددو  ی 
هری اسدددتیرد یهرگرن  اسدددت که یوجود از جمله ی 

ق یت یرالی  ای از آن دارای سددنت ، پزشددر  و تغيیه
ی هرترثکر ض یرکتریری  عصرر  (.James, 2001) است

هری هری یختلف ی ن و تخ یه دسددت آی   از قسددمت
هری یسدکرری یه اثبرت رسک    یکرر دریری  در پژوهش

و همررران  imamaJپژوهشدد  که توسددط  در  اسددت.
 هری عصددرر  یرکتریری  ضدد  اثر ( در یصددو 2002)

 یر  .Holoturia sp فررس یلکج دریری  یکرر طبکع 

4 Butylated hydroxyanisole (BHA) 
5 Butylated hydroxytoluene (BHT) 
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اشددرشددکرکل  یورد یررسدد  قرار  یرکتری از سددویه سدده
گرفته اسدددت یشدددخص گردی  که یکرر دریری  دارای 

ای در یهدرر یرکتریهری یيکور  تواندری  قدریدل یالحظده    
یدرشددد . این توانددری  توسدددط پژوهش فرجددری  و  ی 

 ,.Farjami et alهمررران نکز یه اثبرت رسک   است )

هددری انجددرم شددد   یر در یررسددد  همچنکن(. 2014
غ دجنس ، ترککبرت ی سدت آی   از سدریرنه گوارش ،   
هری ی ن یدرهکچه و غ د تولک  یلل  و دیگر قسدددمت 

عالو  یر  Cucumaria frondosaیدکددرر دریددرید    
هر نکز عصرر  اکسک ان  ایناثرهری ض یرکتری، اثر آنت 
 ;Hawa et al., 1999) نشدددرن داد  شددد   اسدددت

Sugawara et al., 2006.) 
پرورش یره ، راه  جهت عرضه یره  در طول 

یرشددد . در این یکرن تمرم فصدددول سدددرل یه یرزار ی 
ترین یرهکرن پرورشددد  آالی رنگکن کمرن از یه قزل

گردد که از یرزار پسدددن ی یرالی  ایران یحسدددو  ی 
یریوردار اسددت. یرهکرن آ  شددکرین یخرطر ترککبرت  

 یرشن .یسکرر فسردپيیر ی  شدرن، یحصوالت  یر یکولون
ینریراین استیرد  از روش  که یتوان  ککیکت این یرهکرن 
را یدد ون کمترین تغککرات حیظ نمددریدد ، ضدددروری  

هری غلظتیرشدد . ه گ از این پژوهش یررسدد  اثر ی 
عصدددرر  یکرر دریری  درصددد (  2و 1، 5/0، 0یختلف )
یددر کددکددیکددت  Holothuria leucospilotaگدوندده  

کمرن در  آالی رنگکنهدری یدره  قزل  یکرروی  فکلده 
 یرش .زیرن نگه اری در یخچرل ی 

 مواد و روشها. 2
 سازی ماهیتهیه و آماده .2.1

کمددرن یددر  رنگکن آالی عدد د یددره  قزل 15
 یصددوصدد   کررگر  گرم از  350 ± 50یکرنگکن وزن 

یطور تصددردف  و  کرج، یهرشددهر در واقع یره  پرورش
 گردی . سدد   تهکه 1321 یر  آذر در یصددورت زن  

 یخحروی  یونولکت هریجعبه دایل در ترز  یدرهکرن 
شددد  و یه  داد  قرار  از یخ و نمونه( 1یه  3)نسدددبت 
 طبکع  ینریع دانشدددر   آیزیرن فرآوری آزیریشدددگر 

 یه .بر نک  سددرعت(ی)تقر گردی  تهران ینتقل دانشددگر 

 ی ن سدددط  از یررج  زا   ج اسدددرزی یواد ینظور

پيیرفت.  انجرم شکرین آ  یر آنهر شدسدتشدوی    یرهکرن،
 یرهکرن ،نمودن و فکله شددرم  تخلکه سددرزن ، از پ 

 یکرر عصددرر  آیرد  هرییحلول در و یج دا شددسددته

 ورغوطه ثرنکه 10 ی ت درصدد  یه 2و  1، 5/0دریری  

 یکلکه یال، در هرنمونه ین ی یسددته از شدد ن . پ 
 4 دیری در یخچرل در تکمرر هر یهیریوط  هرینمونه

 نگه اری ش ن . در روز 11 ی ت درجه سدرنتکگراد یه 

 11و  12، 8، 4، 1روزهددری  در نگهدد اری، دورۀ ط 
 تصردف  انتخر  یطور هری نمونه گرو  هر از نگه اری،

 گرفت. انجرم آن روی یر یکرروی  آزیریشرت و ش  

  آماده سازی نمونه ها جهت عصاره گیری .2.2
 یتری 30 عمق از نکددرز یورد دریددری  یکددرر

 یه یخ از اسددتیرد  یر و آوری جمع هِنگرم جزیر  اطراگ

 یه آزیریشددگر ، انتقرل از پ  ینتقل گردی . سددرحل

 تر درجه سدددرنتکگراد -40دیری در فریز در هرنمونه

 عصرر ، تهکه ش ن . یرای نگه اری گکریعصدرر   زیرن

 زدای  انجمرد آ  سددرد، اسددتیرد  از یر هرنمونه ایت ا

 ی ن دیوار  و آن ج ا ی ن دایل  هریگردی . ارگرن

سرنت  یتری  1هری کوچک و س   یه تره شد    پرک
یه  و ینتقل ارلن یه شدد   یرد هرینمونهیرد گردی . 

ش   اضرفه )یجلل ، ایران( یترنول س  سد   1000 آنهر
 اتر، دیری در آزیریشددگر  در سددرعت 22ی ت  یه و

آی    دست یه یحلول سرعت 22 از شد . پ   قرارداد 
شود. حالل عصرر   ج ا آن از نمونه ذرات صرگ ش   تر
 در ، سددو ک (،BUCHI) روترری یر  آی   ی سددت

شددد .  ج ا، 145دور  درجه سدددرنتکگراد و 45 دیری
 اضرفه اتر ،آی   دسدت  یه نمونه حج  یه ان ازۀ سد   

 شددود. توسددط  اتری تشددرکل و آی  فرز دو تر گردی 

 (آی  عصرر ) روی  فرز ج ا ش . از  فو، فرز دو دکرنتور
( درص  2و  1، 5/0  یورد نظر )هرییحلول جهت تهکۀ
   .گردی  استیرد  یر آ  یقطر

 های میکروبیآزمون .2.9
در ط   رای یررسدد  وضددعکت یکرروی  نمونه ی

هری یرکتری، سدددودویونرسی یرکتریهردورۀ نگه اری 
هک رونن، انترویرکتریرسدده و تولک  کنن   گرز سددولیک  
 یورد یررسددد  قرار گرفتن . همچنکن یرریرکتریری  کل

، APHA (Downes and Ito, 2001) یراسرس روش
هری رقتنظور تهکه هر یه یسدددرزی نمونهآیرد یع  از 

لکتر از یکل  1یق ار  ،هری یورد نظراز نمونهسدددریرل 
 2حروی  یرداشته ش   و یه لوله آزیریشنمونه همونن 
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 1/0لکتر آ  یقطر اسدتریل ینتقل گردی  تر رقت  یکل 
آزیریشددرت  هری یورد نظرو سد   از رقت ی سدت آی   

هری یرکتریری  یورد نظر انجرم یریوط یه سنجش گرو 
یر روی  شددد . در یصدددو  یدرر یرکتریری  کل، نمونه 

Plate count agar    روز  1ت کشدت داد  ش  و یه ی
درجه سددرنتکگراد نگه اری  30 و در دیری در گریخرنه
یيکور یورد شدددمررش یرکتریری   هریپلکت و سددد  

 طبق قوانکن شمررش قرار گرفتن .  

 ی آمارینهاآزمو .2.4
افزار هر از نرمجهدت تجزیه و تحلکل آیرری داد  

SPSS اسددمکرنف  -اسددتیرد  شدد . آزیون کولموگروگ
هر و تجزیه واریرن  یرای یرای تعککن نریرل یودن داد 

دار یکن تدعککن وجود یددر عدد م وجود ایتالگ یعن  
 انجرم ش . آزیون و تأثکر اثر اصل  یکرنگکن هر شریص

 درص  نکز صورت پيیرفت.   5دانرن در سط  اعتمرد 

 نتایج. 9
یقدردیر شدددمررش کل  : یدرکتریهدر  کدل   یجمو 

ه یر یواجه هری وککوم وهی قریل رویت در فکلیدرکتریهر 
آالی رنگکن کمرن در قزلعصدددرر  یکرر دریری  یره  

آی   است. یر  1شدرل  شدرایط نگه اری در یخچرل در  
خص است که استیرد  عصرر  یرعث یش شدرل توجه یه 

نمونه هری شددود شددمررش کل یرکتریری  کمتر از   ی 
درص  یعن  دار  5ایر این کرهش در سط   شره  یرش 

 گرو  شددره  رد یرکتریهرتع اد کل ای که . یه گونهنبود
یه ت ریج یر سدد ری شدد ن دور  نگه اری افزایش پک ا  

یدده یددرالترین یکزان یود  نگهدد اری 11کرد و در روز 
در تمدرم طول دور  نگه اری یکن تکمررهری  . رسدددکد  

(.P>0.05) داری یشره   نش یختلف ایتالگ یعن 
 

 

ور شده در محلول حاوي  غلظت هاي مختلف عصاره تغييرات بار کل باکتریایی در نمونه هاي ماهی قزل آال رنگين کمان غوطه -3شکل
 (C° 4در زمان هاي مختلف نگهداري در یخچال  ))×((  درصد  7 و (▲) درصد 3(،■) درصد 0.1(،♦)0خيار دریایی  )

 
آهنددگ تغککرات : سدددودویونددرسی یددرکتریهددر

هر در گرو  شددره  از روز آغرزین آزیریش تر روز یرکتری
نگهدد اری در یخچددرل همزیددرن یددر افزایش یدد ت  11

یه  11ای که در روز یه گونه یدرند گرری افزایش یرفت   
log cfu/g 32/2  یعن  یکشدددترین یقدد ار در تمددرم

(. کمترین یق ار نکز در غلظت 2شددرل) هر رسددک گرو 

دیر یرکتری یکن یقر. یودآزیدریش   4درصددد  در روز 2
هری تکمرر شدد   یر عصددرر  یر   سددودویونرس در نمونه

هدری شدددرهد  در طول دور  نگهد اری ایتالگ    نمونده 
داری وجود داشددددت و یقدد ار این یددرکتری در یعن 
داری کمتر هری تکمرر شد   یر عصرر  یطور یعن  نمونه

هری شره  یود. ز نمونها
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ور شده در محلول حاوي  غلظت هاي مختلف در نمونه هاي ماهی قزل آال رنگين کمان غوطه سودوموناس تغييرات بار باکتریایی -7شکل 
 (C° 4در زمان هاي مختلف نگهداري در یخچال  )×(( درصد) 7(و▲درصد) 3(،■درصد) 0.1(،♦)0عصاره خيار دریایی  )

 

 

 ییرکتریهرتع اد : انترویرکتریرسددده هرییرکتری
هری در گرو  کنترل و چه در گرو  چه انترویرکتریرسدده

آغشددته یر عصددرر  یکرر دریری  افزایش چشدددمگکری   
 11ای که در گرو  کنترل در روز یده گونده   ند اشدددت 

 logنگهد اری در یخچرل یه ح اکلر یق ار یود یعن   

cfu/g 41/2 . نرته ی جرلآ این اسددت که در  رسددک

 12درص  تر روز 2و در غلظت  4درص  تر روز 1غلظت 
ه یق ار انترویرکتریرس هکچ کلون  یرکتری یشره   نش .
هری تکمرر شددد   یر در طول دور  نگهد اری در نمونه 

 هری شددره  یودداری کمتر از نمونهعصددرر  یطور یعن 
. (3)شرل 

 

 

ور شده در محلول حاوي  غلظت هاي در نمونه هاي ماهی قزل آال رنگين کمان غوطه انتروباکتریاسه باکتریاییتغييرات بار  -1شکل 
 (C° 4در زمان هاي مختلف نگهداري در یخچال  )×(( درصد) 7(و▲درصد) 3(،■درصد) 0.1(،♦)0مختلف عصاره خيار دریایی  )
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 1سدددولیک  هک روننتولک  کنن ۀ گرز ی یرکتریهر
نتریج نشدددرن داد که در گرو  شدددره  افزایش ت ریج  
یرکتریهری تولک  کنن   سولیک  هک رونن در ط  دورۀ 

 8درصدد  تر روز 5/0شدد . در گرو     یشددرهنگه اری 
یرش  ایر هر ک  ی نگه اری در یخچرل تع اد این یرکتری

نهر یه طور قریل توجه  افزایش یع  از این دور  تع اد آ
نگه اری یه یکشددترین یق ار یود  11یری  و در روز ی 

در غلظتهری  (.4شرل ) رسدک   log cfu/g 51/2یعن  
هکچ یرکتری یشره   نش .  8درص  تر روز  2 درص  و1

داری شددود ایتالگ یعن نه که یشددره   ی گوهمرن
 درص  یشره   نش . 2درص  و  1یکن گرو  
 

 

  H2S-Producing bacteria  تغييرات بار باکتریایی -4شکل 

ور شده در محلول غوطههاي ماهی قزل آال رنگين کمان در نمونه
 0.1(،♦)0هاي مختلف عصاره خيار دریایی  )حاوي  غلظت

هاي مختلف در زمان×(( درصد) 7(و▲درصد) 3(،■درصد)
 (C° 4نگهداري در یخچال  )

 
 و نتیجه گیری بحث. 4

یطور هر چندد   : 2شدددمددررش کددل یدکدرروی   
ای پيیرفته ش   که یرر یکرروی  اولکه یرهکرن گسدترد  

یرش  و یه عوایل  چون وضعکت آ  شکرین یتیروت ی 
آ  و دیری یحکط پرورش وایسددته است، ایر انتشررات 

هددری یختلف آ  علم  در دسدددترس در یورد گوندده
ای( آالی رنگکن کمرن، سوگ نقر شکرین )تکالپکر، قزل

 -101یعمول را در هنگرم صددک  کتریری  شددمرر یرر یر
102 cfu/g  ان  گزارش کرد(Chytiri et al., 2004.) 

توان  در یحصددول یرم شددمرر یرالی  از یرر یکرروی  ی 

                                                 
6 H2S-producing bacteria 
7 Total counts 

پک ا شدود که وایسدته یه شرایط نگه اری و دستررری   
 (.Gonzalez- Fandosa et al., 2004) اسددددت

یرای  دوازده  نگه اری شدددمررش کل یرکتری در روز 
 log cfu/gیرز درص  یه  2و  ،5/01شره  و  هریگرو 
ح  یجرز  ICMSF (1281) رسددک  که طبق نظر  0/2

یرای یرهکرن آ  شددور و شددکرین تعریف  یرر یرکتریری  
هر در یره  قزل آالی رنگکن یر اسرس داد  ش   است.

 1 ، و1درص 0/کمرن شمررش کل نمونه هری شره  و  
آزیریش غکر قریل یتده آیر  در هدرصددد   2درصددد  و 
دارای ترککبرت   یکرر دریری  عصرر یرشن . یصدرگ ی  

 8سولیرتهترپن  تریچون سدرپونکن، گلکروزی هری تری 
دارای یرصددکت ضدد  یرکتریری  و ضدد  قررچ    غکر  و

یه نتریج  (2011) و همررران Mokhlesi  .هسدددتن 
، آنهر یه یررس  اثر ض  یرکتریری  یشریه  دست یرفتن .

 ، استرتهری یتکل قررچ  و سکتوتوکسکر  عصرر ض  
 اسددتخراج شدد   از یکرر دریری آی   -یترنول  و یترنول

Bohadschia marmorata  یلکج فدررس یر روی  از
Aspergillus niger،Candida albicans ، 

Staphylococcus aureus،Pseudomonas 

aeruginosa   و Escherichia coli  و الرو
Artemia salina   پردایتن . یراسددرس نتریج ی سددت

عصددرر  یترنول  ی سددت آی   از  از پژوهش آنهر، آی   
آی  ی سدددت آی   از قسدددمت  -و یترنول دیوار  ید ن 
cuvierian  داری در یرایر ، دارای اثر ض  قررچ  یعن
A. niger  وC. albicans    یودن  ول  یرصددکت ضدد

 –ر  یترنول داری از آنهر دی   نش . عصرویروس  یعن 
همچنکن دارای اثر سددکتو توکسددکر   cuvierianآی  
 داری یود.یعن 

هر : این یکررو ارگرنکس سدودویونرس ی یرکتریهر
یحسددو   دوسددتهری سددریر جزء یکررو ارگرنکسدد 

 توانن  در دیری یخچرل رشدد  کنن  .شددون  که ی ی 
 لکل استیرد  از دیری یخچرل در این تحقکق شمررش ی

دارا یودن . یدرالترین یق ار را در قزل آال   یدرکتریهدر  این 
روز طول کشددک  تر یه ح   11هری شددره  یرای نمونه

هری  یواجهه رسک  ول  یرای نمونه log cfu/g 2یجرز 
یر عصددرر  یکرر دریری  جمعکت سددودویونرس هرگز در 

 یونرسسودوروز نگه اری یه این ح  نرسک .   11طول 
هری گرم ینی  یقرویت یکل  کم  یه یرکتری در  یکن

8 trisulfated triterpene glycosides 
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. (Chytiri et al., 2002عصددرر  یکرر دریری  دارن  )
هددری قزل آالی رنگکن روز نگهدد اری فکلدده 10از  پ 

 log cfu/g2 کمرن در شدددرایط یخچرل یه ح  یجرز  
)  و همررران Abraham ط  پژوهشددد ، رسدددک ن .

عصرر  الرل  قررچ  ( اثر ضد  یرکتریری  و ضدد   2002
 ،Actinopyga echinitesهری تخراج ش   از گونهاس

A. miliaris ،Holothuria atra  وH. scabra  یکرر
 Staphylococcusهددری دریددری  را یر روی یددرکتری

aureus ،Pseudomonas aeruginosa ،
Escherichia coli ،Enterococcus sp. ،

Klebsiella pneumonia ،Salmonella typhi ،
Vibrio Harvey     ،و قدرر  عدریدل فسدددرد در یرهکرن
Aspergillus sp.    یررسددد  کردند  و طبق نتدریج یه
، H. scabraهری استخراج ش   از دسدت آی   عصرر  

A. miliaris    وHolothuria atra   اثدرات یهددرر
کدنندد گ  یختلی  را از یود نشددددرن دادندد  ول    

Bacillus sp.  هری تحت ترثکر عصددررholothurian 
 قرار نگرفت.

خش  انترویرکتریرسه ی: انترویرکتریرسهی یرکتریهر
آالی رنگکن کمددرن تددرز  از فلور یکرروی  یددره  قزل

نگه اری شد   در شرایط سرد در طول دور  نگه اری  
هددری جمعکددت یددرکتریدر ایدن تدحدقکق    اسددددت. 

هری دیگر انترویرکتریرسددده در گرو  شدددره  و در گرو 
 اری نگهدد 11حت  در روز  log cfu/g 2هرگز یدده 

 logنرسدددکد . یرای گرو  شدددره  در انتهری آزیریش  

cfu/g 41/2  یود و این نشددرن از ع م آلودگ  ثرنویه یر
که یررسدد   رتریکر در سددرد کردن یره  یود. همرنطو

هری یورد ی این گرو  کمتر از دیگر گرو یرکتریهرشدد  
یطرلعه یود که در تریک  یر نتریج گزارش ش   یر یرهکرن 

 ای در انتهری ی ت یرن گرری یحصدددول هتدرز  ی یتران 
 
 

 Gennari et al., 1999; Koutsoumanis et) یود

al 1999; Tejada and Huidobro, 2002) اگرچه .
نن  ایر توانند  در دیدری پدریکن رشددد  ک   این گرو  ی 

 اری در یخچرل کرهش ی  فراوان  آنهدر در ید ت نگه  
یری  شری  یه این دلکل یرش  که سرعت رش  آنهر کمتر 

ی گرم ینی  سدددریرروتروفکک عریل یدرکتریهر از دیگر 
پترنسدکل فسددرد انترویرکتریرسه یویژ  در   فسدرد اسدت.  

یواردی که آلودگ  آ  یر تریکر در سددردسددرزی یع  از 
 صک  اتیر، افت ، قریل توجه و دارای اهمکت است.

این   :2ی تولک  کنن   سولیک  هک روننرکتریهری
 ی )یسته ینیه دلکل ایجرد شدرایط ی  هوازی   یرکتریهر
در این تحقکق یورد یررسددد  قرار گرفتندد   در یال( 

(Chytiri et al., 2004).  ی تولک  یرکتریهراز آنجر که
 دو یکرروکنن   سددولیک  هک رونن و سددودویونرس هر 

 Koutsomanis)رقریت  هستن   یسریر گرا  ارگرنکس

et al., 1999    ی تولک  یدرکتریهر ( فدرز تدریکری اولکده
کنن   سدددولیک  هک رونن یمرن اسدددت در نتکجه اثر 

ی سودویونرس یرش  این یسئله یه یرکتریهریرزدارن گ  
 Gram and Melchiorsen (1221)تحقکق توسددط 

توان  یه دلکل گزارش شدد   اسددت و سددودویونرس ی  
)یدرکروفدرنهری حروی    siderophoresتواندری  تولکد    

ی تولک  کنن   یرکتریهرهموسدددکد رین( یدرنع رشددد    
یر توجه یه اطالعرت یه دست  سدولیک  هک رونن شدود.  

هری آزیریش یکزان آن یه آید   در هکچرد ام از گرو   
 log cfu/g) (ICMSF, 1986)حد اکلر یق ار یجرز  

 ( نرسک ن .0/2

درصدد   2هر در عصددرر  یکرر دریری   وری نمونهغوطه
 ان ازد وداری رش  یکرروی  را یه تریکر ی یطور یعن 

شود.  یرعث افزایش عمر یرن گرری یحصول ی 
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