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این در. کپک آسپرژیلوس نایجر به علت تولید آنزیم هاي مختلف می تواند در زیستگاه هاي مختلف، بویژه مناطق گرمسیري زندگی کند:هدف 
.از رشد آسپرژیلوس نایجر بررسی شدبازدارندهستفاده از نمک طعام به عنوان تحقیق اثر نمک طعام بر رشد آسپرژیلوس نایجر و امکان ا

کشت شد و سپس کشت SGAیک گرم از رب گوجه فرنگی را پس از رقیق سازي تا یک در هزار، در محیط کشت اختصاصی : مواد و روش ها
. اثر آن بر رشد آسپرژیلوس نایجر تهیه شدجهت بررسی ،نمک طعاماز درصد پنج و دهسه، غلظت هاي .تهیه شدآسپرژیلوس نایجراز خالص

.آسپرژیلوس نایجر را در مجاورت غلظت هاي مختلف نمک طعام در محیط نوترینت براث کشت داده شد

م میزان غلظت ده درصد نمک طعاو غلظت هاي سه و پنچ درصد نمک طعام، رشد آسپرژیلوس نایجر را کمی کاهش می دهد :نتایج و بحث 
نمی تواند اثر بازداردندگی کامل روي حال این غلظت هاي نمک طعامآسپرژیلوس نایجر را به مقدار بیشتري کاهش می دهد با این رشد

طبق نتایج آسپرژیلوس نایجر یک کپک اسمودوریک بوده و افزایش نسبی فشار اسمزي نمک طعام را می تواند تحمل . بگذاردآسپرژیلوس نایجر
.کند

نمک طعام نمی تواند به عنوان بازدارنده از رشد آسپرژیلوس نایجر در مواد غذایی عمل کند و نیاز به ماده بازدارنده ي رشد :نتیجه گیري کلی
.دیگري است
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:مقدمه

ولید مثل قارچ آسپرژیلوس نایجر عضو جنس آسپرژیلوس می باشد و متعلق به قارچ هایی می باشد که معموال به صورت غیرجنسی تکثیر می یابند، البته ت
.نیز در این جنس مشاهده می شود)قارچ عالی(جنسی 

. مختلف می باشد) مواد اولیه(مختلف و استفاده از سوبستراهاي تولید آنزیم هاي آسپرژیلوس در طبیعت در هر نوع محیطی یافت می شود؛ که به علت 
یافت می آسپرژیلوس نایجر به طور معمول به صورت ساپروفیت زندگی می کند و بین برگ هاي در حال تجزیه و غالت و دیگر مواد گیاهی در حال تجزیه

در صنعت از آسپرژیلوس نایجر به منظور تولید آنزیم .لی و خاك متصل می شوندگسترده یافت می شوند و اغلب به مواد آاسپورهاي این کپک به صورت. شود
آسپرژیلوس نایجر در انواع مواد غذایی مثل غالت، دانه هاي روغنی، مربا، نان، پنیر و رب گوجه فرنگی . و اسیدهاي آلی بوسیله ي تخمیر استهاي مختلف 

.یافت می شوند

یا اسپورهاي بسیار سیاه می باشدن کنیدیوفورهاي نرم اسازي آن از سایر گونه هاي آسپرژیلوس، تولید کربن سیاه ودر جدشاخصه ي اصلی آسپرژیلوس نایجر 
این ویژگی هاي . و عموما بی رنگ و اسپورهاي گرد و داراي برآمدگی هاي مشخص از دیگر ویژگی هاي فیزیکی آسپرژیلوس نایجر جهت شناسایی می باشد

.و سرعت رشد آسپرژیلوس نایجر در محیط کشت مشخص جهت جداسازي آسپرژیلوس نایجر از محیط استفاده می شودمثل رنگ اسپور فیزیکی

و نوع ، می توانند یکسري متابولیت هاي قارچی که مایکوتوکسین نام دارند تولید کنند که به شرایط رشدآسپرژیلوس نایجرعالوه بر فاسد کردن مواد غذایی
براي دستگاه Aمالفرین LD50. ها که به وسیله آسپرژیلوس نایجر تولید می شوند به صورت بالقوه بسیار سمی می باشندفرینمال. گونه نیز بستگی دارد

اگر چه آسپرژیلوس . ددر بافت هاي بدن و دستگاه تنفس، آسپرژیلوزیس نام داررشد آسپرژیلوس نایجر. میلی گرم بر کیلوگرم می باشد1/3گوارش موش 
مصرف . ردنایجر به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب در نظر گرفته می شود؛ طبق تحقیقات انجام شده امکان ایجاد اتومایکوزیس توسط این کپک نیز وجود دا

توکسین هاي این کپک آسیب می بیند عضو اصلی که در مجاورت با. مواد غذایی آلوده به توکسین هاي آسپرژیلوس نایجر می تواند باعث ایجاد سرطان شود
.کبد است

.با توجه به موارد اشاره شده، استفاده از یک نگهدارنده مناسب و ایمن و نیز در یک دز مناسب جهت جلوگیري از رشد این کپک اهمیت دارد

اسمزي را باال می برد و ازاین از رشد میکروارگانیسم ها نمک طعام فشار . نمک طعام که زمان هاي بسیار دور براي نگهداري مواد غذایی استفاده می شده است
محیط اسیدي و یا قلیایی . افزایش فشار اسمزي و کاهش فعالیت آبی محیط میکروارگانیسم، تنها راه ممانعت از رشد آن توسط نمک نیست. ممانعت می کند

که می تواند باعث دناتوره شدن )خیلی باال و یا خیلی پائین(pHشرایط بد .که حاصل افزودن نمک می باشد می تواند از رشد میکروارگانیسم ممانعت کند
سیتوپالسم و pHو یا دپالریزاسیون انتقال یون ها و مواد تغذیه اي اساسی شود و تغییر ، شوندپروتئین ها بویژه آنزیم هایی که در سطح سلول قرار گرفته اند

. میکروارگانیسم رشد توسط افزودن نمک استاز جمله راهکارهاي جلوگیري از DNAآسیب به 

:مواد و روش

مورد ارزیابی قرار گرفت و امکان استفاده از نمک طعام به عنوان یک ممانعت کننده از رشد آسپرژیلوس نایجراثر نمک طعام را بر رشد در این مطالعه
از هر . تهیه شد0001/0و 001/0، 01/0، رقت هاي )آسپرژیلوس نایجرآلوده به (رب گوجه فرنگی نمونهبراي این منظور از . بررسی شدآسپرژیلوس نایجر

جهت .نگهداري شددرجه سانتیگراد23ساعت در دماي 72تا 48و به مدت کشت سطحی انجام شدSGAمیلی لیتر در محیط کشت اختصاصی 1/0رقت 
کشت سطحی انجام شد و از نمونه هاي خالص SGAکشت روي محیط دوباره مشکوكهاياز نمونهآسپرژیلوس نایجربدست آوردن کلنی هاي خالص 

شروع به آسپرژیلوس نایجرنوترینت براث افزوده شد و پس از مدتی حاوييبه لولهآسپرژیلوس نایجرتعدادي از کلنی هاي خالص. کشت شیب دار تهیه شد
ش مقادیر در هر چهار لوله ي آزمای. درصد اضافه شد10و 5، 3عالوه بر محیط کشت نوترینت براث، نمک طعام در غلظت هاي در لوله هاي دیگر . رشد کرد
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نمونه طی هر دو ساعت نمونه برداري شد و پس از شمارش 4ته شد و از هر این زمان را به عنوان زمان صفر در نظر گرف. تلقیح شدآسپرژیلوس نایجرمساوي 
. شدرسمبراي هر غلظت نمک طعام آسپرژیلوس نایجرمنحنی رشد 

:نتایج و بحث

را به مقدار کمی کاهش می دهد با این وجود اثر ممانعت آسپرژیلوس نایجراگر چه رشد درصد نمک طعام5و 3نتایج آزمایش نشان داد که غلظت هاي 
در همین فاز براي آسپرژیلوس نایجردرصد نمک با سرعت رشد 3در فاز نمایی در حضور آسپرژیلوس نایجرعالوه بر این سرعت رشد . کنندگی مشاهده نشد

آسپرژیلوس نایجرنهاییمقدار . در فاز نمایی کافی نبوده استآسپرژیلوس نایجراحتماال این مقدار نمک طعام جهت اثر گذاشتن رشد . ن بودانمونه شاهد یکس
.درصد نسبت به نمونه شاهد کمتر بود3در غلظت 

بدون حضور نمک طعامآسپرژیلوس نایجرمنحنی رشد-1شکل

نمک طعامدرصد3حضوردرآسپرژیلوس نایجرمنحنی رشد-2شکل

کاهش بیشتري آسپرژیلوس نایجرعالوه بر این مقدار نهایی . درصد نمک کمتر از نمونه شاهد بود5طی فاز نمایی در غلظت آسپرژیلوس نایجرسرعت رشد 
.داشت
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نمک طعامدرصد5حضوردرآسپرژیلوس نایجرمنحنی رشد- 3شکل

آسپرژیلوس نایجربر رشد بارزيو این غلظت نمک طعام توانست اثر ممانعت کنندگی. رصد نمک به مقدار کمی رشد کردد10در غلظت آسپرژیلوس نایجر
.در این غلظت مشاهده نشدآسپرژیلوس نایجرنشان دهد ولی اثر کشندگی بر 

نمک طعامدرصد10حضوردرآسپرژیلوس نایجرمنحنی رشد-4شکل

طعامنمکدرصد5حضوردرآسپرژیلوس نایجررشد-5شکلبدون حضور نمک طعامآسپرژیلوس نایجررشد-5شکل
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:نتیجه گیري

ش رشد نسبت به نمک طعام حساسیت نشان داد و مطابق منحنی هاي رشد افزایش غلظت نمک طعام در محیط کشت منجر به کاهآسپرژیلوس نایجر
.جلوگیري کردآسپرژیلوس نایجردرصد نمک طعام از رشد 10بنابراین می توان با غلظت . شدآسپرژیلوس نایجر
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