
 کیده چ

 . ّستٌذیخچال  دس عَاهل اصلی فساد گَضت دس طی رخیشُ ساصی چشتی ّاسضذ هیکشٍتی ٍ اکسیذاسیَى 

تِ استفادُ  صشف کٌٌذگاىٍ ه تا اثثات اثشات هضش ًگْذاسًذُ ّای ضیویایی تش سالهت اًساى، تَجِ هحققاى

، تِ علت اثشات ًاسًجاساًس . جلة ضذُ استّای گیاّی تِ جای ًگْذاسًذُ ّای ضیویایی -اص ًگْذاسًذُ

 غَطِ) خیساًذى سٍش اساًس تا تْیِآًتی اکسیذاًی، اًتخاب خَتی تِ عٌَاى آًتی اکسیذاى طثیعی است. 

 اتتذا  اًجام ضذ. GC آًالیض اساًس،سپس تشای تجضیِ ٍ تحلیل تشکیثات  .گشفت اًجام اتاًَل حالل دس (ٍسی

 کطت هحیط اص ،دس آى هیکشٍاسگاًیسن ّای هَجَد هیکشٍتی گَضت هشغ ٍ جذاساصیتاس تشای تعییي هیضاى 

 ضذ. استفادُ Escherichia coli  ٍStaphylococcus aureus ضواسشتشای تِ تشتیة  EMB  ٍMSA ّای

(  %25/1% ٍ 1%، 75/0%، 5/0%، ، 25/0%، 1/0) ضص غلظتاساًس پَست ًاسًج دس تاکتشیایی  ضذفعالیت 

ضذ. سِ غلظت کِ تْتشیي ًتایج سا ًطاى دادًذ،  اًذاصُ گیشیّالِ عذم سضذ  اًجام ٍ تِ سٍش چاّک دس آگاس

 ابدسجِ ساًتیگشاد اًتخ 4دٍسُ ًگْذاسی دس دهای ، طی گَضت هشغ تش سٍی  اساًستشای تشسسی اثش 

 T1(57/0%،) T2 (1% ٍ ))ضاّذ(، T0تیواس  4گشم فیلِ هشغ  100دس اصای ّش ضذًذ. تشای ایي هٌظَس، 

T3(27/1%)  تعییي آصهایطات ضیویایی ضاهل سٍص دس دهای یخچال ًگْذاسی ضذًذ. 12آهادُ ضذُ تِ هذت 

pH ،ضواسش هیَگلَتیي ٍ آصهایص ّای هیکشٍتی اص جولِ  تیَتاستیتَسیک، هت اسیذعذد ، اکسیذعذد پش

 ٍ 9، 6 ،3، 0دس سٍصّای  ٍ کلیفشم یاکلاضشیطی،  اٍسئَس سکَاستافیلَکَضواسش ، هیکشٍاسگاًیسن ّا کلی

دس فیلِ هشغ هَجة  اساًس پَست ًاسًج. ًتایج ًطاى داد کِ تشکیة اًجام ضذًذ اسصیاتی حسی تِ ّوشاُ 12

دس  %1.25 تا غلظت اساًس ی حاٍیٍ فساد هیکشٍتی ضذُ است. دس ایي ساستا، ًوًَِ  اکسیذاسیَىتاخیش دس 

اساًس  ٍجَد دس ًتیجِتَد.  تشهَثش فیلِ هشغًگْذاسی دس افضایص طَل عوش  %1ٍ  %75/0غلظت هقایسِ تا 

ًگْذاسی دس دهای پاییي سا دس صهاى  آًْادس ًوًَِ ّای هشغ، کیفیت آًْا سا حفظ کشدُ ٍ عوش  پَست ًاسًج

حسی هَسد تاییذ اسصیاتی ا ًتایج حاصل اص تجضیِ ٍ تحلیل اسقام هیکشٍتی، ضیویایی ٍ ت کِافضایص هی دّذ 

 ٍ تَدُ ٍ ضذ اکسیذضذگی خَتی تشخَسداس تاکتشیایی ضذ ّای ٍیژگی اص اساًسدس ٍاقع ایي قشاس گشفت. 

 تخلیص تشکیثات ٍ هقذاس تعییي ضٌاسایی، تشای آیٌذُ دس سا تحقیقات تیطتشی ی صهیٌِ تَاًذ هی ّا یافتِ ایي

هادُ ًگْذاسًذُ ی طثیعی دس ًگْذاسی هَاد غزایی جایگضیي تشکیثات  یک عٌَاى تِ ٍ آى فشاّن ی هَثشُ

 یی گشدد.ضیویا
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