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، ي استعمران، زاهدي ارقام خرمایکروبیت می جمعیبررس

  لهی و هلی،کبکاب، مردارسنگ، مضافتیشاهان
  

                 ،4و3یمانیفر يمحمد یحاج رضا ،2یکاوس درضایحم ،1يآباد صرت نالیل
  4يبلورد محمد

  
  .رانیا باهنرکرمان، دیشه دانشگاه ،يکشاورز دانشکده ،يوتکنولوژی ببخش ارشد، یآموخته کارشناس دانش- 1

  .رانیا کرمان، باهنرکرمان، دیشه دانشگاه ،يکشاورز دانشکده ،يوتکنولوژیب بخش ار،ی استاد- 2
  .رانید باهنر کرمان، کرمان، ای، دانشگاه شهیاهیدات گی تولي پژوهشکده فناور- 3

  .رانیا کرمان، کرمان، باهنر دیشه دانشگاه ،يکشاورز هدانشکد ،ییغذا عیصنا یمهندس و علوم بخش ار،یاستاد - 4
 )02/04/98: رشیپذ خیتار  97 /24/09:  افتیدر خیارت(

  
  دهیچک

 يبند و بستهيبند که برداشت، درجهییاز آنجا.باشدی، مهم میید مواد غذای تولي از نظر بهداشت، فساد و فناوریی مواد غذایکروبیت میمطالعه جمع
از طرف . ستی در آن دور از ذهن نی با منشاء انسانيهايشود، حضور باکتری انجام میاغلب به صورت دست).Phoenix dactylifera L(خرما 

ر ی شوند، ممکن است در تخمی تلقیدگی ترشي برایتوانند عاملینکه می موجود در خرما، بخصوص ارقام با رطوبت باال، عالوه بر ايهاکروبیگر مید
ته ارقام یدیماده خشک و اس.  شدی بررسییایمی شيهایژگی و ویکروبیت مین پژوهش هفت رقم خرما از جنبه جمعیدر ا. د باشندید سرکه مفیو تول

ل برش ی، تحل16S rDNAه یر ناحی جدا شده، با کمک تکثيهايباکتر. ر بودی درصد متغ78/0 تا 06/0 درصد و 86 تا 72ن یب بیمختلف خرما به ترت
ن پژوهش بر حضور یجه اینت.  شدندیی، شناسا16S rRNAيهاسه ژنیت مقای و در نهایابیی، توال)ARDRA(افته یر ی تکثیبوزومی رDNA یمیآنز

  . داللت داشتی محلي در ارقام خرمادسیلوکونوستوك مزنتروو لوس یباس،ائروکوکوس،سیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف
  
 PCR ،ARDRAمراز، ی پليارهی، واکنش زنج16S rDNA خرما، :د واژگانیکل

                                                        
 مسئول مکاتبات: r-farimani@uk.ac.ir  
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   مقدمه- 1
ن یون تن خرما در سال، دومیلیک میش از ید بی با تولرانیا

]. 1[ باشدی در جهان مین محصول باغید کننده بزرگ ایتول

 ی جنوبيها کشور در استاني درصد خرما7/98ش از یب

ستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، فارس و یکرمان، س(

 از محصول یبخش قابل توجه]. 2[ شودید میتول) هرمزگان

به . شودیا خارج از کشور ارسال میگر ی ديها به استانيدیتول

ت آن بخصوص از ی بازار مصرف و اهمییایل وسعت جغرافیدل

 خرمااز یکروبیت می، توجه به مطالعه جمعیجنبه اقتصاد مقاومت

  .باشدید، مهم می توليمنظر بهداشت، فساد و فناور

رداشت،  از رشد، بياها در هر مرحلهوهی، میاز جنبه بهداشت

 ممکن است یی نهايساز و آمادهیفروشع، خردهی، توزيفرآور

 آلوده ی مدفوعيزاهايماریزا بخصوص بيماریبه عوامل ب

 به عنوان کود، یعات آلی همچون مصرف ضايموارد]. 3[شوند 

 به مدفوع انسان و ياری آبي آب مورد استفاده برایآلودگ

 و ی وحشواناتیان، حیم چهارپایوانات، تماس مستقیح

پرندگان و مسائل پس از برداشت همچون بهداشت کارگران از 

خرما اغلب به ]. 4[باشد ی می انتقال آلودگيرهایجمله مس

 با هدف کاهش ی خاصيشود و فرآوریصورت تازه مصرف م

ن یبنابرا. ردیگیزا صورت نميماریا مرگ عوامل بیت یجمع

نتقال و کنترل،  ايها، راهی احتماليزايماریشناخت عوامل ب

ش، از جنبه سالمت ی مناسب پايهاها و روشن شاخصییتع

در . باشدی ميدار ضرورین صادرات پایمصرف کننده و تضم

 یمیش از نی، مشخص شد که بيالدی م2010 به سال يامطالعه

 ي، دارای مورد بررسییاز خرماها و محصوالت خرما

 استاندارد  باالتر ازيریل و کپک در مقادی اسموفيمخمرها

ن وجود یبا ا. باشدی میامارات متحده عرب) 2002 (1016

 ص داده نشدی تشخسالمونال و یا کلیشیاشر يحضور دو باکتر

لوکوکوس یاستافگر بر حضور ی دیقین حال تحقیبا ا .]5[

 یدر بررس]. 6[  در خرما داللت داشتیا کلیشیاشر و اورئوس

لوس یژآسپر ،یدگیخرما در سه مرحله مختلف رشد و رس

 یبرخ1ین تنها در مرحله نارسید کننده آفالتوکسیتولفالووس

  ].7[ ارقام خرما مشاهده شد

 به نام يادهی، پدیی از عالئم واضح فساد در مواد غذایکی

ها کروبی توسط مي است که بر اثر مصرف مواد قندیدگیترش

د یاس يهايحضور باکتر. دیآی به وجود می آليدهاید اسیو تول

ک به همراه مخمرها، عامل ید استی اسيهايک و باکتریالکت

خرما، در ]. 8[باشد یها موهیها و آبموهی میدگی ترشیاصل

عالوه بر . ]9[باشدی میدگیده فساد، ترشین پدیترمهم

گر ی کپکاز دیر و رشد سطحید الکل بر اثر تخمی، تولیدگیترش

 رطب نشان یروبکی مطالعه فساد م.]10[موارد فساد خرما است 

، لوسیالکتوباس يها از جنسی مختلفيهاداد که گونه

در ومیلیسیپن و لوسیآسپرژ، ایچیپ، دایکاند، سسیگوساکارومایز

، ي نگهداري رطوبت خرما و دمايآن حضور دارند که محتوا

  ].11[باشد یجاد فساد مین کننده در ایی تعیعامل

 يک روی  و اثرات آن،یدگی عامل ترشيهاکروبیحضور م

ن موجودات ی بالقوه ايگر سکه، کاربردهای ديرو. سکه است

، سرکه ياز جنبه فرآور. باشدی ميری تخميهاد فرآوردهیدر تول

.  حالل به دست آمده از خرما استيرین محصول تخمیترمهم

انه و شمال ی آن منطقه خاورمیخیکه خاستگاه تار ن محصولیا

 و یه شرقیج فارس و حاشیه خلی حاشيقاست، در کشورهایآفر

                     داردياریترانه طرفداران بسی مديای دریجنوب

 ي مطرح شده، جداسازيهانهی از زمیکین، یبنابرا ].13 و 12[

 مطلوب فناورانه از يهایژگید با وی جدي نژادهاییو شناسا

د ی آن در توليری و به کارگيریگرمسمهی و نيری گرمسيهاوهیم

                                                        
1. Kimri 
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  ].14[باشد ی می آليدهایدها و اسیها، قنداسقندالکل

 ارقام مختلف یکروبیت مین پژوهش،مطالعه تنوع جمعیهدف ا

.  کاربرد فناورانه استي داراي نژادهایخرماو کشف احتمال

وه، ین می حاضر در ايهان با درك بهتر از جنسیعالوه بر ا

 یکروبی مقابله با عوامل مي براي موثرتريتوان سازوکارهایم

 ییت شناسایدر نها. افتی يش زمان ماندگاریفسادزا و افزا

ن ی بود که در ايگری، هدف دی احتماليزايماریعوامل ب

  .ق دنبال شدیتحق

  

   مواد و روش- 2

  يبردار نمونه- 2-1
ه و تا زمان یته1395ور تا مهر ی شهریارقام خرما در فاصله زمان

 6 تا 4 يدما(ط سرد ی در شرایکروبیو م ییایمیشیهاشیآزما

 مورد يارقام مختلف خرما. شدينگهدار) گرادیدرجه سانت

دو رقم . برداشت شدند2ن پژوهش، در مرحله تمری در ایبررس

.  شديداری از شهر بهبهان خري کبکاب و زاهديخرما

 از شهرستان ی، مردارسنگ و مضافتین سه رقم شاهانیهمچن

گر یک رقم دیه و لی استعمران، هليهارقم. ن شدیرفت تامیج

ه ی شادگان، اندوهجرد و بم تهيب از شهرهایز به ترتی نیمضافت

ه شده از ارقام یالزم به ذکر است که مقدار نمونه ته.شدند

  . گرم بود1000 تا 500ن یمختلف خرما، ب

 ییمایکوشیزی فيهایژگی ویبررس- 2-2

   خرمايهانمونه
 ران به ی ای ملماده خشک بر اساس استاندارد يریگاندازه

 دستگاه   از  ،pH  نیی تع  يبرا ]. 15[  انجام شد 672 شماره 

 

                                                        
2. Tamr 

pHمدل (  مترPTR79استفاده شد) یمی زاگ شی، مهندس .

ون به کمک محلول استاندارد یتراسیته با روش تیدیمقدار اس

ن و یین تعیفتالئ نرمال و شناساگر فنل1/0م ید سدیدروکسیه

  .ک گزارش شدید مالیر حسب درصداسته بیدیاس

  هاي باکتري و جداسازیکروبی کشت م- 2-3
ق کننده پپتون یتر رقی لیلی م90 گرم نمونه خرما به 10مقدار 

و ) 10-1رقت (اضافه شد ) pH = 0/7 ± 2/0 (3واتر

از هر کدام ]. 17 و 16[ صورت گرفت10-3 تا رقت يسازقیرق

ط کشت یتر به سطح محی لیلیک دهم میها به مقدار از رقت

MRSط کشت یو مح) کید الکتی اسيهاي باکتريبرا (4 آگار

GYCمنتقل و ) کیداستی اسيهاي رشد باکتريبرا (5 آگار

 درجه 37 ي در دمايط هوازی در شرايگذارگرمخانه

کپک و مخمر .  ساعت انجام شد72 تا 24گراد به مدت یسانت

گراد به ی درجه سانت25 يدر دما6آگارYGCط کشت ی محيرو

ها شمارش یافت و سپس کلنی روز رشد 5 ساعت تا 48مدت 

 یتمیکل لگاریک سیا باالتر از ی يمساوص، یحد تشخ].18[شد

 گرم و يزیآم،رنگی کلنيت ظاهریوضع. در نظر گرفته شد

جاد هاله روشن ی، آزمون کاتاالز و ایکروسکوپیمشاهده م

گر ی از دGYCط کشت ی محيرو) دید اسیمربوط به تول(

به دست آمده  ییای باکتريهاهیجدا.  شدی بود که بررسيموارد

 با کمک یی و شناساي مطالعات بعدياز ارقام خرما برا

 درصد 20 يط کشت مشابه حاوی در محی مولکوليهاروش

. ره شدندیگراد ذخی درجه سانت-70 يسرول در دمایگل

 1 در جدول ی مصرفيهاط کشتیق کننده و محیمشخصات رق

  .ارائه شده است

                                                        
3. Peptone water 
4. De Man, Rogosa and Sharp (MRS) Agar 
5. Glucose, Yeast extract, Calcium Carbobonate (GYC) Agar 
6.Yeast extract, Glucose, Chloramphenicol (YGC) Agar 
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Table 1 Culture media and diluent components 
Components (g) GYC MRS YGC Peptone 

water 
Glucose 100 20 20 --- 

Yeast extract 10 10 5 --- 
Peptone --- 10 --- 10 

Calcium carbonate 20 --- --- --- 
Sodium acetate --- 5 --- --- 

Dipotassium hydrogen 
phosphate --- 2 --- --- 

Diammonium hydrogen citrate --- 2 --- --- 
Magnesium sulphate --- 0.2 --- --- 

Sodium chloride --- --- --- 5 
Chloramphenicol --- --- 0.1 --- 

Agar 15 15 15 --- 
Water (ml) 1000 1000 1000 1000 

  
  یکروبیکل مDNAاستخراج - 2-4

ا ی MRSط کشت یره شده، در محی ذخییای باکتريهاهیجدا
GYC  گراد ی درجه سانت30 ي ساعت در دما24آگار به مدت

ت استخراج ی با کمک کیژنومDNA سپس. رشد کردند
DNAو بر اساس ) رانیناکلون، ایس( گرم مثبت يهاي از باکتر

دستورالعمل شرکت سازنده، استخراج و خالص شد و تا زمان 
 يگراد نگهداری درجه سانت-20 ي در دماي بعديهایبررس
 با کمک ی استخراجDNAت یت و کمیفی کیابیارز. شد

ک درصد و دستگاه نانودراپ یالکتروفورز ژل آگارز 
)NanoDropTM OneC, Thermo Scientific, USA (

  . شدانجام
 به کمک واکنش 16S rDNAری تکث- 2-5

  مرازی پليارهیزنج
 1492Rو 27FYM 7 به کمک دو آغازگر16S rRNAژن 
 مورد استفاده در جدول يمشخصات آغازگرها]. 19[ر شد یتکث

 50مراز در حجم ی پليارهیواکنش زنج. ارائه شده است2
 Master Mix REDتر یکرولی م25 يتر حاویکرولیم

(2X))Amplicon, Denmark( ،تر از هر یکرولیک می
با ) Macrogen, South Korea( آغازگر رفت و برگشت

 DNAتر یکرولی م15 تا 5تر، یکرولیکومول بر می پ10غلظت 
 آب یو مابق) تریکرولی نانوگرم بر م50 تا 10با یتقر (یاستخراج

  . بود8یبا درجه مولکول
 Master Cycler(کلر یتگاه ترمال ساها در دسواکنش

                                                        
7. Primer 
8. Molecular grade water 

Gradiant, Eppendurf, Germany ( با استفاده از چرخه
 درجه 95 يه در دمای اول9واسرشت .ر انجام شدی زیحرارت

 94واسرشت در (ر ی چرخه تکث35قه، ی دق5گراد به مدت یسانت
 درجه 55ه، اتصال آغازگر در ی ثان30گراد به مدت یدرجه سانت

گراد به ی درجه سانت72ر در یه و تکثی ثان45گراد به مدت یسانت
گراد ی درجه سانت72 در ییان توسعه نهایو در پا) قهی دق2مدت 

 با 16S rDNAر یت تکثیموفق. قه انجام شدی دق10به مدت 
 ژل آگارز يمراز روی پليارهیالکتروفورز محصول واکنش زنج

 ولت 80ل ی و اختالف پتانسTBE 0.5Xد در بافر ک درصی
مراز ی پليارهیمحصول واکنش زنج. د شدییقه تای دق60به مدت 

  . شديخچال نگهداری در یمیتا زمان واکنش هضم آنز
Table 2 Primers used for 16S rDNA 

amplification 
Primer 
Name Sequence 

27FYM 5'-AGAGTTTGATYMTGGCTCAG-3' 
1492R 5'GGTTACCTTGTTACGACTT-3' 

  
 یبوزومی رDNA یل قطعات برشی تحل- 2-6

  افتهیر یتکث
 یبوزومی رDNA) محدود شده (یل قطعات برشی تحليبرا
مراز در دو واکنش ی پليارهی، محصول واکنش زنج10افتهیر یتکث

 TaqI)Thermo و HinfIی برشيهامیجداگانه به کمک آنز

Scientific, USA (1 يحاو هضم واکنش.هضم شد 
 ،)10X(تر بافر یکرولی م2، )U/μL 10(م یتر آنزیکرولیم

تر یکرولی م10حجم  به مرازیپل يارهیزنج واکنش محصول

                                                        
9. Denaturation 
10. Amplified Ribosomal DNA Restriction Analysis (ARDRA) 
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 یمولکول درجه با و آب) DNAکروگرم ی م5/0 تا 1/0با یتقر(
 یمبرشی آنزي حاومخلوط واکنش. تربودیکرولی م18حجم  به

HinfIگراد ی درجه سانت37 يدر دما قهی دق90-120مدت   به
   یبرش میآنز يواکنش حاو.  شدينگهدار آبگرم در حمام

TaqIدر  گرادیسانت  درجه65 يدما در  ساعت1مدت  ز بهین
 از کیمحصوالت واکنشهضمهر .  شديحمام آب داغ نگهدار

  درصد5/1آگارز  ژل از با استفاده الکتروفورز کمک به هامیآنز
 جدا گریکدی از قهی دق90مدت  به  ولت80و تحت ولتاژ ثابت 

 يبرا) رانیناژن، ایس (100bp یکش مولکولاز خط. شدند
 یمی و محصوالت هضم آنزPCRن اندازه محصول ییتع

 و يزیآمرنگ دیبروما ومیدیات با هاژل تینها در. استفاده شد
  .شدند يبردار عکس فرابنفش تابش تحت

 16S ژنيهایسه توالی و مقایابیی توال- 2-7

rRNA  
 متفاوت يالگو با هیهرجدا از ،یمیآنز هضم جینتابر اساس 

به شرکت یتوال نییتع يبراPCR ک نمونه محصول ی ،یهضم

ن مشابهت ییانطباق و تع .دیارسال گرد) یکره جنوب(ماکروژن 
گاه یدر پا BLASTn تمیق الگوری به دست آمده از طریتوال

  ]. 20[ صورت گرفت NCBI  یاطالعات
  يل آماری تحل- 2-8

جه به صورت ی در سه تکرار انجام شد و نتییایمی شيهاآزمون
انس در سطح یز واریآنال.دیان گردیار بی انحراف مع±نیانگیم

ن با کمک آزمون یانگیسه میو مقا) p < 0.05 (يداریمعن
  .د انجام شSASافزار له نرمیدانکن به وس

  

  ج و بحثی نتا- 3
   خرماییایمیکوشیزی فيهایژگی و- 3-1
ن ی در ای مورد بررسي ارقام خرماییایمیکوشیزی فيهایژگیو

  . گزارش شده است3پژوهش در جدول 

Table 3 physicochemical properties of different date fruit cultivars 

Variety 
Total 
Solids 

(%) 
pH Acidity 

(%) 

Estamaran 86.2±0.9a 6.06±0.02e 0.35±0.04d 

Halileh 76.2±1.6b,c 7.37±0.03a 0.06±0.03f 

Kabkab 85.0±2.1a 5.72±0.01g 0.64±0.03b 

Mazafati (Bam) 79.1±2.4b 6.90±0.03c 0.23±0.05e 

Mazafati (Jiroft) 71.7±0.5d 7.03±0.03b 0.31±0.07d,e 

Mordarsang 86.1±0.6a 5.95±0.06f 0.78±0.06a 

Shahani 73.1±3.5c,d 6.82±0.01d 0.50±0.05c 

Zahedi 75.3±1.2c 6.88±0.01c 0.53±0.03c 

Values are mean±SD: DMRT, Duncan’s Multiple Range Test (p < 0.05). 
Values within the same column with different letter differ significantly (p < 0.05). 

   خرمایکروبی ميهایژگی و- 3-2
ن ی مطالعه شده در اي ارقام خرمایکروبی ميهایژگیجه وینت

  . ارائه شده است4ق در جدول یتحق

Table 4 Microbial counts of various date fruit cultivars (Log CFU/g) 

Date fruit variety Mold and yeast 
(YGC) 

Total counts 
(MRS) 

Total counts 
(GYC) 

Estamaran <1 2.65 3.15 
Halileh 5.69 4.96 5.42 
Kabkab 4.25 3.25 4.68 

Mazafati (Bam) <1 <1 <1 
Mazafati (Jiroft) <1 2 2.30 

Mordarsang 3.83 <1 2 
Shahani 4.07 <1 <1 
Zahedi 1.18 1.7 2.54 

  
در مقابل رقم . دی مشاهده گرديرفت و زاهدی جیمضافت بم، ین مقدار کپک و مخمر در ارقام استعمران، مضافتیکمتر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             5 / 11

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-28049-fa.html


 ...ي استعمران، زاهدي ارقام خرمایکروبیت می جمعیبررس                                           و همکاران   يآبادنصرت  الیل

 280

. بود و کپک و مخمر ییایبار باکترن یشتری بيله دارای هليخرما
 يرسد که باال بودن رطوبت، حضور مواد قندین به نظر میچن

 و یطی محیکروبی ميهایباال، قرار گرفتن در معرض آلودگ
 پس از برداشت تا زمان ي نگهدارییط دمایاحتماال شرا

ودن بار  باشند که به باالتر بی از جمله عوامليبردارنمونه
مشاهدات . ن رقم خرما منجر شده استی ایکروبیم

 که ياگذارد به گونهین موضوع صحه می هم بر ایشگاهیآزما
 و در یکروبیت می پس از مطالعه جمعین رقم مدت کوتاهیا

شد به سرعت ترش شد و ی ميخچال نگهداری که در یطیشرا
  .دی در آن مشاهده گردیزدگعوارض کپک

ط کشت ی دو محي ارقام خرما روییایترت باکی جمعیبررس
GYC و MRSی و مضافتی شاهاني نشان داد دو رقم خرما 
له با ی هلي و در عوض خرمایکروبین بار می کمتريبم دارا

 يب رویکه به ترت 2/9 × 104 و 6/2×  105 ییایت باکتریجمع
 ي رشد کرده بودند، حاوMRS و GYCط کشت یدو مح

  . بودندیکروبین بار میشتریب
نشان دادشمارش کل ) 2002( و همکاران یج پژوهش شناسینتا

 log10 (1 تا کمتر از 8/6ن یارقام مختلف خرما متفاوت و ب

CFU/g (ن معلوم شد که ارقام مختلف یعالوه بر ا. باشدیم
 ي، دارایدگیر مراحل رسیخرما در مرحله رطب نسبت به سا

 ارقام مختلف يباشند ونگهدارین مقدار شمارش کل میشتریب
 ي درصد و دما98 یخرما به مدت دو هفته تحت رطوبت نسب

در ].7[انجامدیش شمارش کل میگراد به افزای درجه سانت30
ه خرما بر ی اولیکروبیگر مشخص شد که بار می دیپژوهش
 و شمارش کپک و 69/3 تا 55/2ن ی بLog10CFU/gحسب 
  ].21[ در نوسان بود41/3 تا 39/2ن یمخمر ب

 ارقام استعمران، يا کپک و مخمر برای يش صفر باکترشمار
ل بودن ی استري بم، لزوما به معنای، مردارسنگ و مضافتیشاهان

مطالعات مختلف نشان . ستیها نکروبیو عدم حضور م
ها به حالت کروبی مختلف، ميهار تنشیدهد تحت تاثیم
  ].22[ندیآیدر م» 11ر قابل کشتیزنده اما غ«

ه از ی جدا26ه شامل ی جدا34از ارقام مختلف خرما در مجموع 
 جدا و MRSط کشت ی از محی و مابقGYCط کشت یمح

مطالعه . ه شدی تهي مطالعات بعديها براره از آنیکشت ذخ
 يزیآمها شامل آزمون کاتاالز، رنگهی جدایپی فنوتيهایژگیو

ط کشت ی محي رویر کلن و ظاهیکروسکوپیخت میگرم، ر

                                                        
11. Viable but Not Culturable (VBNC) 

 یه کاتاالز منفی جدا9ه کاتاالز مثبت و ی جدا19نشان داد که 
. ه گرم مثبت به دست آمدی جدا25ها، هیاز مجموعه جدا. بودند
 3باشند و یه مخمر می جدا6 نشان داد که یکروسکوپی میبررس
جدول ( نشد یابیز بازی ن-70زر یره شده در فریه ذخیجدا

 يهاط کشتی، جزو محMRS و GYCط کشت یدو مح).5
ن دو یبات مورد استفاده در ایترک. باشندی میر اختصاصیغ

ط کشت ی به محGYCط کشت یط کشت بخصوص محیمح
YGCدو يل رشد مخمر روین دلیبه هم. ار داردی شباهت بس 

 يست و تعدادی دور از انتظار نMRS و GYCط کشت یمح
مورد . اد شده به دست آمدیط کشت یه مخمر از دو محیجدا

  .]23[ گزارش شده استيمحمدی توسطحاجیمشابه
ها به  آنی، بر وابستگي شکل کرويا خوشهيهايحضور باکتر

 يت ظاهریاز نظر وضع.  داللت داشتلوکوکوسیاستافجنس 
ها هی از جداي، تعدادGYCط کشت ی محيها رويرشد باکتر

را حل کردند و هاله ط کشت یم محید، کربنات کلسید اسیبا تول
  .ها شکل گرفتیروشن در اطراف کلن

Table 5The total number of bacteria and 
yeasts isolated from date fruit cultivars 

Variety Bacteria Yeasts Total 
Estamaran 9 - 9 

Halileh 3 3 6 
Kabkab 11 2 13 
Mazafati 
(Jiroft) 

4 - 4 

Mordarsang 1 - 1 
Zahedi - 1 1 
Total 28 6 34 

  ی مولکوليهاشیج آزمای نتا- 3-3
 1500 یبی به طول تقرییای باکتريهاهی جدا16S rRNAژن 

ر شد یمراز تکثی پليارهیبا کمک واکنش زنج) bp(جفت باز 
م یر شده در مرحله بعد با کمک دو آنزیژن تکث). 1شکل (

HinfI و TaqIبا کمک الکتروفورز ی برشي هضم شد و الگو 
  ).2شکل (د یمشخص گرد

 
Fig 1 Amplified 16S rRNA genes and 100 bp DNA 

ladder 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 f

sc
t.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             6 / 11

https://fsct.modares.ac.ir/article-7-28049-fa.html


  8139 ریت ،16 دوره ،89 شماره                                                    یی                                    غذا عیاصن و علوم

 281

 
Fig 2 ARDRA profiles of bacterial isolates with the restriction enzymes HinfI and TaqI. (M) Molecular weight 
marker; (1) Bacillus; (5) Staphylococcus; (6) Staphylococcus epidermidis; (16) Aerococcus; (20) Leuconostoc 

mesenteroides; (30) Staphylococcus. 
  

 یابیی توالي متفاوت، برای هضمي از هر الگوياندهینما
جه ی و نت12هانگارهنده انگشتی نمایابییجه توالینت. انتخاب شد

، لوسیباس يهاها به گونههی نشان داد که جدا13بالست
و دسیلوکونوستوك مزنترو، سیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف

د ی اسيهاي جزو باکترائروکوکوس. تعلق دارندائروکوکوس
 هشت گونه مختلف يشود که دارای ميبندک طبقهیالکت

ن ی به دست آمده در اائروکوکوس يهاهیجدا]. 24[باشدیم
 14ینکیاور از دو گونه یکیجه بالست به یپژوهش، بر اساس نت

 در هوا، گرد دنسیریائروکوکوس و.  تعلق دارند15دنسیریوا ی
 مشاهده شده یمارستانی بيهاطی محیاهان و حتیو خاك، گ

 ی انسانيهاتواند سبب عفونتیط نادر میاست و در شرا
ت حاد کودکان ی و مننژي ادراريهمچون عفونت مجار

وکوکوس یپد ی  با نام قبلینکیائروکوکوس اور].25[شود
ن بار از ادرار اسب جدا شده ی نخستيز برای نینکیاور

 با شماره ینکیاور گونه 16S rRNAترادف ژن  ].26[است
 ی با شماره دسترسدنسیریو و گونهMH329637.1 یدسترس

MF429593.1 ترادف یک وبگاه مخصوص بررسی در 
ک ی در 1140ت شماره ین دو گونه در موقعیا]. 27[سه شدیمقا

 ینکیائروکوکوس اور که يابه گونه. د تفاوت دارندینوکلئوت
د ی نوکلئوتي دارادنسیریائروکوکوس و و Cد ی نوکلئوتيدارا
Tبه دست آمده در يهاهی گونه جدایی شناسايبرا. باشدی م 

                                                        
12. Fingerprints 
13. Blast 
14. A. urinaeequi 
15. A. viridans 

  .شودیشنهاد میپ1492Rمر ی با کمک پرایابییق، توالین تحقیا
) 1394( که توسط دلخواه و همکاران يابر اساس مطالعه

 يهاه شده از کارگاهی تهي خرمايهاه نمونهی، کلصورت گرفت
ن یمنشاء ا.  مخمر و کپک بودندي استان بوشهر دارايبندبسته
ن یج ایبر اساس نتا. باشدیده گرد و غبار می، پدیآلودگ

 خرما موجب کاهش بار يوشوپژوهش با وجود آنکه شست
ر ن وجود بای شسته نشده شد؛ با ايهاسه با نمونهیکپک در مقا

. بود) 1 × 103(کپک همچنان باالتر از حد مجاز استاندارد 
 شسته شده باالتر بود که يهان بار مخمر در نمونهیعالوه بر ا

شتر مخمرها بود یت بیش رطوبت خرما و فعالیل افزایبه دل
]28.[  

 لوسیباس و ائروکوکوس حضور دو جنس یهوا، منشاء احتمال
ده گرد و غبار بر یم پدیر مستقیتاث. باشدی خرما ميهادر نمونه

 مختلف گزارش شده يها هوا در پژوهشیکروبیش بار میافزا
ابان، ی را از بیکروبی، بار مییانات هوایجر]. 30 و 29[ است

 در آن وجود دارد به یت انسانی که فعاليانوس و مراکزیاق
ده، ین پدیجه وقوع ایدر نت. کنندیگر جابجامیمناطق د

ها منتقل وه آنیاهان و میر منابع به گیو ساها از خاك کروبیم
          زا وجود دارديماری خطر انتقال عوامل بیشوند و حتیم
 همچون خرما که اغلب بدون ییهاوهیدر مورد م]. 31 و 30[

 خاص و به صورت خام مصرف يا فرآوریشست و شو 
.  توجه شودی است به مخاطرات احتماليشود، ضروریم

 نامطلوب و یکروبی حذف عوامل م اثر شست و شو درییکارا
ز از ی نيزا در زمان نگهداريماریت عوامل بیزان بقا و فعالیز مین
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ش رو مورد توجه یقات پید در تحقی است که بايگر مواردید
  .ردی قرار گيجد

 انجام ی خرما به صورت دستيبندنکه بستهیبا توجه به ا
 همچون ی با منشاء پوستيهايشود، حضور باکتریم

. باشدیدر خرما دور از انتظار نم سیدیدرمیاپ لوکوکوسیتافاس
د قرار گرفته ییز مورد تای نین موضوع در پژوهش الهزانیا

 يزايماری بيک باکتری سیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف .]6[است
 و ي ادراريمجارتواند عفونت یباشد که میفرصت طلب م

ته  داشی را در پیز عفونت پس از عمل جراحیها و نزخم
  ].32[باشد

د ی اسيک باکتری به عنوان دسیلوکونوستوك مزنتروحضور 
ن یا.  مختلف گزارش شده استیاهیک، در منابع گیالکت

 یر برخیرگونه مختلف است که در تخمی سه زي دارايباکتر
 یاهی گيهاو فرآورده) ر گودایدوغ کره و پن (ی لبنيهافرآورده

  .]33[نقش دارد ) ارشوریساورکراوت و خ(
  

  يریگجهی نت- 4
 به عنوان دسیلوکونوستوك مزنترو ين پژوهش، باکتریدر ا

.  شدیی و شناسايجداساز  ارزش فناورانه،ي دارايتنها باکتر
، بر سیدیدرمیلوکوکوس اپیاستاف وائروکوکوس حضور

گر در خرما همچون ی دیکروبی عوامل میضرورت بررس
خرما . گذاردی صحه میا کلیشیاشر و لوکوکوس اورئوسیاستاف

 که منجر یند خاصیشود و فرایاغلب به صورت تازه مصرف م
 شود، بر آن یکروبی ميزايماریا حذف عوامل بیبه مرگ 
 که به يابهداشت کارگران به عنوان مساله. شودیاعمال نم

د مورد توجه یز بایشود نی خرما مربوط ميبندبرداشت و بسته
 کامل خرما ي شوگر شست ویاز طرف د. ردی قرار گيجد

د استفاده ین، بایعالوه بر ا. شودیه میتوسط مصرف کننده توص
 مستقل از ی مولکوليکردهای کننده و روی غنيهااز کشت

 ی در محصوالتیکروبی عوامل میی شناسايکشت را برا
  .همچون خرما مد نظر قرار داد

  

  ي تشکر و سپاسگزار- 5
دات ی توليه فناورن پژوهش با استفاده از اعتبارات پژوهشکدیا
د باهنر کرمان انجام شده است و حقوق ی دانشگاه شهیاهیگ

متعلق به ) پ/106/900به شماره (ن طرح ی اي و معنويماد

  .باشدی میاهیدات گی توليپژوهشکده فناور
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Studying the microbiota of food materials is important from sanitary, spoilage and technological 
perspectives. Due to manual harvesting, grading and packaging of date fruit (Phoenix dactylifera L.), 
it's not surprising to find bacteria of human origin in date fruit products. On the other hand, microbes 
present in date palm, especially high moisture content fruits, could produce lactic acid and acetic acid 
and make the fruit sour, so this kind of microbes potentially could be useful especially in food 
fermentation and vinegar production. In this project, seven varieties of date fruits were examined 
chemically and microbiologically. Total solid and acidity of dates were between 72% to 86% and 
0.06% to 0.78% respectively. Isolated bacteria were identified by 16S rDNA amplification and 
restriction analysis (ARDRA), sequencing and 16S rRNA gene comparison. The results show 
Staphylococcus epidermidis, Aerococcus, Bacillus and Leuconostoc mesenteroides are the present 
bacteria in local date fruits. 
 
Keywords: Date fruit, 16S rDNA, Polymerase Chain Reaction, PCR, ARDRA 
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