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  چکیده
هها  هها توسهم میکروارگانیسه    انهد  تولیهد سهورفکتانت   اتیک به دلیل کاربرد گسترده بسیار مورد توجه قرار گرفتهه پها به عنوان ترکیباتی آمفیسورفکتانت

باشد  به دلیل ویژگی ضد میکروبی و ضهد بیهوفیلمی اسهتفاده از    میهایی مانند سمیت کمتر دارای مزیتهای شیمیایی ها( نسبت به روش)بیوسورفکتانت

رابطهه بها کهاربرد    سنجی در تواند بسیار ارزشمند باشد  در این مطالعه، مرور و همچنین تجزیه و تحلیل کتابها در نگهداری مواد غذایی میبیوسورفکتانت

افهزار  آوری اسهناد از پایگهاه اسهکوپون انجهام شهد و سهاس بها اسهتفاده از نهرم         جمه   یهده اسهت   ها در نگههداری مهواد غهذایی انجهام گرد    بیوسورفکتانت

VOSviewer  سهه  وهوزه    سهند در ایهن رابطهه منتشهر گردیهده اسهت        11که تنها مشخص گردید بررسی اسناد در  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت

سند بیشترین اسناد را در این پایگاه منتشر نموده است  تعهداد انهدا اسهناد و     6ها بیشتر بوده و هند با ایمونولوژی و میکروبیولوژی نسبت به دیگر ووزه

 زیاد موضوع بررسی باشد  دهنده کمبود تحقیقات انجام شده علی رغ  اهمیتتواند نشانعدم وجود اسنادی مانند مقاالت کنفرانسی و فصل کتاب می

 سنجینگهداری مواد غذایی، کتاببیوسورفکتانت،  :ی کلیدیهاواژه

 مقدمه

پاتیکی هستند کهه دارای  ها، ترکیبات آمفیسورفکتانت 

باشهند  ایهن ترکیبهات از    دو بخش آب دوست و آبگریز می

و  هها قهار   هها، ههایی ماننهد بهاکتری   طریق میکروارگانیس 

شهوند کهه بهه عنهوان بیوسهورفکتانت      تولیهد مهی   هامخمر

هها از طریهق شهیمیایی    البته سورفکتانت شوند شناخته می

ههها بهها افههزایش بهها بیوسههورفکتانتگردنههد  نیههز سههنتز مههی

پهذیری  ها سبب افزایش انحاللسازی هیدروکربنامولسیون

-اهو یل هها، دیه ایکولیگل هها، دیایفسهفول   (1)گردند آنها می

 یهها دیاسه  هها، دیه اوپاتیل -هها نیاوپروتئیل ها،دیساکاریپل

  (2)ها هسهتند  از انواع بیوسورفکتانت هادیایفالوولو  چرب

هههایی ماننههد تهها کنههون تولیههد بیوسههورفکتانت از جههنس  

 ،0نتوباکتریسههآ، 3هالومونههان، 2سههودومونان ،1لونیباسهه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bacillus 
2 Pseudomonas 
3 Halomonas 
4 Acinetobacter 

 8کاندیداو قار   7انتروکوکونو  6رودوکوکون، 1آرتروباکتر

  (3) گزارش شده است

 یسهت یز یریپهذ هیه کمتهر، تجز  تیسهم  عواملی ماننهد  

بهاالتر،   یسازکف تیقابل ست،یز میبا مح یسازگار شتر،یب

، دما و شهوری  pHشرایم محیطی متمایز مانند  در تیفعال

سهبب  پهذیر  و همچنین سنتز توسم مناب  غهذایی تجدیهد  

-سهورفکتانت ها نسبت بهه  گردیده است که بیوسورفکتانت

کهههاربرد   (0)ههههای شهههیمیایی برتهههری داشهههته باشهههند 

  (1)نمایش داده شده است  1 ها در شکلبیوسورفکتانت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 Arthrobacter 
6 Rhodococcus 
7 Enterococcus 
8 Candida 
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 هاکاربرد بیوسورفکتانت -1شکل 

سویه ها شامل کتانتفرر در تولید بیوسوفاکتورهای موث 

ههای دو  کهاتیون  و شرایم کشهت ماننهد دمها،    تولید کننده

، 1منههاب  کههربن و نیتههروژن، هههوادهی و همههزدن ظرفیتههی،

ترکیبهاتی    (1) باشدمحیطی و غلظت نمک میفاکتورهای 

بهه   سرولیگل و نفت خام، گلوکز، ساکارز ل،یگازوئاز جمله 

، عصهاره مخمهر، سهولفات    اوره عنوان مناب  کربن مناسب و

عصهاره گوشهت و     ،یسهد  تراتین وم،یآمون تراتین وم،یآمون

به عنوان مناب  نیتروژن شناخته شده هسهتند   عصاره مالت

کتانت در محهدوده  ورفاغلب فرآینهدهای تولیهد بیوسه     (6)

  (7)پهذیرد  گراد انجهام مهی  درجه سانتی 300تا  21دمایی 

بهترین تولید این  Pantو  Zinjardeهمچنین به گزارش 

  (8)افتد اتفاق می 8برابر  pHترکیبات در 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Aeration and Agitation 

 های انجام شدهمروری بر پژوهش

شهده توسهم   های تولیهد  تاکنون بررسی بیوسورفکتانت 

از مناب  مختلفی ماننهد مهواد    هاو مخمر هاها، قار باکتری

اسهت  در   هایی آبی انجام گردیدهغذایی و وتی اکوسیست 

 شود ادامه به مرور این تحقیقات به اختصار پرداخته می

سهط    آبگریهز  یهها نیاز پهروتئ  یاخانواده ،2هانیچاپل 

در  ییهههوا ومیسههلیم لیکههه در تشههک  هسههتند سههلول

-نیدروفوبیه  (9) نقش دارند 3کوئلی کالر سسیاسترپتوما

هسهتند کهه منحصهرا     ی فعهال سهطحی   هانیپروتئ نیز 0ها

مشههترا  در سههط و  دیههتول یارشههته یهههاتوسههم قههار 

تجمه    کیپاتیآمف ل یف کیبه صورت  زیآب گر -آبدوست

و همکاران از این دو پهروتئین   Dokouhaki  (10)یابند می

مهواد   یپراکنهدگ  یبهرا  دیجد یهاوسورفکتانتیببه عنوان 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2 Chaplins 
3 Streptomyces coelicolor 
4 Hydrophobins 
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 01برای مدت زمهان تها    pHای از یی در طیف گستردهغذا

بهرای اسهتفاده در   روز نام برده و بهه پتانسهیل بهالقوه آنهها     

   (11)نمایند محصوالت غذایی تأکید می

 Gaur  ،و همکههاران در گزارشههی جدیههد منتشههر شههده

 Candidaنههوعی بیوسههورفکتانت تولیههد شههده توسههم  

albicans  وCandida glabrata   بهههههه نهههههام

دارای خهوا  ضهد    کننهد کهه  معرفی میرا  1سوفورولیاید

بررسی   (12)باشد زا میهای بیماریمیکروبی علیه باکتری

نیههز توسههم   Candida utilisتولیههد بیوسههورفکتانت  

Ribeiro    و همکاران انجام گرفته است که نتهای  امیهدوار

  (13)ای را به همراه داشته است کننده

 Sharma  بهر   سهودومونان  2و همکاران از رامنولیایهد

روی لیمو، سیب زمینی و گوجه فرنگهی اسهتفاده نمودنهد     

نتیجه آزمایش مشخص نمود کهه فسهاد قهارچی در دمهای     

مشاهده نگردیهد  در والیکهه گهروه کنتهرل      11اتاق تا روز 

  (10)روز دچار فساد گردیدند  7تا  6پس از 

 Giri   و همکاران نیز در بررسی خوا  بیوسهورفکتانت

، توانهایی ایهن   Bacillus licheniformisمشتق شده از 

وههذک کههادمی  از ترکیههب را در مهههار تشههکیل بیههوفیل  و 

 سبزیجاتی مانند ههوی ، تربچهه، زنجبیهل و سهیب زمینهی     

دارند بیوسورفکتانت تولیهد  مطلوب گزارش نموده اعالم می

-پروری نیز میشده عالوه بر صنای  غذایی در صنعت آبزی

  (11)تواند مفید باشد 

 Joshi   و همکاران با جداسهازیBacillus subtilis 

از نوعی ماده غذایی در هند، توانایی تولیهد بیوسهورفکتانت   

را توسم این باکتری مهورد بررسهی قهرار داده و همچنهین     

 ترکیب تولید شده وسورفکتانتیب تیفعالدارند که بیان می

و غلظت نمک به  pHاز  ایگستردهباال، محدوده  یدر دما

و همکاران نیز به  Anjum  (16) بود داریمدت پن  روز پا

سازی شرایم تولید بیوسورفکتانت تولید شده توسهم  بهینه

پرداخته و در نتهای  خهود بهه ویژگهی      باسیلونای از گونه

مهار تشکیل بیوفیل  و وذک یهون کهادمیوم از سهبزیجات    

  (17)نمایند اشاره می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Sophorolipid 
2 Rhamnolipid 

تولیههد شههده توسههم   3همچنههین نههوعی سههورفکتین  

B.subtilis نیز خوا  ضد میکروبی علیه برخی باکتری-

 ایسههتریل، 0سههرئون لونیباسهه ماننههد زاهههای بیمههاری 
اسهترپتوکوکون  ، 6اورئون لوکوکونیاستاف ،1توژنزیمونوس
و  9مارسسهنس  اشهی سرا ،8ومیموریفایت سالمونال ،7هیپنومون

در گزارشی دیگهر    (18)دهد مینشان  10نومونیهپ الیکلبس

دارنههد کههه موفههق بههه  و همکههاران اعههالم مههی Raniنیههز 

 Bacillusجداسههازی و شناسههایی سههویه باکتریههایی    

methylotrophicus  انهد  از منطقه غنی از نفت گردیهده

ههای  که بیوسورفکتانت تولیهدی آن قابلیهت مههار پهاتوژن    

همچنهین ویژگهی      (19)باشهد  انسانی و گیاهی را دارا می

ضههههد سههههرطانی و ضههههد ویروسههههی بیوسههههورفکتانت  

 Lactobacillusگلیکولیاهههههوپروتئینی از سهههههویه 

plantarum  توسمSakr     و همکهاران گهزارش گردیهده

  (20)است 

 Kiran       و همکهاران موفهق بهه جداسهازی نهوعی سههویه

 Fasciospongia cavernosaاز اسفن  دریایی  اکتینوباکتر

گردیدند که عالوه بر تولیهد بیوسهورفکتانت دارای ویژگهی    

اکسیدانی و ضد بیوفیلمی باکتری بود  به نحوی که در آنتی

 کروگهرم یم 121 آزمایش میکروتیتر پلیت مشخص گردیهد 

 لیتشک در کاهشاز بیوسورفکتانت تولید شده  تریلیلیمبر 

مقاوم  اورئون لوکوکونیاستاف زایباکتری بیماری ل یوفیب

  (21) به چند دارو مؤثر است

ها نیز مورد بررسی ها توسم مخمرتولید بیوسورفکتانت 

ههها در تولیههد  قههرار گرفتههه اسههت  اسههتفاده از مخمههر    

-زایهی مهی  ها به دلیل عدم سمیت و بیماریبیوسورفکتانت

اسههتفاده از بیوسههورفکتانت   توانههد جالههب توجههه باشههد   

 Saccharomycesگلیکولیایهدی تولیهد شههده توسهم    

cerevisiae  صهنای    مرغ دربه عنوان جایگزین زرده تخ

مورد بررسی قرار گرفت که نتهای    Ribeiroغذایی توسم 

  (22)است  مطلوبی را به همراه داشته

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3 Surfactin 
4 Bacillus cereus 
5 Listeria monocytogenes 
6 Staphylococcus aureus 
7 Streptococcus pneumoniae 
8 Salmonella Typhimurium 
9 Serratia marcescens 
10 Klebsiella pneumoniae 
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 0سنجیآنالیز کتاب

بررسهی  بنهدی و  سنجی با دسهته های کتابانجام آنالیز 

اسناد منتشر شده، مسیر تحقیقاتی انجام شده در گذشهته  

-نماید تا چشه  را مشخص نموده و این امکان را فراه  می

  مشههخص گههردد نههدازی از آینههده موضههوعات پژوهشههی ا

ههای  هها شهکاک  گونهه بررسهی  همچنین بها توجهه بهه ایهن    

پژوهشی، شامل مواردیکه نیاز به تحقیق و بررسی دارند اما 

اند نیز مشخص خواهند شد ورد توجه قرار نگرفتهتاکنون م

(23)  

 28) 1000دی مهاه   7در بررسی انجام شده در تهاری    

 2( در پایگههههههههاه اسههههههههکوپون2021دسههههههههامبر 

(http://Scopus.com  )    با اسهتفاده از کلمهات کلیهدی

Biosurfactant  وFood  در عنههوان اسههناد بههه صههورت

 TITLE ("Biosurfactant" OR"Bioعبههارت 

surfactant" OR "Bio-surfactant") AND 

TITLE ("Food)"(   در  بدون ایجاد محهدودیت زمهانی(

یافهت   سهند  11انجام گردید  تعهداد   (2021تا  2008بازه 

افهزار  هها بها اسهتفاده از نهرم    شد کهه جههت ادامهه بررسهی    

VOSviewer (20)  یز قههرار مههورد آنههال  1  6  16ورژن

تر بها موضهوع مهورد    های با ویژگی اختصاصیعبارت  گرفت

 TITLE ("Biosurfactant" ORبررسهی بهه صهورت   

"Bio surfactant" OR "Bio-surfactant") 

AND TITLE ("Food) Preservation" OR 

"Food storage"(  و) TITLE ("Biosurfactant" 

OR "Bio surfactant" OR "Bio-surfactant") 

AND TITLE ("Preservation" OR 

"storage") AND TITLE ("Food)" (   نیهز در ایهن

پایگاه مورد جستجو قرار گرفتند که نتای  به ترتیب صفر و 

تهر بهرای   مورد سند بود  به همین جهت از عبهارت کلهی   1

 جستجو استفاده گردید 

تولیهد   منتشهر گردیهد کهه    2008اولین سند در سهال   

با ویژگی  3باسیلون سوبتیلیسکتانت با استفاده از بیوسورف

پهس از آن تها     (16)کنهد  ویژگی ضدقارچی را گزارش مهی 

هیچ سند دیگری در رابطه با ایهن موضهوع در    2016سال 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Bibliometric analysis 
2 Scopus 
3 Bacillus subtilis 

نگردید  تعداد اسناد منتشهر شهده    پایگاه اسکوپون منتشر

اند  مطهابق بها ایهن    لیست شده 1بر اسان سال در جدول 

تهوان  جدول و همچنین بر اسان مجموع تعداد اسناد مهی 

مجهددا    2018اگرچهه از سهال   نتیجه گرفت که چنین این 

اما بهه طهور کلهی     روند رو به رشدی مشاهده گردیده است

هها در  از بیوسهورفکتانت  تحقیقات پیرامون تولید و استفاده

تعداد انهدا اسهناد    مواد غذایی بسیار ک  انجام شده است 

های بررسهی نشهده   دهنده زمینهتواند نشانمنتشر شده می

بایست مورد توجه محققین قرار در این ویطه باشد که می

 گیرد   

 اد اسناد منتشر شده بر اسان سالتعد -1جدول 

 سال تعداد اسناد

3 2021 

3 2020 

2 2019 

1 2018 

2 2017 

3 2016 

1 2008 

درصههد  80ههها مشههخص گردیههد کهههدر ادامههه بررسههی 

 باشد و تاکنون کتهابی مقاله میمجموع اسناد منتشر شده، 

این موضوع در این پایگاه ثبت نشده اسهت کهه    در رابطه با

توجه محققان  تواند موردکمبود این دسته از اسناد نیز می

تعهداد اسهناد بهر    قهرار گیهرد     فعال در این ویطه پژوهشی

نشهان داده شهده اسهت  سهایر      2 اسان نوع سند در شکل

مقاالت کنفرانسی، فصلی از کتهاب  بندی اسناد مانند دسته

 باشند اند دارای مقادیر صفر میکه در این شکل ذکر نشده

بیشههترین اسههناد در وههوزه   3 همچنههین مطههابق شههکل 

درصههد( و سههاس در   16ایمونولههوژی و میکروبیولههوژی ) 

مولکهولی، مهندسهی   های بیوشیمی، ژنتیک و زیسهت ووزه

در بررسهی   باشند درصد می 13کدام  شیمی و پزشکی هر

سهند و سهاس    6کشورها نیز مشخص گردید کهه هنهد بها    

ر سند بیشهترین اسهناد منتشه    2مالزی و برزیل هر کدام با 

اند  جالب توجه است که سهندی از ایهران در   شده را داشته

http://scopus.com/
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نمهودار مربهوب بهه تعهداد      این بررسی آماری مشاهده نشد 

 نشان داده شده است  0اسناد بر اسان کشور نیز در شکل 

در بررسهههی منهههاب  منتشهههر کننهههده نیهههز دو مجلهههه    

Bioresource Technology  وFrontiers In 

Microbiology    و  602/9بهه ترتیههب   1بها ضهریب تهأثیر

انهد   بیشترین اسناد را منتشهر نمهوده   2021در سال  60/1

 1سه  هر کدام از منهاب  در انتشهار اسهناد نیهز در شهکل      

آنهالیز انجهام    7و  6ههای  نمایش داده شده است  در شهکل 

 VOSviewerافهزار  ها بها اسهتفاده از نهرم   شده کلید واژه

نشان داده شده است  وداقل تعداد رخ داد یک کلیهد واژه  

 26کلید واژه،  338تنظی  شد که بر این اسان از میان  3

بههر اسههان ههها تمههامی کلیههد واژهمههورد انتخههاب گردیههد  

در دو گروه مشخص شده به رنگ سهبز و قرمهز   ، 2همزمانی

واژه بیوسورفکتانت بیشترین میزان  کلید  بندی شدنددسته

را از بهین   88و  9بهه ترتیهب،    0کهل اتصهال   و تعداد 3وقوع

همچنین مطابق با آنچه که باشد  ها دارا میهسایر کلید واژ

هها  نشان داده شهده اسهت برخهی از کلیهد واژه     7در شکل 

عوامهل فعهال   هها،  فعالیت ضد میکروبهی، بیومولکهول  مانند 

سهنجی جرمهی و   طیف، 1استافیلوکوکون اورئونسطحی، 

ههای  ها در سالنوکلئوتیدی نسبت به سایر کلید واژهتوالی 

توانهد بیهانگر پیشهرفت    اند که میاخیر بیشتر استفاده شده

 باشد  ات به این سمتتحقیق

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Impact Factor (IF) 
2 Co-occurrence 
3 Occurrence 
4 Total link strength 
5 Staphylococcus aureus 
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 ناد منتشر شده در پایگاه اسکوپونفراوانی اس -2شکل 

 

 

 ناد منتشر شده در پایگاه اسکوپونهای پژوهشی در اسسه  هرکدام از ووزه -3شکل 
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 ناد منتشر شده از هر کشور/ منطقهتعداد اس -0شکل 

 

 سه  هرکدام در انتشار اسناد مناب  منتشر کننده و -1شکل 
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-دو رنگ سبز و قرمز نشان داده شده ها باخوشه مرتبه تکرار  3ها بر اسان همزمانی و وداقل بندی کلید واژهخوشه -6شکل 

 ها به صورت خطوب مشخص گردیده است اند  ارتباب هر کدام با سایر کلید واژه

 

 

تر به رنگ بنفش مشخص های قدیمیهای جدیدتر با رنگ زرد و کلید واژهها بر اسان سال  کلید واژهآنالیز کلید واژه -7شکل 

 اند شده
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Abstract  
Surfactants have received much attention as amphipathic compounds due to their widespread use. The 

production of surfactants by microorganisms (biosurfactants) has advantages such as toxicity less than chemical 

methods. Due to its antimicrobial and anti-biofilm properties, the use of biosurfactants in food preservation can 

be very valuable. In this study, a review, as well as a bibliometric analysis of the use of biosurfactants in food 

storage, has been performed. Documents were collected from the Scopus database and then analyzed using 

VOSviewer software. Examining the documents, it was found that only 15 documents have been published in 

this regard. The share of immunology and microbiology is higher than other fields, and India has published the 

most documents in this database with 6 documents. The small number of documents and the lack of documents 

such as conference papers and book chapters can indicate the lack of research done despite the great importance 

of the subject matter. 
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