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چکیده
در سالهای اخیر همزمان با پیشرفت صنعت غذا تقاضا برای تولید و مصرف محصوالت غذایی ارگانیک ،با فرآیند حداقل
و با کیفیت تغذیهای و ماندگاری باال روبه افزایش است .بنابراین ارائه روشهای جایگزین کلر برای ضددففونی کدردن در
تولید غذاهای ارگانیک و سبزیها و میوههای با کیفیت ماندگاری باال از اهمیت خاصی برخوردار است .در این تحقیق اثدر
ضدففونی کنندگی تیمارهای ازن و پرکلرین بر کیفیت تغذیهای ،میکروبی ،حسی و زمان ماندگاری سدبزیی ریحدان مدورد
بررسی قرار گرفت .نتایج نشان داد که سبزی ریحان تیمار شده با ازن و پرکلرین دارای کیفیدت تغذیدهای بداالتری بدوده،
بهطوری که بافث جلوگیری از کاهش معنیدار ( )P<0/05میزان ویتدامین  Cو بتدا کداروتن در طدول یدک هفتده نگددداری
شدند .ارزیابی نتایج فکسبرداری شبیه ساز هانترلب نشان داد که استفاده از تیمار ازن بافدث افدزایش شددت روشدنایی،
سبزی و زردی نمونههای ریحان شد .ولی استفاده از پرکلرین بافدث کداهش انددیسهدای مدذکور شدد .تیمارهدای ازن و
پرکلرین هردو در کاهش شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی ،سرماگراها ،انتروباکتریاسههدا ،کپدکهدا و مخمرهدا مدؤثر
بودند؛ ولی تأثیر استفاده از ازن در میکروبکشی و تولید سبزی ریحان با کیفیت ایمنی بدتر ،بیشتر بدود .ارزیدابی حسدی
نشان داد که نمونههای ضدففونی شده با ازن دارای امتیازهای حسی بداالتری نسدبت بده نموندههدای پرکلدرین و کنتدرل
ریحان بودند .با توجه به اینکه استفاده از ازن فالوه بر حفظ بدتر ترکیبات تغذیهای ،ویژگیهای ظاهری ،و افزایش کیفیدت
میکروبی بافث بدبود ویژگیهای حسی و زمان ماندگاری سبزی ریحان میشود ،بنابراین استفاده از ازن میتواندد گدامی
مؤثر برای تولید سبزی ریحان با ماندگاری باال و رفع مشکالت سالمتی ناشی از ضدففونی با کلر باشد.
واژگان کلیدی :ریحان ،ازن ،پرکلرین ،ایمنی ،کیفیت ،زمان ماندگاری
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مقدمه

و ضد باکتریایی داشته (امید بیگی )a1383 ،و دفع کننده

ریحان به راسته المدیالها و تیدره نعددنافیان و جدنس

حشرات است (پراکاش1990 ،؛ گرایر و همکاران.)1996 ،

 Ocimumتعدلق دارد (امیدد بیگدی .)a1383 ،در حددود

همچنین برای خوشبو کردن فراوردههای مورد مصدرف

 300سال پدیش از مدیالد ندا  Ocimumبدرای ریحدان

برای محصوالت مربوط به دهان و دندان (خمیر دنددان،

انتخاب شد (سیمون و همکداران .)1990 ،ریحدان از دیدر

دهان شویه و  )...کاربرد دارد (پراکاش.)1990 ،

باز بهوسیله مدرد اروپدا و آسدیا در مراسده مدذهبی و

با توجده بده ماهیدت فسدادپذیری مدواد غدذایی ،یکدی از

آئین های سنتی مورد استفاده قدرار مدیگرفدت (ویریدا،

اساس دیتددرین دغدغددههددای تولیدکنندددگان مددواد غددذایی

 .)1999منشاء این گیاه کشدورهای افغانسدتان ،ایدران و

افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی ،حفظ کیفیت تغذیده-

هنددد گددزارش شددده اسددت (زرگددری1376 ،؛ امیددد بیگددی،

ای و و یژگددیهددای ارگددانولپتیکی آن در طددی نگدددداری

 ،a1383پراکدداش .)1990 ،امددروزه ریحددان بددهصددورت

است .روشهای مورد استفاده در فرآوری مدواد غدذایی

تجددارتی در کشددورهای فرانسدده ،آمریکددا ،مجارسددتان،

بایستی کمترین آسیب را به کیفیت ماده غذایی وارد کنند

اندونزی ،مراکش ،اسپانیا ،مصر و پاکستان و تقریبدأ در

و از نظر سدالمتی مصدرفکنندده نیدز بدیخطدر باشدند.

تما مناطق گر و معتدل دنیا کشت میگدردد (پراکداش،

باتوجه به اینکه استفاده از کلر بدرای ضددففونی کدردن

.)1990

سددبزیهددا دارای مشددکالت محیطددی و سددالمتی اسددت،

برگهای ریحان غنی از کربوهیددرات ،پدروت ین ،فیبدر و

بنابراین ارائه روشهای جایگزین کلدر بدرای ضددففونی

مواد معدنی مانند کلسیه ،منیزیه ،پتاسیه و فسفر اسدت.

کردن در تولید غذاهای ارگانیک و سبزیها و میوههدای

همچنین این گیداه دارای ویتدامینهدای  ،C ،Aنیاسدین و

با زمان ماندگاری باال از اهمیت خاصی برخوردار اسدت

ریبوفالوین است .همچنین ریحان حاوی ترکیبدات فمدده

(دیچداال.)1991 ،

اسانسی و فنولیکی و مشتقات منوترپنی مانند کدامفور ،

فرآیند ازنه کدردن مدیتواندد بده فندوان روش جدایگزین

لیمونن  ،تیمول  ،سیترال  ،ژرانیدول و لیندالول اسدت .از

برای ضدففونی کردن سبزیها و میوهها مورد استفاده

ریحان به فندوان گیداه دارویدی ،چاشدنی و همچندین بده

قرار گیرد .ازن ترکیبی اکسدیدکننده و ضددففونی کنندده

فنوان سدبزی خدوردن اسدتفاده مدیشدود (امیدد بیگدی،

بس دیار قددوی اسددت و کددارآیی آن چندددان تحددت تددأثیر

 .)a1383ریحددان بدده فنددوان ادویدده در تدیدده سددو هددا،

تغییددرات  pHنیسددت .همچنددین ازن مددواد آلددی دارای

خوراک گوشت و ماهی ،برخی پنیرها ،خوراک بادمجدان

ساختار سدخت و کمدپلکس را بده مدوادآلی قابدل همده

و کدوی مسمایی ،نخود و لوبیای پخته شده ،پیتزا ،سس

تبدددیل م دیکنددد و قابلیددت واکددنش بددا طی د

وس دیعی از

ماکارونی و  ...مورد استفاده واقدع مدیشدود .در ایتالیدا

ترکیبدددات آلدددی را دارد (موتوکوماراپدددان و همکددداران،

ریحان یک چاشنی مده در تولیدد رب گوجده فرنگدی بده

 .)2008ایدددن خصوصدددیات بافدددث غیرفعدددال شددددن

شمار میآید .همچنین از ریحان یدا فصداره آن در تدیده

میکروارگانیسهها و جلدوگیری از رشدد آنددا ،غیرفعدال

شیرینیجات ،فرنیها ،فرمول انواع چاشنی ،سرکه ،خیدار

شدن آنزیههای نامطلوب شده و در فین حال طدراوت و

شور ،بستنیها ،نوشیدنیهای الکلی و غیر الکلی بده کدار

تازگی و بخصوص رنگ اصلی سدبزیهدا و میدوههدا را

میرود (پراکاش .)1990 ،اسانس ریحان امروزه کداربرد

حفددظ مددیکنددد .در ایددن روش چددون از حددرارت بددرای

وسیعی در تدیه فطرها ،صابونهدا و شدامپوها و مدواد

فرآوری میوهها و سبزیها استفاده نمیشدود ،بندابراین

آرایشی -بدداشتی یافته است (سدیمون1995 ،؛ مداروتی

کیفیدت ظداهری مانندد رنددگ و تدازگی محصدول تدا حددد

و همکاران .)1996 ،اسانس ریحان خاصیت ضد قدارچی

زیادی حفظ میشدود ،بخدش فمدده ویتدامینهدا ،آنتدی-
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اکسیدانها و سایر ترکیبات زیست فعال نیز بدون تغییدر

آماده سازی آب ازنه

مانده و کیفیت کلی محصول ندایی فرآوری شدده بداالتر

آب ازنه شده با اسدتفاده از دسدتگاه ازنداتور ( Pacific

خواهد بود (جدامز و همکداران2000 ،؛ اولمدز و آکبداش،

 )Ozone, Egret Court Benicia, CAمجدددز بدده

 .)2009در فرآوری سبزیهدا بدا اسدتفاده از تیمداردهی

سیسته تخلیه الکتریکی و بدا غلظدت  2تدا  ppm 3تدیده

ازن ،کنترل غلظت مورد استفاده از ازن برای ضددففونی

شد .رادیکال آزاد اکسیژن با یک مولکول اکسیژن ترکیب

کردن دارای اهمیت باالیی است .برای تیمار سدبزیهدا و

شده و ایجاد یک مولکول گاز ازن برای هدوای خشدک و

میوههای تازه بریده شده معموال ازن محلدول در آب بدا

اکسیژن خالص به فنوان گاز ورودی به ترتیب برابر بدا

یدک تدا  5دقیقده

 1-3و  6-3درصدد مدیشددود .ندوع ژنراتددور ازن تخلیدده

غلظدت  3الدی  ppm 5و زمدان تمدا

استفاده میشدود (پاسدکال و همکداران2007 ،؛ اولمدز و

الکتریکی با فرکانس متوسط  100تا  Hz 1000بود.

آکباش .)2009 ،از سوی دیگر با توجه به اینکه تولید آب

مراحل ضدعفونی کردن ریحان و نحوه تیماربندی

ازندار محلددول بددا غلظددت بدداال گددران و پیچیددده اسددت،

پس از آماده سازی اولیه نمونههدای ریحدان از  3تیمدار

بنابراین ارائه گزارشهایی مبندی بدر اسدتفاده از مقدادیر

برای ضدففونی کردن نمونههدا اسدتفاده شدد .در تیمدار

پائین ازن و با اثرات ضدمیکروبی باال و بدینهسدازی آن

اول نمونههای ریحان در مخزن حاوی محلول پرکلدرین،

ضروری به نظر میرسدد .بدا توجده بده اهمیدت مطالدب

در تیمار دو در مخزن حداوی محلدول آب ازندار و در

مذکور ،هددف پدژوهش حاضدر بررسدی اثدر تیمارهدای

تیمار سو (نمونه کنترل) در مخدزن حداوی آب شددری

ضدددففونی ازن و پرکلددرین بددر ویژگددیهددای تغذیددهای،

غوطهور شدند .مخازن دارای سیرکوالسیون آب بوده و

ارگالپتیکی ،میکروبی و قابلیت مانددگاری سدبزی برگدی

نمونهها بهمدت  5دقیقه در جریدان آرا هدهزده شدده و

ریحان است.

فمددل ضدددففونی کددردن انجددا شددد .در مرحلدده بعدددی
شستشو با آب شدری انجا شد و آب باقیمانده توسدط

مواد و روشها

جداکننده سانتریوفوژی گرفته شد .در ندایت نمونههدای

مواد

ریحان در بستهبندیهای پلیاتیلندی بسدتهبنددی شدده و

کلیه مواد شیمیایی و محیطهای کشت مورد اسدتفاده در

مورد آزمایشهای بعدی قرار گرفتند .پس از تیماربنددی

این پروژه ساخت کارخانه مرک آلمان با درجه خلدوص

و ضدففونی کردن سدبزیهدا ،آزمدایشهدای تغذیدهای،

تجزیهای بودند.

کیفی ،میکروبی و حسی محصول فرآوری شدده مطدابق

آماده سازی ریحان

روشهای توضیح داده شدده انجدا شدد .انددازه گیدری

در مرحله اول ریحان با آب شدری شسدته شدد .سدپس

ویتامین  ،Cبتاکاروتن قبل و بالفاصله پس از ضدففونی

ضایعات و برگهای اضافی جدا شده و دوباره با آب به

کددردن سددبزیهددا در مدددت زمددان نگدددداری  8روز در

صورت سطحی شسته شدند .در مرحله بعد نموندههدای

روزهددای صددفر 6 ،4 ،2 ،و  8انجددا شددد .فکسددبرداری

ریحدان بددرگ بدرگ و سددورت شدده و در ندایددت آمدداده

دیجیتددالی شددبیه سدداز هانترلددب تندددا پددس از فراینددد

فملیات ضدففونی شدند.

ضدففونی کردن انجا شد .شمارش میکروبی نموندههدا

آماده سازی محلول پرکلرین

قبل و بعدد از ضددففونی کدردن نموندههدا در روزهدای

محلول پرکلرین مورد استفاده برای ضدففونی کردن بدا

صفر 6 ،4 ،2 ،و  8انجا شد .در ندایدت ارزیدابی حسدی

اخددتالط پرکلددرین پددودری و آب مقطددر در غلظددت 200

برای مشخص شدن بدترین نمونه از لحاظ ظاهری ،رنگ

 ppmتدیه شد.

و فطر و طعه پس از فرایند انجا شد.
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آزمایشها

ویژگیهای میکروبی

ویتامین C

برای ارزیابی شمارش باکتریها ابتدا نمونههای ریحان

اندازه گیری ویتامین  Cبا استفاده از میزان جذب نمونه

خرد شدند .سپس  25گر از نمونهها به بشر استریل

در طول موج  521نانومتر به کمک دستگاه

 300میلیلیتری انتقال داده شد و پپتون واتر %0/1

اسپکتروفتومتری انجا شد (تیرادو و همکاران .)1978

استریل به میزان  225میلیلیتر به بشر اضافه شد .فمل

بتاکاروتن

اختالط توسط دستگاه استوماچور به مدت  2دقیقه

برای سنجش میزان بتاکاروتن ابتدا ترکیب مورد نظر از

انجا شد تا نمونهها کامال در پپتون واتر پخش شوند.

بافت سبزی ریحان با استفاده از روش توضیح داده

،10-2

در این حالت رقت

10-1

شده زاکاریا و همکاران ( )1979استخراج شد .برای

-4 ،3-10

اندازه گیری میزان بتاکاروتن از دستگاه  HPLCکه

افزودن  1میلیلیتر از رقت باال به  9میلیلیتر پپتون واتر

مجدز به دتکتور  UV-VISبود استفاده شد .تمامی

 0%/1تدیه شد .شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی و

اندازه گیریها با استفاده از ستون Group ( RP-18

سرماگرا به صورت پورپلیت در محیط کشت  PCAو به

 )Hesperia, CA, USAبا قطر داخلی  0/25میلیمتر و

ترتیب با شرایط انکوباسیون  48سافت در دمای ℃ 30

شد .فاز متحرک شامل

و  10روز در دمای ℃  4انجا شد .شمارش باکتری-

کلروفر :استونیتریل ( )92:8به همراه  1گر 2-( BHT

های انتروباکتریاسه روی محیط کشت  VRBAبه

-6دی-ترت-بوتیل-4-متیل فنل) بود .سرفت جریان فاز

صورت پورپلیت و با شرایط انکوباسیون  24سافت در

متحرک  1 mL/minو میزان تزریق هر نمونه  20 µlبود.

دمای ℃ ( 37هوازی) انجا شد .شمارش کپکها و

طول موج مورد استفاده  470 nmو نتایج به صورت

مخمرها روی محیط کشت  YGCAبه صورت سطحی

 mg/100 gنمونه سبزی تازه گزارش شد.

(هوازی) با شرایط انکوباسیون  5روز در ℃ 25انجا

عکسبرداری دیجیتالی شبیه ساز هانترلب

گرفت (.)2005 AOAC

اندازهگیری رنگ با فکسبرداری از نمونههای ریحان

ارزیابی ویژگیهای حسی

توسط دستگاه طراحی شده و سپس بررسی پیکسلهای

ارزیابی ویژگیهای حسی شامل خواص ظاهری ،رنگ،

طول  30متر انجا

فکس دیجیتالی سطح ماده غذایی توسط نر افزار

 10و

10-5

تدیه شد .سپس رقتهای

خواص بافتی (احسا

تا

10-9

در پپتون واتر استریل با

دهانی) و خواص فطر و طعمی

به صورت تبدیل مولفههای  RGBبه Lab

سبزی ریحان و با استفاده از  12نفر پانلیست از

صورت گرفت .در این دستگاه زاویه لنز دوربین با منبع

دانشجویان گروه صنایع غذایی دانشگاه تبریز به روش

نوری  45درجه و فاصله با نمونه مورد نظر 30

هدونیک  5نقطهای انجا گرفت (.)2005 AOAC

سانتیمتر بود .همچنین دستگاه طوری طراحی شده است

آنالیز آماری

که از تابیدن نور خارجی و مزاحه به نمونه جلوگیری

این پژوهش در قالب طرح اندازهگیریهای تکرار شده

شده است .دستگاه قبل از شروع کار با صفحههای

در واحد زمان1با  3تیمار (تیمار کنترل :شستشو با آب

مخصوص رنگی ( )RAL Color Testکالیبره شد و

شدری ،تیمار ضدففونی با پرکلرین و تیمار ضدففونی

سپس فکسهای مورد نظر گرفته شد (یا و پاپاداکیس

با ازن) برای سبزی ریحان در سطح احتمال  5درصد

.)2004

انجا شد .برای مقایسه میانگینها در زمانهای مختل

فتوشا

. Repeated measurement1
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از روش حداقل میانگین مربعات و به کمک نر افزار

بافث کاهش میزان ویتامین  Cسبزی ریحان بالفاصله

آماری  SASنسخه  9/2استفاده شد.

پس از فرایند شود که این میزان در نمونههای ازن،
پرکلرین و کنترل به ترتیب برابر با 14 ،15/3 mg/100 g

نتایج و بحث

و  13/8بود .فلت این کاهش میتواند مربوط به ویژگی

ریحان منبع خوبی از فیبر ،ویتامین  Cو آنتیاکسیدانها

اکسیدکنندگی ترکیبات ازن و پرکلرین باشد که در زمان

میباشد که این مواد مغذی بافث میشوند آن بعنوان

 5دقیقه فرایند بافث این کاهش میشوند .همچنین کاهش

یک جایگزین تغذیهای بافث افزایش سالمت قلب ،کاهش

میزان ویتامین  Cنمونههای ضدففونی شده نسبت به

خطر ابتال به انواع سرطان و در کل ارتقاء سالمتی بدن

نمونه کنترل مربوط به قرار گرفتن ویتامین  Cدر

شوند (کاسترو و همکاران  .)2002میزان ویتامین C

معرض هوا و اکسیژن است که میتواند بافث

نمونههای ریحان پس از فرایند ضدففونی با ازن و

اکسیداسیون و کاهش میزان این ویتامین شود که با

پرکلرین در شکل  1نشان داده شده است .نتایج نشان

نتایج دویس و همکاران ( )2010مطابقت داشت.

داد که استفاده از محلولهای ازن و پرکلرین میتواند
20
18
16
12
کنترل

10
8

پرکلرین

6

ازن

4
2

ویتامین ث ()mg/100 g

14

0
6

8

4

2

0

مدت زمان نگهداری (روز)

شکل  -1تغییرات میزان ویتامین  Cتیمارهای مختلف ریحان در مدت زمان نگهداری
در طول زمان نگدداری میزان ویتامین  Cنمونههای ازن

( )2007و اولمز و آکباش ( )2009به نتایج مشابدی در

و پرکلرین تغییر قابل توجدی پیدا نکرد ولی این مقدار

ارتباط با تغییرات میزان ویتامین  Cپس از ضدففونی با

در مورد نمونه کنترل کاهش معنیداری ()P>0/05

ازن و پرکلرین در طول زمان نگدداری نمونههای کاهو

نشان داد .با توجه به اینکه تیمارهای ازن و پرکلرین

دست یافتند .مدمترین نتیجهای که بدست آمد مزیت

میتوانند بافث غیرفعال شدن آنزیه اسیدآسکوربیک

تیماردهی ازن نسبت به پرکلرین بود ،به طوری که تاثیر

اکسیداز شود ،بنابراین به هنگا نگهداری فعالیت این

تیمار ازن روی زایل شدن ویتامین  Cبالفاصله پس از

آنزیه کاهش یافته و زایل شدن ویتامین  Cنیز کاهش

فرایند کمتر از تیمار پرکلرین بود که نشان میدهد ازن

پیدا میکند .بلتران و همکاران ( ،)2005کاسکی و ایزوب

در حفظ کیفیت تغذیهای و میزان ویتامین  Cمناسبتر

( ،)2006هاسنبرگ و همکاران ( )2007و آکباش و اولمز

میباشد.
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بتاکاروتن یکی از پروویتامینهایی است که برای

تیمارها میزان بتاکاروتن کاهش پیدا کرد که این کاهش

پیشگیری از ابتال به انواع بیماری ها از جمله بیماری-

در تیمار کنترل شدیدتر و به صورت معنیدار

های قلبی و سرطان ها مؤثر میباشد (چیو و همکاران

( )P>0/05بود که نشان دهنده اهمیت و مطلوب بودن

1999؛ سیکون و همکاران  .)2013تغییرات میزان

ضدففونی کردن سبزیها در حفظ کیفیت تغذیهای در

بتاکاروتن ریحان در مدت زمان نگدداری  8روز در

مدت زمان نگدداری میباشد .نتایج این تحقیق با

شکل  2نشان داده شده است .میزان اولیه بتاکاروتن در

گزارشهای آکباش و اولمز ( )2007و اولمز و آکباش

نمونههای ریحان در حدود  3/3 mg/100 gبود که پس

( )2009در مورد ضدففونی با ازن و پرکلرین و

از ضدففونی کردن به دلیل اثرات اکسیدکنندگی ازن و

نگدداری طی  12روز در دمای یخچال در مورد سبزی

پرکلرین میزان آن کاهش پیدا کرد و به 3 mg/100 g

کاهو مطابقت داشت.

رسید .همچنین در طول مدت زمان نگدداری در تمامی
3.5
3

2

کنترل

1.5

پرکلرین

1

ازن

0.5

بتا کاروتن ()mg/100 g

2.5

0
6

8

4

2

0

مدت زمان نگهداری (روز)

شکل  -2تغییرات میزان بتاکاروتن تیمارهای مختلف ریحان در مدت زمان نگهداری

همچنین مشخص شد که بین تیمارهای ازن و پرکلرین

داشت .نتایج نشان داد که استفاده از تیمار ازن بافث

تفاوت معنیداری ( )P<0/05در میزان بتاکاروتن پس از

افزایش و تیمار پرکلرین بافث کاهش میزان روشنایی

فرایند و نیز در طول زمان نگدداری  8روز مشاهده

نمونههای مختل

ریحان شد که این نتایج با گزارش

نشد.

برمودز-آگویرز و باربوسا-کانوا

اندیسهای رنگی  Labدر مواد غذایی میتوانند در

زایل شدن رنگ سبز و افزایش معنیدار ( )P>0/05رنگ

بررسی کیفیت محصوالت غذایی و تغییرات آندا در

سفیدی و روشنایی در مورد سبزی کاهو مطابقت

طول مدت زمان نگدداری مورد استفاده قرار بگیرند .در

داشت .کاهش میزان روشنایی و کدر شدن نمونههای

ریحان

ریحان همانند گزارشهای مارتین-دیانا و همکاران

شکل  3میزان اندیس  Lو  aدر نمونههای مختل

( )2013در مورد

پس از فرآیند ضدففونی را نشان میدهد .بر اسا

( )2007و اولمز و آکباش ( )2009در مورد سبزی کاهو

نتایج بدست آمده مشخص شد که اختالف معنیداری

میتواند مربوط به قدوهای شدن آنزیمی در این سبزی

( )P>0/05بین پارامترهای روشنایی و  bنمونهها وجود

طی تیمار پرکلرین باشد.
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شکل  -3میزان اندیس  Lو  aتیمارهای مختلف ریحان پس از فرآیند ضدعفونی کردن
مطابق با نتایج بدست آمده استفاده از تیمار ازن بافث

شدت قرمزی نمونههای ریحان شود که فلت آن مربوط

کاهش معنیدار اندیس  aو به بیان دیگر بافث افزایش

به خاصیت اکسیدکنندگی قوی پرکلرین از طریق فعالیت

شدت سبزی و کاهش شدت قرمزی نمونههای ریحان

آنزیمی فنیل آالنین آمونیا لیاز میباشد (اولمز و آکباش

شد .با توجه به اینکه برگهای ریحان رنگ سبز متمایل

.)2009

به سیاه-قرمز داشتند بنابراین طی ضدففونی کردن ازن

در شکل  4اندیس  bدر نمونههای مختل

افزایش روشنتر شدن رنگ و کاهش تیرگی برگها

فرآیند ضدففونی با ازن و پرکلرین نشان داده شده

منجر به افزایش شدت رنگ سبز نمونههای ریحان شده

است .نتایج نشان داد که تیمار ازن بافث افزایش معنی-

است .این نتایج در مورد سبزی کاهو به گونهای دیگر

دار ( )P>0/05و تیمار پرکلرین بافث کاهش غیرمعنی-

فنوان شده است به طوری که مارتین دیانا و همکاران

دار ( )P<0/05اندیس  bنمونهها شد .بنابراین مشخص

( )2007گزارش کردند که استفاده از تیمار ازن میتواند

شد که استفاده از ازن بافث افزایش شدت زردی و

بافث کاهش شدت سبزی نمونههای کاهو شود .فلت

پرکلرین بافث کاهش میزان زردی نمونههای میشود.

کاهش شدت سبزی نمونههای کاهو به زایل شدن

گزارشها در مورد سبزی کاهو نشان میدهد که با

کلروفیل توسط ازن نسبت داده شده است .همچنین

توجه به اینکه پرکلرین میتواند بافث اکسیده شدن

مشخص شد که استفاده از تیمار پرکلرین میتواند

کاروتن شود ،بنابراین زردی نمونهها کاهش پیدا میکند

نتیجه متفاوتی از تیمار ازن داشته باشد ،به طوری که

(اولمز و آکباش .)2009

مشخص شد که تیمار پرکلرین میتواند بافث افزایش

ریحان پس از
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شکل  -4میزان اندیس  bتیمارهای مختلف ریحان پس از فرآیند ضدعفونی کردن
مدمترین کاربرد استفاده از تیمارهای ازن و پرکلرین

(مرتموی و همکاران  .)1385نتایج نشان داد که

غیرفعال کردن میکروبهای بیماریزا و فامل فساد در

استفاده از تیمارهای ازن و پرکلرین میتواند بافث

جدت افزایش ایمنی و زمان ماندگاری محصوالت غذایی

کاهش معنیدار ( )P>0/05شمارش باکتریهای مزوفیل

وسیعی از فعالیت ضدمیکروبی

هوازی بالفاصله پس از تیماردهی و در طول مدت زمان

در آب است و بعنوان یک ترکیب باکتریکش و ویرو -

نگدداری شود .همانطور که مشخص شد استفاده از

کش در نظر گرفته میشود .نتایج غیرفعالسازی

تیمار ازن نسبت به تیمار پرکلرین به طور موثرتری

میکروبی استفاده از ازن و پرکلرین روی شمارش

بافث غیرفعال شدن باکتریهای مزوفیل هوازی شد.

باکتریهای مزوفیل هوازی ،سرماگرا ،انتروباکتریاسه و

همچنین در طول مدت زمان نگدداری نیز افزایش

کپک و مخمرها در شکل  5نشان داده شده است.

شمارش این باکتریها در تیمار ازن نسبت به تیمارهای

مشخص شد که تیمارهای ازن و پرکلرین میتوانند

دیگر به طور معنیداری پائینتر بود که فلت آن مربوط

بافث کاهش بار میکروبی نمونهها شده که در ندایت

به توان باالی ازن در ایجاد منافذ غشایی در باکتریها و

افزایش زمان ماندگاری نمونههای بستهبندی شده را در

غیرفعال کردن آندا میباشد .در گزارشهای ارائه شده

پی خواهد داشت.

در مورد نمونههای کاهو ،فلفل ،توت فرنگی ،هویچ و

باکتریهای فاسدکننده اصلی سبزیجات و میوهها

سیب زمینی کیه و همکاران ( ،)1999کاسکی و ایزوب

گروهی از باکتریهای مزوفیل هوازی هستند .این

( )2006و هاسنبرگ و همکاران ( )2007نشان دادند که

باکتریها با تجزیه پکتین بافث ازهه پاشیدن بافت

کاهش معنیداری در شمارش میکروبی در مدت زمان

سبزیجات شده و بافث کاهش زمان ماندگاری میشوند

نگدداری مشاهده شد.

است .ازن دارای طی
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شکل  -5تغییرات شمارش باکتریهای مزوفیل هوازی ،سرماگرا ،انتروباکتریاسه و کپک و مخمر در تیمارهای
مختلف ریحان در مدت زمان نگهداری
باکتریهای سرماگرا معمولترین باکترهای فساد

همکاران ( ،)2004بلتران و همکارن ( ،)2005اولمز و

سبزیها در دمای یخچال هستند .آنزیههای تولیدی این

آکباش ( )2009و برمودز-آگویرز و باربوسا-کانوا

باکتریها مقاو به حرارت بوده و میتوانند در اثر

( )2013به نتایج مشابدی در ارتباط با غیرفعال کردن

فعالیت بافث زایل شدن رنگ ،بافت و کیفیت حسی

میکروبها با استفاده از ازن و پرکلرین در سایر

سبزیها شوند (هانتیس-زاچاروف و هالپرن .)2007

سبزیها دست یافتند .با توجه به این که سبزی ریحان

نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای ازن و پرکلرین

دارای ترکیبات ضدمیکروبی میباشد بنابراین شمارش

میتواند بافث کاهش شمارش باکتریهای سرماگرا

باکتریهای سرماگرا در آن پائینتر از سایر سبزیها

شود .نتایج تغییرات شمارش باکتریهای سرماگرا در

میباشد (امیدبیگی .)1383 a

نمونههای ریحان نشان داد که شمارش باکتریهای

باکتریهای انتروباکتریاسه به فنوان شاخص آلودگی

سرماگرا در طول مدت زمان نگدداری در تمامی تیمارها

ثانویه و آلودگی آبهای مورد استفاده برای آبیاری

افزایش پیدا کرد که این افزایش در مورد تیمارهای ازن

سبزیها مورد استفاده قرار میگیرد .نتایج استفاده از

و پرکلرین غیرمعنیدار ( )P<0/05میباشد .کمترین

تیمارهای مختل

ازن و پرکلرین نشان داد که استفاده

میزان افزایش مربوط به نمونههای ضدففونی شده با

از این تیمارها میتواند بافث کاهش شمارش

ازن بودند که در انتدای مدت زمان نگدداری تعداد

انتروباکتریاسهها به میزان  1/5لگاریته در نمونههای

باکتریهای سرماگرا در حدود  5/5 LogCFU/gبود که

ریحان

باکتریهای

کمتر از حد مجاز برای ایجاد بدطعمی میباشد .آلنده و

انتروباکتریاسه با استفاده از تیمارهای ازن و پرکلرین

شود.

کاهش

شمارش
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در مورد سبزیهای کاهو ،فلفل ،توت فرنگی ،هویچ و

آلنده و همکاران ( )2004در کاهوی قرمز؛ وانگ و

سیب زمینی توسط آلنده و همکاران ( )2004و بلتران و

همکاران ( )2004در گشنیز؛ بلتران و همکارن ()2005

همکارن ( )2005و اولمز و همکاران ( )2007گزارش

در آب ،اولمز و آکباش ( )2009در کاهو؛ برمودز-

شده است .نتایج این تحقیق نشان داد که در طول مدت

آگویرز و باربوسا-کانوا

( )2013در سیب زمینی،

زمان نگدداری شمارش انتروباکتریاسهها در تیمارهای

هویج و توت فرنگی؛ الکساندر و همکاران ( )2011در

ازن و پرکلرین به صورت معنیداری ( )P>0/05پائینتر

فلفل سبز ،توت فرنگی و شاهی و آلکسوپو

و

از نمونههای کنترل بود .همچنین مشخص شد که تیمار

همکاران ( ) 2013در فلفل سبز اشاره کرد .بر اسا

ازن در کاهش شمارش انتروباکتریاسهها موثرتر از

نتایج میکروبی میتوان به این هدف رسید که استفاده از

تیمار پرکلرین بود که این نشان دهنده قدرت ضدففونی

تیمار ازن به شکل مطلوبتری نسبت به تیمار پرکلرین

ازن بوده که توانستهاند مانع از رشد این باکتریها شده

توانست بافث کاهش شمارش میکروبی و افزایش زمان

و بافث افزایش زمان ماندگاری شوند (اولمز و همکاران

ماندگاری سبزی ریحان شود.

.)2007

درک حسی فرآیند پیچیدهای است که تحت تأثیر

مشخص شده است که یکی از فوامل اصلی افت طعه و

ویژگیهای ظاهری ،ویژگیهای بافتی و ویژگیهای فطر

تغییرات شیمیایی نامطلوب در سبزیها مربوط به رشد

و طعه محصول قرار دارد .درک حسی به شکل رخداد

کپکها و مخمرها در حین نگدداری است (مرتموی و

حسی از تجمع یا تفسیر سیگنالهای تولید شده از مواد

همکاران  .)1385نتایج نشان داد که استفاده از تیمارهای

شیمیایی ،به وسیله بوئیدن ،چشیدن و ارزیابی ظاهری

ازن و پرکلرین میتواند بافث کاهش شمارش کپکها و

مواد غذایی تعیین میشود .بنابراین تعادل ترکیبات

مخمرها در حدود  2لگاریته شود ،بطوری که این میزان

طعمی در محصوالت غذایی به صورت وسیعی مقبولیت

شمارش برای نمونه کنترل  4/3 LogCFUو برای

کلی محصول غذایی را تعیین میکند (اسمیت و همکاران

نمونههای ضدففونی شده در حدود  2/4 LogCFUبود.

.)2005

در طول مدت زمان نگدداری در تمامی تیمارهای ریحان

در شکل  6نتایج ارزیابی حسی نمونههای ریحان نشان

شمارش کپکها و مخمرها افزایش یافت ولی این تغییر

داده شده است .اختالف معنیداری ( )P>0/05بین

در مورد تیمارهای ازن و پرکلرین خیلی اندک و قابل

ویژگیهای رنگ ،احسا

دهانی و فطرو طعه کلی

قبول بود .بین تیمارهای ازن و پرکلرین اختالف معنی-

تیمارهای کنترل و ضدففونی شده وجود داشت .در

داری در شمارش کپکها و مخمرها یافت نشد .نتایج این

ویژگیهای احسا

دهانی و فطر و طعه کلی نمونههای

تحقیق در مورد کاهش شمارش کپکها و مخمرها با

ضدففونی شده با ازن دارای امتیاز حسی باالتری

و همکاران ( )2013در مورد

نسبت به سایر تیمارها بودند .با توجه به نتایج کلی

سبزیهای کاهو و فلفل سبز همخوانی باالیی نشان داد.

ارزیابی حسی مشخص شد که نمونههای تیمار شده با

محققان دیگری اثرات میکروبکشی ازن و پرکلرین را

استفاده از ازن نسبت به سایر تیمارهای ریحان دارای

مورد بررسی قرار دادهاند که از آن جمله میتوان به

امتیازهای حسی باالتر و ویژگیهای کیفی بدتری بودند.

گزارشهای آلکسوپولو
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عطر و طعم کلی

ازن

bc
a
احساس دهانی

شکل  -6ویژگیهای حسی نمونههای مختلف ریحان در انتهای مدت زمان نگهداری  8روز
نتایج تحقیق حاضر و مقایسه آن با سایر

نسبت به تیمارهای پرکلرین و کنترل دارای کیفیت

بر اسا

گزارشهای موجود اولمز و آکباش ( ،)2009چن و

بدداشتی باالتری بود ،همچنین به دلیل مقادیر باالتر

همکاران ( )2010و برمودز-آگویرز و باربوسا-کانوا

ویتامین  Cو بتاکاروتن کیفیت تغذیهای بدتری نیز

( )2013در ارتباط با ضدففونی کردن سایر سبزیها با

داشتند .ارزیابی حسی نمونههای مختل

حاکی از

دهانی و فطرو

ازن و پرکلرین میتوان نتیجهگیری کرد که حفظ کیفیت

مقبولیت باالی ظاهری ،رنگ ،احسا

حسی نمونههای ریحان در مدت زمان نگدداری با

طعه کلی استفاده از ازن در ضدففونی ریحان میباشد.

استفاده از ازن میتواند به خوبی بافث مقبولیت کلی و

در ندایت باید ذکر کرد که استفاده از ضدففونی کردن

افزایش زمان ماندگاری آن شود.

ازن میتواند گامی موثر برای تولید سبزی ریحان با
ماندگاری باال و جلوگیری از مشکالت سالمتی ناشی از
ضدففونی با کلر باشد.

نتیجهگیری
نتایج استفاده از تیمارهای مختل

ضدففونی نشان داد

که سبزی ریحان فرآوری شده با ازن فالوه بر اینکه
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Abstract
In recent years demand for organic and minimally processed foods with superior quality and
extended shelf life has been increased. Introducing novel disinfecting processes instead of chlorine
treatment in fruits and vegetable processing is of great importance for food technologists. In this
study disinfecting effect of ozonized water and chlorine treatments on nutritional, microbial,
sensory and shelf life fresh cut basil was investigated. The results showed that although both
ozonation and chlorination led to a noticeable reduction in basil vitamin C and β-carotene; however,
the amount of these nutritional substances were higher in treated samples compared to those of
control after one week storage. Ozone treatment led to increase lightness and greenness and
increased yellowness in samples. Both chorine and ozone treatments significantly (p<0.05) reduced
aerobic mesophylls, psycrotrophs, entrobacteriacea, molds and yeasts, although ozone was more
effective in this respect. Ozone treated basil received higher sensorial scores compared to those of
chlorine treated and control samples. Considering the fact that ozone preserved nutritional and
sensorial quality and effectively reduced the microbial count and improved the shelf life of basil, its
application as a novel disinfecting factor in vegetables processing is strongly recommended.
Keywords: Basil; Ozone, Chlorine; Quality; Shelf life

