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بهداشت مواد غذایی

بررسی اثر اسانس شیره درخت بنه ( )Pistacia atlantica subsp. kurdicaبر رشد
پنیسیلیوم سیترینوم و خواص ارگانولپتیکی پنیر فراپاالیشی
شادی استوار ،1سمیرا بهرامیان * ،2رضا

صالحی3

 -4دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات کردستان ،دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی ،کردستان ،ایران.
 -2دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندج ،استادیار گروه صنایع غذایی ،کردستان ،ایران.
 -1دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد سنندج ،مربی گروه آمار ،کردستان ،ایران.
*نویسنده مسئول مکاتباتs.bah@iausdj.ac.ir :
(دریافت مقاله 32/3/44 :پذیرش نهایی)31/8/4 :

چکیده
امروزه استفاده از اسانسها بهعلت خواص ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی این مواد و همچنین تمایل برای جایگزینی مواد شیمیایی با موواد بیییوی
کاربرد زیادی دارند .اسانس شیره بنه از جمله اسانسهای روغنی بوده که بهعنوان ترکیب بازدارنده رشد تیدادی از میکروارگانیسمها شوناخته شوده
است .رشد کپک در پنیر فراپاالیشی ( )UFیکی از عوامل باال بردن مرجوعات این نوع پنیر در ایران میباشد .شایعترین نوع آلوودگی پنیور از میوان
قارچها انواع پنیسیلیومها بهویژه پنیسیلیوم سیترینوم است .در این مطالیه اثر اسانس شیره بنه بر رشد پنیسیلیوم سیترینوم در محیط کشوت و پنیور
 UFمورد بررسی قرار گرفت .در غلظت ( 0022 µL/Lمیکروگرم در لیتر) این اسانس در محیط کشت  ،PDAرشد کپوک کواه

یافوت و حوداقل

غلظت بازدارندگی آن تحت این شرایط  0222 µL/Lبرآورد شد .غلظت موثر این اسانس در جلوگیری از رشد قارچ در پنیور میواد 00222 µL/L
بود .از نقطه نظر ارگانولپتیکی استفاده از این اسانس تا حدودی مورد پذیرش مصرفکنندگان قرار گرفت.

واژه های کلیدی :اسانس بنه ،پنیر ،UFپنیسیلیوم سیترینوم
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مقدمه

شادی استوار و همکاران

پ ه تیطیو تایترد و

با پیشرفتهاا دیدای ا الحاتیاکه دا نا حا اد
غذالده حوات گرفتا التات ،تاتتت تاوالن غاذالده ال

اتاه بار کورداب تاوالن غاذالده

کوالناده کولیی تادکوکودسیت تایترنیت اال نالان Akrami-

.)Mohajer et al., 2011
دکه ال النوالع التانسها گیاهه التانس شیره ناخت

الهمیت بیشتر برخوانالا شیه التت .دکه ال ااشهاا
کولیی توالن غذالده تالم بکااگیر التانسها گیاهه با

ب

دا نگ نالانیهها شایمیاده تاهباشای .)Burt, 2004

گوناا آکتنتیکااا ا داا س  Pistaciaتااهباشاای .داا س

الداات کردیتااات یتیعااه یعاامنه اایه توطااویه ال ت اوالن

 Pistaciaتتعط ب خاانوالنه  Anacardiaceaeشااتل 11

شیمیاده با ا ن تولکوله پادیت هست ی د ال قسمتها

گون ناخته دا بوک ال تهباشی د نا برخه دشاواها

توتطف گیاه تان ی پالا ،پوتات تیاوه ا  ...با ااش

تیدترالناا ال ا نا آتردکااا د ااوبه ا تردااو دافاات

کقطیاار بااا بواااا دااا تااادر ااشهااا بیتاات تااهآد اای.

تااهشااونی

التااانسهااا گیاااهه نالاال فعالیاات راایبادترداده،

 .)Hazell, 2011نا الدرالن ت گون پست ادون نالان دا

رااایقاا ه ریادراتاااه ریتااامو تیکراباااه ا

شااااااتل پسااااات خ ااااایالن ) (Pistaciaveraب ااااا

ریالنگل تهباش ی .)Dophne et al., 2004

درگون  Kurdicaتهباشی .الدت درگونا تتعطا با

Hosseini et al., 2013; Sharifi and

 )Pistaciaatlanticaا خ ااااو

)(Pistaciakhinjuk

التتفانه ال التانسها گیاهه ا یتیعه ال تالها پای

تهباش ی .ب ال دمط گون ها ایشه پست تهباشی د

برال دطوگیر ال اشی النوالع دپکها تاوان کودا قارالا

نا الدرالن نا یی فاحل التتانها فااس ا درنتاتان با

گرفت التت .ال دمط تشاکتت تتایالال کولیید ایگان

حوات النتوه ا نا بقی نقاط دشوا ب حاوات پرالد ایه

پ یر یاه فرالد ای اتایین ا مالآاا اشای دپاکهاا

ندیه تهشون .ت

در گون برال ب ش اتاده شیه التت

تااهباشاای .الداات تشااکل همر اایت بارال فراشا یگان ا

دااا

تصرفد یهها الدت تحصول یه نگ نالا نا دوراال

االد ا کااردت درگون ا ب ا نا الد ارالن توکیکااا تااهباشاای

تشاهیه تهشون  .)Derman and Deams, 2000ال بیت

 .)Sedaghat and Tavakoli, 2011درگونا Kurdica

النااوالع پ یاار پ یاار  UFدادگاااه خاحااه نا الداارالن نالان
.)Dorosti et al., 2010; Ghods-Rohani et al., 2010

تااک ااای ال  Kurdica Mutica :ا  Cabulicaدااا

ب شکل گسترنه الیرالف تطسط دتال الگرس نا غار
ا شمال الدرالن شار ا شامال ارال

د او

کردیا ا

پ یر  UFفتا پ یر التت د ال شیر گااا نا دااخانااات

شمال تواد نا ت طق ال د درنتتان ناتیایه تاهشاون

تیان با التتفانه ال دشتها آغاا گر توافیال ا انات

دافت تهشون ا کو د غیردک اوالخته اال نا الدات ت اای

کااااا بیتاات تااهآداای

;Karami et al., 2009

نشان تهنهی ا نا یت یال ال کردیتات گیاهه تهم الدت

 .)Mohamadi-Sani et al., 2006اشی دپاک ا تومار

ت ای تحسو

تودب باال برنن تردو ات الدت ناوع پ یار شایه التات

حمغ تهباشی Sharifi and Hazell, 2011; Hanafi et

 .)Alborzi and Karbasi, 2005پ اااه تااایطیو ها
شاد کردت نوع دپک آلونهد یه پ یار  UFهسات ی .گونا
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نالااده التتفانه تهشون .)Saber-Tehrani et al., 2013

شیش ال خمییه التتردل تاط دشات دهات برنالشات

ااغت فرالا دا التاانس یاحال ال الدات حامغ با ااش

التپوا ب آاالتاه خارالش نالنه شای ا با ت ظاوا یاذف

تهشون .الدات التاانس  %02ا ن حامغ

قطعات تیسطیو  ،با التتفانه ال پشم شیش فیطتار گرندای.

کقطیر دیالتا

خا اال کشکیل تهنهی .)Sharifi and Hazell, 2011
هیف ال الناا الدات تطالعا براتاه الرار با نالانایگه
التانس شیره ناخت ب

درگون درندکا بار قااا پ اه

تیطیو تیترد و نا پ یر  UFا همر یت براته خوالص
الاگانولپتیکه پ یر نا غطظت تورره التانس تهباشی.

کعیالن التپوا با اتایط هموتایتوتتر شامااش شایه ا
غطظت التپوا کوت تحطول  %2/22کاودیت  02با 126
التپوا نا هر تیطهلیتر اتانیه شی.
بررسی خاصیت ضد قارچی اسانس

ب ال ال هر  122تهته تحی دشات  PDAالتاتردل
با نتا  42ناد تطسیوس  02تیکرالیتر التیی التاتیک

مواد و روشها

 %122الفوانه شی ا نا هر نوبت با دکه ال غطظاتهاا

تهیه اسانس

تاوان براتاه التاانس 0022 0022 0122 0222 2

التانس ب ال شاردت تقوتاا

درنتاتان االقا نا

0222 0422

0222 0022 0022 0222 0622

شهرتتان ت یج کهی گرندی ا ب ت ظوا التاتردل دارنن

 4222ا  2222تیکرالیتر نا لیتر) توطاوط گرندای ا با

آن ال تیکرافیطترها  2/4تیکران التتفانه شی ا کا تان

ال ال هر غطظت نا  0پطیت کو د شای .داک ندساک 2

تصرف نا دورال نتا  4ناد تطسیوس) نگا نالا

تیطیمتر داغذ االکمت شمااه  1نا تردو پطیت قارالا نالنه

شی.

شی ا با  12تیکرالیتر توتپانسیون التپوا کهی شایه نا

تهیه کپک پنی سیلیوم سیترینوم

تریط قتل کطقی گرندی .پطیت ها با تایت  12اا نا

دپک پ ه تیطیو تایترد و  )PTCC 5304ال ترداو
دطکسیون قاا ا بادتر تا تان پژاه ها

طماه ا

ح عته الدرالن کهی گرندی .آتپول لیاوفیطیوه آن نا شارالد
التتردل با ا با ت ظاوا فعاالتاا

نا تحای دشات

کوحاای شاایه  )PDAدشاات نالنه شاای ا با تاایت 20
تا ت نا نتا  02±1ناد تطسیوس گرتوان گاذالا
گرندی.
آمادهسازی سوسپانسیون اسپور
دپک فعال شیه ،نا تحای دشات  PDAشایتیالا با
تاایت  2-12اا نا نتااا  02±1ناداا تطساایوس
گرتوان گذالا شای کاا التاپوا کولیای شاون .تاپس 12
تیطهلیتر تحطول  %2/22کودیت  02الراف شای ا باا تیطا

نتا  02±1ناد تطسیوس گرتوانا گاذالا شاینی ا
قطردط هها اا الن ا کا تانیک ناگراه د ترل ،کما قطر
پطیت کوت قاا پوشانیه شون ،النیال هگیر شی .ناحی
تهااد یگه التانس با فرتول در تحاتت گرندی:
×100

=  )%تهاا اشی

 =DCتیانگیت قطر اشی نا نمون شاهی
 =DSتیانگیت قطر اشی نا نمون کحت کیماا
بررسی تاثیر بازدارندگی یا کشندگی اسانس

بیدت ت ظوا نا پطیتهااده دا اشای قااا تشااهیه
نگرندی داغذ االکمت یاا التپوا آن پطیت کوت پا س
التتردل ب تحی دشت  PDAفاقای التاانس النتقاال نالنه
شی ا نا نتا  02±1گرتوان گذالا شی.
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بررسی اثر بازدارندگی اسانس بنه در پنیر UF

شادی استوار و همکاران

التتیااا  1کااا  0الاالئا نه اای .نا الداات کساات التتیااا  0با

پ یر  UFکهی شایه ال دکاه ال دااخانا هاا دشاوا،

باالکردت تیوالن پس ی دااتت تاهپسا ی ) ا التتیاا  1با

کحت شرالد التتردل ال بست خاااج شای ا اا فودال

دمتردت تیوالن پس ی ب هیچ اد نمهپس ی ) الختصاص

آلوتی یوته التتردل قرالا نالنه شی .قالب پ یر با قطعااکه

نالنه شی (.)Poste et al., 1991

تعانل قطر پطیت  0تانتهتتر) با رواتت ت اتب برش

آنالیز آماری

نالنه شی .هر دک ال برشها نا دک پطیات التاتردل قارالا

برال الناا آنالیو آتاا ال نر الفوالا  SPSSنساو 10

نالنه شینی ا تط آنها ب تیت  02نقیقا نا تعار

التتفانه گرندی .البتیال ال کاود االادانس دکیرفا دهات

نوا  UVالتتردل شی .تپس غطظتها توتطف التاانس

تقادس تیانگیتهاا التاتفانه شای ا کسات  Tukeyبارال

ب اااا 00222 ... 16222 14222 10222 12222 2

کعییت الختتف تع هنالا بیت تیانگیتها نا تط الیتماال

ا 04222تیکرالیتر نا لیتر) نا کودیت  2/22 02ناحی)

 %02ب داا برنه شی.

ب همراله  %2/202التیی التتیک  122ناحای کهیا شای ا
کوت توالپ التتردل تط پ یرها با آن آغشت شی .پاس
ال گذشت  12نقیق  0 ،تیکرالیتار توتپانسایون التاپوا

یافتهها
نا داایالال شاامااه  1ا  0نتاااد یاحاال ال کاااریر

 126التپوا نا هر تیطهلیتر) نا ات قطعات پ یر کطقای

غطظتها توتطف التانس شیره ناخات ب ا بار تهااا

شی .پطیتها با تایت  12اا نا نتاا  02±1نادا

اشی قاا پ ه تیطیو تیترد و نا شرالد تحی دشات

تطسیوس گرتوان گذالا شینی ا نا فوالحل  04تا ت

ا پ یر الاالئ شیه التت .کماته غطظتها تاوان براتاه

قطار دط اه آنهاا النایال هگیار

شای Gandomi et al.,

نالاال کاریر تع هنالا

 )p<2/22بر اشی قااا باونه ا

نتاد یاحل نشان تهنهی د با الفوالد

.)2009

الرر تهااد یگه الفوالد

تست ارگانولپتیکی

ال کست هیانیک برال کعییت کاریر التانس بار طار ا

غطظات التاانس

تهدابی.

نا شرالد تحی دشت داه

اشی قاا کاا غطظات

یعم پ یر التتفانه شی .یه الدت آ تاون ال  02نفار بایان

 0022µL/Lالنالتاا نالشاات ا غطظاات  0222µL/Lنالاال

تحیاندت تت ا د س خوالتت شی د پ یر با التانس ا

 %122الراار تهااد اایگه باار اا اشاای بااونه التاات با

بیان التانس اال با دکیدگر تقادس نماد ی ا با کودا با

گون ا ال د ا نا یااول  12اا هاایچگون ا اشاای دپااک

پرتش ات ال د نا الختیااا آنهاا قارالا نالنه شای ال آنهاا

تشاهیه نشیه التت.

خوالتت شی تیوالن پذدرش خون اال با گود ا هاا دااتتً
تهپس ی بسایاا تاهپسا ی کاا یایان تاهپسا ی
تهپس ی نمهپسا ی کاا یایان نماهپسا ی

داان

نتیااا یاحاال ال براتااه کاااریر با نالاناایگه ا دااا
دش یگه التانس بر پ ه تیطیو تیترد و نا پطیاتهاا
فاقاای التااانس نشااان نالن داا الداات التااانس نا غطظاات

نمهپس ی الحت نمهپس ی ا ب هیچ اد نمهپسا ی

 0222µL/Lک ها الرر با نالانیگه نالشت ا قانا با ال بایت

کعییت نماد ی ا تطاب الدت گود ها با نمونا هاا پ یار

برنن التپوا دپک نمهباشی.
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جدول  -1درصد مهار رشد پنی سیلیوم سیترینوم توسط اسانس بنه
در محیط کشت

جدول  -2نتهای حاصه از اثهر بازدارنهدیی اسهانس بنه بهر رشهد

PDA

پنیسیلیوم سیترینوم در پنیر

UF

غلظت اسانس ()µL/L

قطر کلنی ()mm

درصد بازدارندگی

2

40/6

2

0222

02/6

10/0

0122

00

04/0

0022

00

04/0

0022

00

06/6

0422

01/0

00/0

0222

01/6

02/2

0622

02/0

02/2

0222

04/0

44/0

0022

04

44/0

0022

16

60/0

ب ت ظوا تقادس تیانگیت نتاد یاحال ال التتیاا نهه

0222

2

122

4222

2

122

نا گااراه نا کساات الاگااانولپتیکه ال آ تااون  tادااه

2222

2

122

غلظت اسانس ()µL/L

قطر کلنی ()mm

درصد بازدارندگی ()%

2

02/0

2

12222

01/6

08/8

10222

10/6

00/0

14222

10/0

00/0

16222

10/6

04/0

10222

16/6

00/9

02222

2

80/8

00222

0/0

92/6

04222

2

022

التتفانه گرندی.

نا شرالدطه د ال الدت التانس ب ت ظوا تهاا اشی دپاک
نا پ یر التتفانه شی ییالقل غطظات تهااا اشای تعاانل
 04222µL/Lیاحل گرندی.
جدول  -3نتای حاص از آزمون  tزوجی در تست اریانولپتیکی در سطح احتمال %59
میانگین

تعداد

انحراف استاندارد

میانگین خطای استاندارد

پ یر بیان التانس

4/2662

02

1/62224

2/02200

پ یر با التانس

0/0662

02

0/16101

2/00462

یت نتاد یاحل تیانگیت التتیا نهه با پ یار بایان

بحث و نتیجهگیری
براته الررالت ریقاا ه التانسها گیاهه ال تالها

التااانس نا تااط الیتمااال  %02بیشااتر ال تیااانگیت

توان کود قرالا گرفتا ا الرارالت رایقاا ه الدات

التتیا نهه ب پ یر همراله التانس التت .بار همایت التااس

پی

الفارالن دا الدات نا ناوع پ یار اال کسات درننای کمادال

کردیتات نا بسیاا ال کحقیقات ب الرتات اتاییه التات.

بیشتر ب تصرف پ یر بیان التانس نالشت ی هر ای دا

نتاااد یاحاال ال الداات کحقیا بیاانگر الراار تهااد اایگه

تحصول پ یر همراله با التانس نیو کا یای تاوان پسا ی

التانس شیره ناخت ب بر اشی پ اه تایطیو تایترد و

الفرالن قرالا گرفت.
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التت د تیاوالن الدات کا ریر االبسات با غطظات التاانس

توتطف آن تتفاات التت .کفاات نا فعالیت ری قاا ه

تهباشی.

التانسها گیاهه ب الدوال کشکیلنه یه آنهاا بساتگه

با ادون الد ک الرر ریتیکرابه التانسها گیااهه نا

نالان .)Burt, 2004

تحی آ تادشگاهه تشوص شیه التت نا توالن غاذالده

الدرته تهادر ا همکااالن نا تاال  1001الرار آادشات

ب غطظتها بیشتر ال الدت کردیتات نیا التات کاا الرار

شیرال

اال بر اشی پ ه تیطیو تایترد و تاوان براتاه

تشاب ال مال شون Shelef, 1983; Smid and Gorris,

قرالا نالننی د نا الدات براتاه غطظات  422ppmبطاوا

 .)2007نا نتترس بونن توالن کغذد ال نا تیساتمهاا

داتل اشی قاا اال تهاا درن AkramiMohajer et al.,

غذالده نا تقادس با تحی آ تادشگاهه ت ار تاهگارنن

 .)2011نا کحقیقه ندگر د کوت تحققان التپانیاده نا

د تیکرا ها تردعتر تاطولها آتایبندایه خاون اال

تال  0221حوات گرفت کاریر الاژنول ا کیمول بر پ اه

کرتیم د ی  .)Gill et al., 2002ال یرفه خوالص تاوالن

تیطیو تیترد و نا تحی دشات ا پ یرهاا التاپانیاده

غذالده شاتل والتل ناانه تان ی ناحی ربه پراکئیت

توان الا دابه قارالا گرفات ا یاه آن الرار تهااد ایگه

تحتوال

ایوبته آنته الدسییالنهاا نگهیالانایههاا pH

قودتر ال الاژنول نستت ب کیمول تشااهیه شای .باا با

نمک ا تادر الفواننهها ا والتال خاااده تان ای نتاا

دااگیر غطظات  022µg/mlالاژناول نا تحای دشات

النوالع بسات ب ای ا خصوحایات باادتر هاا تاهکوالنای

نا تقادس باا

داتی فا کاخیر

 )lag timeاشی قاا

یساتیت آنها اال کحت ک ریر قرالا نهی

Tassou et al.,

 .)1995; Shelef, 1983تالتً باا الفاوالد

تقایالا رباه

دافت .داابرن الدت غطظت التانس نا پ یر Arzu´a-Ulloa

ربه تحتوس تهشون نا

اشی قاا اال تهاا نمون التا نا پ یر  Cebreiroک ریرگاذالا

غطظت التانس نا فا هاا ندگار نهادتااً

نتااون  .)Vazquez et al., 2001نا الداات براتااه نیااو

تهدابی .بطوا تلاال

تااات ندگار

تقیالا التانس بیشتر نا فا
نتیا با داه

الررالت ریتیکرابه التانسها داه

نمون شاهی  0اا الفوالد

ا تر ت اشی قاا دااه

التانس ب نا غطظت  0222µL/Lا دا ب

التانسهاده تان ی تیوک نالا یت ا آادشت نا پ یرها

 0µL/mlنا شااارالد تحااای دشااات ا نا غطظااات

الرار دمتار

 )04 µL/ml 04222µL/Lنا تااط پ یاار UFکوالنساات

پر ر

نا تقادس با پ یرهاا دام ار

نالشت النی د الدت التر الرر تحافظته ربه اال نشان تهنهی.

اشی دپک پ ه تیطیو تیترد و اال تهاا نمادای .نا ایت

ربه الرر تحافظته تتفااکه بر اا التانسها توتطف

یال با کود با نتااد کسات الاگاانولپتیکه التاتفانه ال

نالان  .)Smith et al., 2001نا الدت کحقی نیاو کفااات

غطظتها پادیتکر آن ب ت ظوا دطوگیر نسته ال اشی

غطظت تاورره التاانس نا تحای دشات ا پ یار ال الدات

قاا ا نا یت یال الداان یعم ا توه تطتاوع ا دیدای

تسئط نشات تهگیرن.

نا تحصول پیش هان تهگرنن.

تسئط قابال کودا ندگار الدات التات دا یساتایت
گون ها قاا ه بست با ناوع التاانس ا غطظاتهاا
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Abstract
Nowadays, due to the antioxidant and antimicrobial properties of essential oil and the trend towards the
substitution of chemical materials by natural ones, the use of this natural product is prevalent. The
essential oil of Pistacia atlantica subsp. kurdica is among essential oils which demonstrate antimicrobial
activity against some microorganisms. In Iran, the growth of mould on UF-cheese has been a constant
problem resulted in the increased number of returns. The most common type of cheese contamination
among fungi is Penicillium, especially P. citrinum. This study investigates the effect of P. atlantica
subsp. kurdicaʼs essential oil on the growth of P. citrinum in culture media and UF-cheese. According to
the results, the essential oil with concentration of 2500 µL/L reduced the growth of P. citrinum in culture
medium and its minimum inhibitory concentration was estimated at 3000 µL/L. The effective inhibitory
concentration of the essential oil on the growth of fungus on cheese was 24000 µL/L. From the
organoleptic point of view, the use of this essential oil in cheese is partly acceptable.
Key words: Essential oil, Pistacia atlantica, UF cheese, Penicillium citrinum
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