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(دريافت مقاله 59/11/7 :پذيرش نهايي)59/12/25 :

چکیده
ادويهها غالباً با روشهای سنتي و در شرايط نامناسب بهداشتي تهیه و فرآوری ميشوند و ميتوانند حاوی مقادير بااليي از میکروبهای
عامل فساد و بیماریزای انساني باشند .هدف اين پژوهش مطالعه اثر گاز ازن بر برخي از ويژگيهای كیفي و میکروبي ادويههای سماق ،زيره
و فلفل بود .برای اين منظور نمونههای مورد آزمايش توسط گاز ازن با غلظت  2گرم بر ساعت بهمدت  01 ،21 ،11و  01دقیقه تیمار شدند.
سپس بار میکروبي و شاخصهايي نظیر درصد رطوبت ،خواص آنتياكسیداني و میزان تركیبات فنلي نمونهها تعیین گرديدند .نتايج بررسي
نشان داد در قیاس با نمونه شاهد ،تیمار با گاز ازن موجب كاهش  2واحد لگاريتمي ( )P<1/19تعداد كلي میکروارگانیسمها 0 ،واحد
لگاريتمي كپک و مخمر و  1واحد لگاريتمي جمعیت كليفرمها شد .از طرفي ،تیمار  01دقیقهای با گاز ازن باعث كاهش معنيدار ()P<1/19
میزان رطوبت در زيره و فلفل شد اما اين كاهش در سماق معنيدار نبود .همچنین متعاقب تیمار  01دقیقهای گاز ازن ،مقدار تركیبات فنولي
در زيره و فلفل نسبت به نمونه شاهد بهطور معنيداری ( )P<1/19كاهش يافت ،درحاليكه در سماق كاهش معنيداری مشاهده نشد .در
مورد شاخص آنتياكسیداني (درصد به داماندازی راديکال  )DPPHنتايج نشان داد در زمان صفر و بعد از  01دقیقه تیمار با گاز ازن ،بیشترين
فعالیت آنتياكسیداني بهترتیب در ادويههای سماق ،فلفل و زيره مشاهده شد .طبق يافتههای مطالعه ،ميتوان با چشمپوشي از اثرات منفي ازن
بر برخي از ويژگيهای كیفي ادويه ،بهطور مؤثری برای كاهش میکروبي ادويه استفاده نمود.
واژههای کلیدی :ازن ،ادويه ،بار میکروبي ،تركیبات فنولي،

راديکال DPPH
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اكسیژن است كه از سه مولکدول اكسدیژن تشدکیل شدده

مقدمه
امروزه توجه جوامع به سمت استفاده از مواد با منشأ

است و بدهعندوان ضددعفونيكنندده آب ،غدذا ،سدطو

گیاهي با عنوان افزودني غذايي و نیز نگهدارندده طبیعدي

فرآوری غذا و تجهیزاتي كه بدا مدواد غدذايي در تمداس

غذايي معطوف شدده اسدت و گرايشدي بدهنام «مصدرف

مستقیم هستند ،پیشنهاد شده است.

سددبز» ( )A trend of ‘green’ consumerismشددکل

ازن ،میکروارگانیسددمهددای مختلدد

نظیددر انددواع

گرفته است ( .)Burt, 2004ادويدههدا بدهعنوان يکدي از

باكتریهددا ،ويروسهددا ،قارچهددا ،مخمرهددا ،هددمچن دین

متداولترين طعمدهنددههدا بدا منشدأ طبیعدي در تهیده و

اسپورهای منتشر شونده از طريدق آب و هدوا را از بدین

فرموالسیون مواد غذايي كاربرد فدراوان دارندد .سدازمان

ميبرد و بهنحو بسیار مؤثری انواع آلودگيهای میکروبي

جهاني اسدتاندارد ( ISO: International Organization

را كاهش ميدهد (.)Shane et al., 2008

 )for Standardizationو سازمان غدذا و داروی آمريکدا

زيره ،سماق و فلفل از ادويههای متدواول در ايران

( )FDA: Food and Drug Administrationادويههدا را

هستند .گیاه زيره سیاه يا زيره كوهي با نام علمي

بهعنوان فدرآوردههدای گیداهي كده جهدت طعدم و مدزه

 Bunium persicum Boi sssگیاهي است دارويي و از

مديكندد.

اسانس آن در صنايع غذايي ،داروسازی ،بهداشتي و

بخش اعظم ادويه مصرفي جهدان در كشدورهای فقیدر و

آرايشي استفاده فراوان ميشود ( Narayan et al.,

در محیطهای بداز و ابزارهدای ابتددايي تولیدد و عرضده

 .)1980سماق با نام علمي  Rhus coriarialاز تیره پسته

تولید ميشوند .درنتیجده مسدتعد آلدودگي بدا باكتریهدا

است و قسمت مورد استفاده در طب سنتي و آشپزی

(فرمهای رويشي و اسپوری) ،مخمرها و كپکها هستند.

ايراني ،پوستههای پیالهای شکل ريز ،قرمز رنگ و

لذا برای حفظ سدالمت مصدرفكنندگان ،آلدودگيزدايي

ترشمزه سطح میوه گیاه است .فلفل از خانواده

اين محصوالت به يک امر ضدروری مبددل شدده اسدت.

 Piperaceaeميباشد كه میوه آن پس از خشک و

برای اين منظور ،از روشهای مختلفي نظیر گدازدهي بدا

سايیده شدن در رنگهای سیاه ،سفید و سرخ عرضه

اكس دیداتیلن و پرتددودهي اسددتفاده ميشددود .ايددن قبیددل

ميشود و بهعنوان ادويه و چاشني استفاده ميگردد

روشها در كنار داشتن مزايای متعددد ،بدهدلیدل داشدتن

( .)Zargari, 1989در تحقیقات مختلفي اثر ازن بر مواد

تبعدددات زيسدددتمحیطي و تهديدددد بدددرای ايمندددي

غذايي مختل

و از آن جمله ادويهجات انجام گرفته

مصرفكنندگان ،ممنوع و يا محددود شددهاند ( Karim,

است .برای مثال پژوهشگران از غلظتهای  9و ppm

 .)2003در سالهای اخیر بهدلیل نگرانيهای مربدو بده

 11ازن بهمدت  3و  9ساعت در انجیر خشک استفاده

بهكارگیری خطرات ضدعفونيكنندههای كلره در صنعت

كردند .نتايج نشانگر كاهش معنيدار جمعیت كلي

غذا ،تمايدل بده اسدتفاده از عوامدل جدايگزين نظیدر ازن

باكتریها ،كليفرمها ،كپکها و مخمرها و همچنین

معطوف شده است .ازن يک آلوتروپ نسدبتاً ناپايددار از

حذف كامل اشريشیا كوالی

بخشیدن به غذاها استفاده مديشدوند ،تعريد
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 .)2006همچنین كاربرد ازن در خرما منجر به كاهش

بهصورت همزمان استفاده شدند و میزان خروج گاز هر

قابلمالحظه جمعیت كپک و مخمر شد ( Farajzadeh et

دستگاه در غلظت  2گرم بر ساعت تنظیم گرديد.

 .)al., 2013اثر گاز ازن بر جمعیت میکروبي در پونه

نمونهها در مدت زمانهای  01 ،21 ،11و  01دقیقه

كوهي خشک نشان داد ،تیمار با گاز ازن روش مناسبي

تیمار شدند و پس از اتمام زمان گازدهي ،نمونههای

برای كاهش بار میکروبي پونه كوهي خشک ميباشد

تیمار شده با حفظ شرايط استريل به لولههای فالکون

( .)Torlak et al., 2013در مطالعه ديگری تأثیر ازن بر

استريل انتقال يافته و برای آزمونهای میکروبي و

آلودگي دانههای فلفل سیاه و محتوای روغن فرار

شیمیايي مورد استفاده قرار گرفتند.

بررسي شد و يافتهها حاكي از كاهش  3تا  0واحد

 -آزمونهای میکروبی

لگاريتمي جمعیت میکروبي بودند ،درحاليكه ازن اثر

مقدار  11گرم از هر ادويه با  51میليلیتر محلول

معنيداری روی روغن فرار دانههای فلفل سیاه نداشت

رينگر استريل در داخل ارلن مخلو

و برای

(.)Zhao and Cranston, 1995

همگنسازی بهمدت  2-3دقیقه روی شیکر (فنآزما،

با توجه به تولید و مصرف باالی ادويه در ايران و

ايران) قرار گرفتند .سپس لولههای سريال رقت با

آلودگي باالی میکروبي آنها در نتیجه استفاده از

استفاده از سرم رينگر تهیه شد .برای شمارش

روشهای تولید و فرآوری سنتي و غیربهداشتي ،هدف

میکروبهای هوازی مزوفیل از محیط كشت

از پژوهش اخیر مطالعه تأثیر گازدهي با ازن بر بار

) Count Agar (Merck, Germanyدر دمای  31درجه

میکروبي و شاخصهای كیفي (رطوبت ،خواص

سلسیوس و مدت  20تا  04ساعت استفاده شد ( ISIRI,

آنتياكسیداني و تركیبات فنولي) ادويههای فلفل ،سماق

 .)2014/5272-1برای تعیین جمعیت كليفرمها از

و زيره ميباشد.

محیط كشت

Plate

Violet Red Bile Agar (Merck,

) Germanyو برای شمارش كپک و مخمر از محیط

مواد و روشها
 -آمادهسازی نمونهها

دانههای سماق ،فلفل سیاه و زيره سیاه از بازار محلي
آذربايجانشرقي خريداری شدند .سماق و زيره سیاه
بهصورت دانه و فلفل سیاه بعد از آسیاب شدن در
آزمايشگاه ،مورد مطالعه قرار گرفتند .برای اين منظور از
هر نمونه بهمقدار  91گرم توزين و سپس در محفظه
شیشهای به حجم  2لیتر قرار گرفتند .بر روی درب
ظرف ،مجرای ورود و خروج گاز ازن تعبیه شد .جهت
گازدهي ،دو دستگاه مولد ازن ()QJ-002, China

Dichloran Glycerin Selective Agar (Merck,
) Germanyاستفاده شد ( ISIRI, 2007/9236; ISIRI,

.)2008/10899-2
 -آزمونهای شیمیایی

جهت انجام آزمايشات شیمیايي عصاره آبي
ادويهجات تهیه گرديد .برای اين منظور محلول آبي به
نسبت  1به ( 11نمونه به آب) تهیه شده و بهمدت 04
ساعت در شکر با سرعت  101دور بر دقیقه در دمای
آزمايشگاه مخلو شد .پس از صاف نمودن محلول ،در
دستگاه روتاری اواپراتور ( )Ika, Germanyبا خالء
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 230mmHgو دمای  05درجه سلسیوس تا باقيماندن

حجم  111میليلیتر رسانده شد و بهمدت  1ساعت در

 11میليلیتر عصاره تبخیر شد .عصارههای تهیه شده تا

دمای اتاق در محل تاريک نگهداری گرديد و سپس

انجام آزمايشها در دمای يخچال نگهداری شدند.

جذب نمونهها در طول موج  709نانومتر با دستگاه

 -اندازهگیری رطوبت

اسپکتروفتومتر قرائت و منحني مربوطه رسم شد

میزان رطوبت با استفاده از روش خشک كردن در
آون ( )Oven-drying methodبا دمای  119 ± 9درجه
سلسیوس تا حصول وزن ثابت اندازهگیری شد.

(.)Haghirosadat et al., 2011
 -اندازهگیری فعالیت آنتیاکسیدانی

اندازهگیری ظرفیت آنتياكسیداني با استفاده از
محلول  2و  -2دیفنیل  -2پیکريل هیدرازيل

 -اندازهگیری ترکیبات فنولی

به  1/12گرم از عصاره هر ادويه مقدار  2میليلیتر

( )DPPH:انجام گرديد ( .)Merck, Germanyبرای تهیه

متانول اضافه شد .در يک بالن  111میليلیتری1 ،

محلول  1میليموالر ،مقدار  1/13503گرم  DPPHبا

میليلیتر از محلول نمونه با  71میليلیتر آب مقطر و 9

متانول به حجم  111میليلیتر رسانده شد و در دمای 0

شد و

درجه سلسیوس و دور از نور نگهداری شد .در لوله

سپس  19میليلیتر كربناتسديم  %21اشباع به آن اضافه

آزمايش 011 ،میکرولیتر از محلول  DPPHو 01

و با آب به حجم رسانیده شد .مخلو حاصل مدت 01

میکرولیتر از عصاره تهیه شده از ادويه انتقال يافت و

دقیقه در محل تاريک و بهحالت سکون نگه داشته شد.

سپس مقدار  9/30میليلیتر متانول به محتويات لوله

سپس با دستگاه اسپکتروفتومتر ( )Unico, USAدر طول

افزوده شد .برای تهیه نمونه شاهد 011 ،میکرولیتر

موج  709نانومتر بررسي و عدد بهدست آمده با منحني

محلول  DPPHبا  9/50میليلیتر متانول مخلو

شد.

استاندارد غلظت تركیبات فنول موجود در نمونه تطبیق

پس از نگهداری بهمدت  19دقیقه در دمای محیط و

و محاسبه گرديد ( .)Asimi et al., 2013برای رسم

دور از نور ،مقدار جذب هر دو نمونه مورد آزمايش و

منحني استاندارد ،ابتدا  91میليگرم اسیدگالیک در

شاهد با اسپکتروفتومتر در طول موج  917نانومتر تعیین

مقداری اتانول  41درصد حل شده و به حجم 91

شد ( .)Istrati et al., 2014مقادير درصد بازدارندگي

میليلیتر رسانده شد؛ از محلول فوق مقدار 0 ،0 ،2 ،1

نمونهها با استفاده از فرمول زير محاسبه گرديد:

میليلیتر فولین  %11بهمدت  7دقیقه مخلو

 4،و  11میليلیتر برداشته و به حجم  111میليلیتر
رسانده شد؛ سپس از هر كدام از نمونهها 1 ،میليلیتر
برداشته و با  9میليلیتر محلول فولین سیوكالتیو ()%11
و  71میليلیتر آب مقطر مخلو و بهمدت  7دقیقه هم
زده شد .در ادامه  19میليلیتر محلول كربنات سديم
اشباع ( )%21به مخلو

04

تهیه شده افزوده و با آب به

 :Aمیزان جذب در طول موج  917نانومتر
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 -تجزیه و تحلیل آماری

یافتهها

برای تجزيه و تحلیل دادههای بهدست آمده از

در نمودار ( )1تغییرات جمعیت میکروبهای هوازی

نرمافزار ( SPSSويرايش  )23استفاده شد .تمامي

مزوفیل طي زمانهای تیمار گاز ازن نشان داده شده

بلوکهای كامل تصادفي با

است .براساس اين يافتهها طول مدت تیمار ازن اثر

استفاده از آنالیز واريانس دادهها و مقايسه میانگین

معنيداری ( )P<1/19بر روی شمارش میکروبهای

بهروش دانکن در سطح احتمال  9درصد انجام شد.

هوازی مزوفیل داشته است و بیشترين اثر ضدمیکروبي

رسم نمودارها با نرمافزار  EXCEL 2010صورت

گاز ازن در زمان  01دقیقه مشاهده شد كه طي آن

گرفت.

جمعیت میکروبي از  9/55واحد لگاريتمي در نمونه

آزمونها در قالب طر

اولیه به  3/33رسید.
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زمان د یقه
نمودار ( -)1تأثیر زمان ازندهي بر میانگین جمعیت مزوفیلهای هوازی در ادويههای مختل ؛
حروف غیرمشابه نشاندهنده معنيدار بودن تفاوت ( )P<1/19ميباشد.

روند كاهش باكتریهای مزوفیل هوازی به تفکیک

كاهش معنيدار ( )P<1/19بعد از  21دقیقه تیمار ازن

در سه نوع ادويه مورد بررسي در نمودار ( )2نشان داده

مشاهده شد .اما اين تأثیر در مورد فلفل بسیار خفی تر

شده است .شیب كاهش جمعیت اولیه اين باكتریها در

بود ،بهگونهای كه كاهش بار میکروبي بعد از  01دقیقه

سماق بیشتر از دو ادويه ديگر بود و موجب گرديد در

ازندهي آغاز شد .كاهش بار میکروبي در زيره و فلفل

دقیقه  11ازندهي جمعیت به  55/5درصد تعداد اولیه و

بعد از  01دقیقه فرآوری بهترتیب برابر  2و  1سیکل

در دقیقه  21به كمتر از حد رديابي برسد .در مورد زيره،

لگاريتمي برآورد شد.
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مطالعه اثر تیمار ازن بر ویژگیهای کیفی و بار میکروبی سماق ،زیره و فلفل
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نمودار ( -)2اثر زمان تیمار ازن بر تغییرات جمعیت مزوفیل هوازی در ادويههای مختل

در نمودار ( )3میانگین جمعیت كپک و مخمر در

يافته است بهطوری كه بیشترين اثر ضدمیکروبي ازن

ادويه نشان داده است .زمانهای

پس از  01دقیقه مشاهده شد .در نهايت تعداد كپک

اعمال گاز ازن بر روی میزان كاهش كپک و

مخمر در پايان  01دقیقه از حدود  0واحد لگاريتمي به

نمونههای مختل
مختل

مخمر تأثیر معنيداری ( )P <1/19نشان داد و با گذشت

حد غیرقابل رديابي كاهش يافت.

زمان ازندهي ،جمعیت كپک و مخمر كاهش بیشتری
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غیرمشابه نشاندهنده معنيدار بودن تفاوت ( )P<1/19ميباشد.

07

دوره  ،7شماره  ،3پیاپی  ،77پاییز 6331

بهداشت مواد غذایی

مقايسه روند كاهش جمعیت كپک و مخمر در نتیجه

و مخمر بهمیزان تقريبي  3و  0واحد لگاريتمي بهترتیب

افزايش زمان اعمال گاز ازن و بر اساس آزمون دانکن،

در زيره و فلفل مشاهده گرديد .در سماق هیچگونه

معنيدار ( )P<1/19بود (نمودار  .)0اين كاهش تا زمان

آلودگي كپک و مخمر در نمونه اولیه و طي ازندهي

 01دقیقه در مورد زيره نسبت به فلفل بیشتر ديده شد.

رديابي نشد.

اما از زمان  01تا  01دقیقه افت شديدی در تعداد كپک
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نمودار ( -)0اثر زمان تیمار ازن بر تغییرات جمعیت كپک و مخمر در ادويههای مختل

طبق نتايج نمودار ( )9زمان تیمار با ازن بر جمعیت

تحقیق ،جمعیت كليفرمها در هر مرحله زماني روند

كليفرمها تأثیر معنيداری ( )P<1/19داشته است .اما

كاهشي تقريباً ثابتي نشان دادند و در نهايت در زمان 01

برخالف ساير گروههای میکروبي مورد مطالعه در اين

دقیقه به حد غیرقابل رديابي رسید.
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حروف غیرمشابه نشاندهنده معنيدار بودن تفاوت ( )P<1/19ميباشد.
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جمعیت كلفرمها در نمونههای اولیه فلفل ،زيره و

به كمتر از حد قابل رديابي رسید .تغییرات درصد

سماق متفاوت بودند و با اعمال تیمار ازن كاهش

رطوبت ،میزان تركیبات فنلي و درصد بازدارندگي

معنيداری ( )P<1/19در جمعیت آنها مشاهده گرديد

متعاقب اعمال  01دقیقه تیمار ازن در جدول ( )1نشان

(نمودار  .)0با اين توضیح كه روند كاهش كليفرمها در

داده شده است .مقايسه میانگین درصد رطوبت در

سماق سريعتر از فلفل و زيره بود و بهرغم دارا بودن بار

نمونههای تیمار (بعد از  01دقیقه ازندهي) و نمونههای

كليفرمي معادل با فلفل ،در  11دقیقه ازندهي به حد

اولیه (قبل از ازندهي) تفاوت معنيداری بین فلفل و

غیرقابل رديابي رسید .در مورد زيره كه دارای بیشترين

سماق (بهترتیب با  4/10و  7/59درصد) نشان نداد اما

میزان آلودگي به كليفرمها بود ،روند كاهش جمعیت

اين مقادير بهطور معنيداری ( )P<1/19بیشتر از درصد

میکروبي پس از دقیقه  21تسريع گرديد و در دقیقه 01

رطوبت زيره ( 0/00درصد) بود.

فلفل

سماق
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نمودار ( -)0اثر زمان تیمار با ازن بر تغییرات جمعیت كليفرمها در ادويههای مختل
جدول ( -)1شاخصهای كیفي ادويههای مختل
ادویه
فلفل
سماق
زيره

بعد از اعمال  01دقیقه تیمار ازن

میزان کاهش
درصد رطوبت
4/10c
bc

ترکیبات فنلی
252/9

mg/kg

درصد بازدارندگی
11

7/59

1/4

2

0/00d

091

21

تركیبات فنولي اندازهگیری شده در ادويه زيره قبل

فلفل بعد از  01دقیقه اعمال گاز ازن بهطور معنيداری

و بعد از تیمار با گاز ازن بهترتیب  411و 391

( )P<1/19كاهش يافت ،اما در زمان مشابه تأثیر

میليگرم بر كیلوگرم بود .مقدار اين تركیبات در زيره و

چنداني در تركیبات فنلي سماق نشان نداد (جدول .)1
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درصد به داماندازی راديکال  DPPHدر زيره بعد از 01

مخمر شمارش شده برای انواع ادويهها  9×113كلوني

دقیقه ازندهي از  39/29به  11/24درصد رسید

ميباشد ( )ISIRI, 2008/3677كه اين میزان در مورد

( .)P<1/19در فلفل نیز روند كاهشي در فعالیت

طبق استاندارد تعیین شده بود .اما در زيره و فلفل اين

آنتياكسیداني مشاهده شد ،اما اين كاهش معنيدار نبود.

مقدار حدود  911تا  1111برابر بیش از استاندارد ملي

در مورد سماق كاهش فعالیت آنتياكسیداني

ايران بود .جمعیت كپک و مخمر با اعمال تیمار ازن

غیرمعنيدار ( 2درصد) برآورد شد.

بهمدت  21و  01دقیقه ،بهترتیب در زيره و فلفل به
حد استاندارد رسید .در مطالعهای غلظتهای مختل
ازن برروی خرما را مورد بررسي قرار دادند .نتايج

بحث و نتیجهگیری
مقايسه باكتریهای مزوفیل هوازی در نمونههای

نشان داد ازندهي منجر به كاهش كپک و مخمر شده

ادويه نشان داد در پايان دوره  01دقیقه

و روش مناسبي برای كاهش بار میکروبي و افزايش

مختل

ازندهي ،جمعیت اين گروه از باكتریها در فلفل و
زيره در حدود  1/9واحد لگاريتمي كاهش يافت.

ماندگاری خرما ميباشد (.)Farajzadeh et al., 2013
طبق استاندارد ملي ايران ()ISIRI, 2008/3677
3

درحاليكه اين باكتریها سیر نزولي سريعي در سماق

میزان كليفرمها در ادويهها حداكثر  11كلوني

داشتند و متعاقب  21دقیقه گاز ازن حذف گرديدند.

ميباشد .اين میزان در مورد فلفل و سماق قابل قبول و

اين تفاوت ميتواند در نتیجه تنوع گروههای میکروبي

در حد استاندارد بود .اما اين شاخص در زيره بعد از

با درجات مختلفي از مقاومت نسبت به ازن و بهويژه

 01دقیقه تیمار ازن حاصل شد .از غلظتهای مختل

حضور باكتریهای اسپوردار در برخي از ادويهها باشد.

گاز ازن در زمانهای  3و  9ساعت برای كاهش بار

در تحقیقي كه بر روی آلودگيزدايي آب با استفاده از

میکروبي انجیر خشک استفاده شد كاهش معنيداری

گاز ازن (بهمدت  21تا  91دقیقه) انجام گرفت ،كاهش

در میکروبهای هوازی مزوفیل ،كليفرمها ،كپکها و

معنيداری در جمعیت ويروسها و گروههای مختل

مخمرها مشاهده شد و اشريشیا كوالی بهطور كامل

میکروبي از جمله اشريشیا كوالی

داشت ( Gray,

.)2014

حذف گرديد ( .)Ozteken, 2006بهمنظور حذف و يا
كاهش آفات و آلودگي میکروبي زعفران از ازن استفاده

با توجه به اينكه فلفل و زيره دارای بیشترين

شد .نتايج بهدست آمده حاكي از كاهش باكتریهای

آلودگي به كپک و مخمر در نمونه شاهد بودند ،با

مزوفیل هوازی ،كليفرمها ،كپک و مخمرها بود

اعمال زمان  01دقیقه ازندهي شمارش كپک و مخمر

(.)Akbari et al., 2014

در اين دو ادويه به صفر رسید كه اين اثر در مورد فلفل

در همه ادويهها زمان فرآوری  01دقیقهای با گاز

بهمراتب بیشتر بود .اين تفاوت ميتواند در نتیجه

ازن ،باعث كاهش میزان رطوبت موجود در آنها شد

برهمکنش تركیبات ضدمیکروبي فلفل و ازن ميباشد.
براساس استاندارد ملي ايران حداكثر میزان كپک و

04

همتی مقدم و همکاران

 زیره و فلفل،مطالعه اثر تیمار ازن بر ویژگیهای کیفی و بار میکروبی سماق

 استفاده از ازن موجب كاهش،ويژگيهای كیفي ادويه

بهطوری كه در زيره و فلفل كاهش رطوبت معنيدار

 در.چشمگیر يا حذف گروههای متنوع میکروبي شد

 در.) و در مورد سماق غیرمعنيدار بودP<1/19(

نتیجه ازندهي روشي مؤثر برای ارتقای كیفیت

،بررسي اثر ازن در رفع آفالتوكسین در مغز و آرد پسته

.میکروبي ادويهها ميباشد

 رطوبت و، رنگ،pH نشان دادند تیمار ازن تأثیری بر
Yesilcimen ( اسیدهای چرب دو نوع نمونه نداشت

سپاس زاری
اين مطالعه در قالب پاياننامه كارشناسيارشد و با
استفاده از امکانات آزمايشگاههای میکروبیولوژی
.دانشکده كشاورزی انجام گرفت

تعارض منافع
نويسندگان هیچگونه تعارض منافعي برای اعالم
.ندارند

 مقدار تركیبات فنلي در زيره و.)and Murat, 2006
فلفل نسبت به نمونه اولیه (بدون اعمال ازن) بهطور
 اما تأثیر چنداني در تركیبات،معنيداری كاهش يافت
 درصد به داماندازی راديکال.فنلي سماق نشان نداد
. در هر سه ادويه كاهش يافتDPPH
مطالعه حاضر نشان داد ادويهها دارای بار میکروبي
میکروارگانیسمها

باال و متشکل از گروههای مختل

ميباشند كه كیفیت میکروبي را از حالت استاندارد
 بهرغم اثرات نسبي تیمار ازن بر برخي.خارج ميكنند
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Abstract
Herbs are often produced by traditional methods and in poor sanitary conditions and can contain high
amounts of spoilage and pathogenic microbes. The aim of this study has investigated the effect of ozone
on some qualitative characteristics and microbial spices sumac, cumin and pepper. For this purpose,
samples were treated by ozone at a concentration of 2 g per hour for 10, 20, 40 and 60 minutes. Then
microbial count and chemical characters such as moisture content, antioxidant properties, and phenolic
compounds were determined. The results showed that compared with controls, treatment with ozone
decreased 2 logarithmic units (P <0.05) the total number of micro organisms, 4 logarithmic unit mold
and yeast populations, and 1 logarithmic unit coliform. On the other hand, 60-minute treatment with
ozone caused a significant reduction (P <0.05) the amount of moisture in the cumin and pepper But this
was not statistically significant reduction in sumac. After treatment as well as 60 minutes of ozone, the
number of phenolic compounds in cumin and pepper significantly was fell compared to control (P<0.05)
While there was no significant reduction in sumac. In the case of the antioxidant index (percentage of
Scavenging of DPPH radical) Results showed that At time zero and after 60 minutes of treatment with
ozone, the highest antioxidant activity respectively was observed in crushed spices, pepper, and cumin.
According to the findings, we can ignore the negative effects of ozone on some qualitative features of
spices, used it effectively to reduce microbial seasonings.
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