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چکیده
هدف از این مطالعه استفاده از تکنیک امپدانس و مقایسه نتایج حاصل از این تکنیک با روش مرجع در سبزیجات خشک شده بهروش سنتی
و صنعتی بود .تعداد  31نمونه سبزی خشک شده بهروش سنتی و  31نمونه سبزی خشک شده بهروش صنعتی با استفاده از روش کشت
مرجع و نیز با استفاده از دستگاه امپدانس و براساس دستورالعمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد آزمایش و شمارش میکروبی
قرار گرفتند .روش امپدانس نشان داد که حداقل و حداکثر تعداد میکروارگانیسمها در نمونههای سنتی بهترتیب  4/01× 114و 1/41× 119
باکتری در هر گرم نمونه بود .حداقل و حداکثر تعداد میکروارگانیسمها در نمونهها بهترتیب  7/11×115و  9/11×112باکتری در گرم بود.
حداکثر زمان تشخیص در روش امپدانس در سبزیجات خشک شده بهروش سنتی و صنعتی بهترتیب  21/24و  23/90ساعت و حداقل زمان
تشخیص در روش صنعتی و سنتی بهترتیب  11/35و 0/25ساعت برآورد شد .نتایج نشان داد ،پیشگویی مقادیر بار میکروبی سبزیجات
خشک شده با استفاده از معادالت رگرسیونی حاصل بهترتیب معادل  1/9133 ،1/9199و  1/0091برای سبزیجات خشک بهروش سنتی،
صنعتی و مجموع دو روش بود که بیانگر میزان تطابق باالی روش امپدانس با روش مرجع میباشد .بار میکروبی در سبزیهای خشک شده
سنتی و صنعتی بهترتیب بیشتر و کمتر از حد مجاز استاندارد بود .با توجه به انطباق باالی روش مرجع و امپدانس در این مطالعه ،روش
امپدانس میتواند بهعنوان روش جایگزین برای کنترل بار میکروبی سبزیجات خشک استفاده شود.
واژههای کلیدی :امپدانس ،سبزیجات خشک شده ،روش صنعتی ،روش سنتی
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نجارپور و همکاران

مدل پیشگوی بار میکروبی بر پایه امپدانس در سبزیجات

کلی سنتی و مدرن انجام میگیرد ،حائز اهمیت فراوانای

مقدمه
سبزیجات و میوههای تازه از مواد غذایی ضروری در
رژیم غذایی انسان میباشند .سبزیجات از مناابع سرشاار

است (.)Mortazavi et al., 2002
روشهای سنتی بررسی بار میکروبی غالباً وقاتگیار

امالح ،ویتامینهاا ،آنتایاکسایدانهاا ،فیبرهاای رژیمای

بوده و علیرغم کم هزینه بودن همواره بارای میکارو

محلول و نامحلول هستند .با توجه به فصلی بودن تولیاد

شناسان مشکلساز هستند و خصوصاً هنگامی که اعاالم

برخی سابزیجات ،تیییار سابک زنادگی ،درم اهمیات

سریع نتایج از نظر اقتصاادی و پزشاکی واجاد اهمیات

تیذیااهای مصاارف ساابزیجات و اسااتفاده از ساابزیجات

اساات ( .)Fazlara, 2004در دو دهااه اخیاار اسااتفاده از

خشک در فرموالسیونهای غاذایی ،در ساالهاای اخیار

روش میاازان مقاوماات الکتریکاای یااا امپاادانس جهاات

کارگاههای تولید سبزیجات فرآوری شده افازایش قابال

شناسایی میکرو های حائز اهمیات در ماواد غاذایی و

توجهی پیدا کرده است .سبزیجات خشک شاده در یای

نیااز شاامارش کلاای میکاارو هااا در غااذاهای مختلااف

مراحل مختلف قبل از برداشت ،پس از برداشات ،حمال

گسترش فاراوان یافتاه اسات .در ایان روش تشاخیص

و نقل و بستهبندی توسط گروه وسایعی از میکارو هاا

سریع وجود باکتریهاا از یریاق نماایش فعالیاتهاای

آلوده میشوند و اگر از سطح بهداشتی پایینی برخاوردار

متابولیک بهوسیله ایجاد تیییر در مقاومات الکتریکای در

باشند ،میتوانند بهعنوان منبع آلودگی ماده غذایی عمال

محیط کشت امکانپاذیر مایباشاد و بار خاالف روش

کنند (.)Bahreini et al., 2011

مرجع خطاهای فنی در کشت وجود ندارد ( Razavilar,

میکروارگانیساامهااای موجااود در انااواع ساابزیجات

 .)2008همچنین تکنیک امپدانس دارای پتانسایل بااالیی

خشااک از دسااته میکروارگانیساامهااای بااومی خااام و

باارای حاال دو موضااوع ساارعت و محاادوده تشااخیص

گیاهااان ماایباشااند .گاارد و غبااار ،حشاارات ،ف ااوالت

پاتوژنهای غاذایی مایباشاد .در ایان روش نیاازی باه

مورد مصارف در فرآیناد ،از

آمادهسازیهای مرسوم در روش کشت سنتی نمونههاای

منابع دیگر آلودگی این فرآوردهها میباشند .اگر فرآیناد

غذایی نمیباشد و مایتاوان تعاداد نموناههاا را در هار

خشک کردن و شرایط نگهداری انواع سبزیجات خشک

عملیات تا حاد زیاادی افازایش داد و هامچناین زماان

مناسب باشد ،میکروارگانیسمها در آنها رشد نمیکنناد.

تشخیص بهیور قابل مالحظهای کوتاهتر از روش کشت

در صورتی که تجهیزات مورد استفاده در فرآیند خشاک

سنتی مایباشاد ( .)Spiller et al., 2006از جملاه ایان

کااردن ،تمیااز و بهداشااتی نباشااد ،شاامارش نهااایی

موارد میتوان به بهرهگیری از تکنیک امپادانس در نقاا

میکروارگانیسمها نیاز افازایش ماییاباد .در ایان راساتا

مختلاف جهاان در تشاخیص آلاودگیهاای غاذایی و

روشهای جداساازی و تشاخیص بااکتریهاا باهویاهه

شناسایی عوامل بیماریزا اشاره کرد .در برخی مطالعاات

باکتریهای بیماریزا در ماواد غاذایی کاه باه دو روش

انجام شده میزان انطباق دو روش اساتاندارد و امپادانس

پرندگان و جوندگان و آ

برای شمارش میکروبی بررسی شده است .بررسی میزان
انطباق دو روش اساتاندارد پورپلیات و امپادانس بارای
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شمارش کلی میکروبی در بساتنی سانتی (،)Lak, 2005

روش سریع بارای تعیاین میکروارگانیسامهاای فساادزا

تخمین محتوی باکتریایی ماایونز ()Faraji et al., 2004

معرفی شده است ( Coppola and Firstenberg-Eden,

و بار میکروبی شیر خام و پاستوریزه (،)Fazlara, 2004

.)2006

انجام شده است ،در اکثر مطالعات انجام شاده باا توجاه

با توجه به اینکه تاکنون تکنیک امپدانس برای تعیین

بهمیزان انطباق باالی دو روش سنتی و امپدانس ،تکنیاک

بار میکروبی در انواع سبزیجات خشاک ماورد اساتفاده

امپدانس باهعنوان جاایگزینی بارای روشهاای مرساوم

قرار نگرفته است ،در این تحقیق یراحی مدل پیشاگوی

معرفی شده است.

بار میکروبای بار پایاه امپادانس در سابزیجات خشاک

در برخی مطالعات انجام شده از روش امپدانس برای
ارائه مدلهای پیشگو اساتفاده شاده اسات .مادلساازی

بستهبندی شده سنتی و صنعتی بهعنوان هادف ماد نظار
قرار گرفته است.

ریاضی تراکم میکروبی بر اساس روش امپدانس در فیلاه
گوشت ماکیان و بررسی تطابق آن با مقدار ازت فرار تام

مواد و روشها

مورد بررسی قرار گرفته است (.)Fazlara et al., 2013a

 -مواد مورد نیاز

هاامچنااین در برخاای مطالعااات روش امپاادانس باارای

بهمنظور اجرای این تحقیق تعاداد  91نموناه سابزی

شناسایی ییف خاصی از میکروارگانیسمها ارزیابی شده

خشک از سطح شهر اهواز جماعآوری گردیاد .باه ایان

اساات .شناسااایی اشریشاایا کلاای و اسااتافیلوکوکوس

نحو که تعداد سی نمونه سابزی خشاک شاده سانتی از

اورئوس در نموناههای کاره پاساتوریزه ( Khataminia

پنج نوع سبزی خشک (کوکو -آش -قورماه – پلاویی-

 ،)andهمچناااااین شناساااااایی

ماهی) جمعآوری شد .از هر نوع سبزی شش سهم ،کاه

2008

Fazlara,

استافیلوکوکوس اورئوس در الشههای تازه ییاور ،مار

هر سهم از شش مکان (عطاری) مختلف جماع آوری و

پخته شده و نیز فرآوردههای مختلاف فارآوری شاده از

سی نمونه سبزی خشک شده صنعتی از سه برند تجاری

گوشت مر بهوسیله روش امپدانس مورد بررسای قارار

از هر برند پنج نوع (سبزی کوکو -آش -پلاویی-قورماه

گرفته است و این روش بهعنوان روشای مناساب بارای

– ماهی) و از هر نوع سابزی خشاک دو تااریو تولیاد

جسااتجو و شناسااایی اسااتافیلوکوکوس اورئااوس در

متفاوت تهیاه گردیاد .کلیاه محلاولهاا و معارفهاای

موادغااذایی گاازارش شااده اساات ( Glassmoyer and

شیمیایی از شرکت ( )Merck, Germanyخریداری شد.

.)Russell, 2001

 -روش کشت مرجع (روش پورپلیت )Pour Plate

در مطالعهای دیگر از این روش برای ارزیاابی تاراکم

ابتدا از نمونههای سبزی ،رقیقسازی متوالی تهیه شاد

انتروکومهااا و پااایش بقاااء آنهااا اسااتفاده شااده اساات

و سپس بر یبق دستورالعمل استاندارد نسبت باه انجاام

( .)Spiller et al., 2006در بررسی انجام شاده بار روی

کشت پورپلیت در محیط کشت آگار استاندارد شامارش

محصوالت غذایی کام اساید ،روش امپادانس باهعنوان

میکروبی در پلیت و گرمخانهگذاری در دمای  31درجاه
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نجارپور و همکاران

 -تجزیه و تحلیل آماری

نتایج حاصال از دو روش باا یکادیگر مطابقات داده

.)5272/2008
 -اندازهگیری بار کلی میکروبی بهروش امپدانس

شد ،عالوه بر آن میزان همبستگی ( )Correlationآنها با

مقاادار  15دقیقااه قباال از انجااام کشاات ،لولااههااای

استفاده از نرمافزار  Excelتعیین شد .ضمن تهیه نماودار

امپدانس جهت هم دماایی باا محایط از یخ اال بیارون

حاصل نسبت به یراحای و تادوین فرماول باا الگاوی

آورده شدند .سپس با  1111میکرولیتر از سوپانسیون که

ریاضاای پیشااگویی مربویااه اقاادام شااد ،کااه در تفساایر

بهیور همزمان کشت در پلیت آن نیاز انجاام داده شاده

کالیبراسیون نتایج حاصل از روش امپدانس مورد استفاده

بود ،تلقیح و درون انکوباتور دستگاه آنااالیزر میکروبای

قاارار گرفاات ( .)Baggreman, 2014نتااایج حاصاال از

 ،Sy-lab( Bactrac 4300اتاااریش) قااارارداده شاااد و

شمارش کلی میکروبی در کال دوره در روش مرجاع و

مشخصات لوله شامل نوع و شماره نمونه وارد نرم افزار

نیز زمانهای باهدسات آماده برحساب سااعت توساط

دستگاه شد و روش مربو باه ارزیاابی شامارش کلای

دستگاه امپدانس در سیساتم نارمافازاری ویاهه دساتگاه

میکروبی در  31درجه سلسیوس با اساتفاده از تیییارات

آناالیزر میکروبی بام ترام که براساس  Excelیراحای

امپدانس یا مقاومت الکتریکی در محیط کشت ( Media

شده باود ،ثبات گردیاد و منحنای ارتباا دو روش باا

 Valueیا  )M-Valueبا مدت زمان گرم شدن اولیه یاک

باالترین ضریب تعیین ( )R2بهدست آمد و بر این اساس

ساعت ( )Warm Up Timeو حد آساتانه ()Threshold

فرمول یا معادله منحنای رگرسایون مربویاه کاه جهات

معادل  5درصد و فواصل زماانی انادازهگیاری امپادانس

پیشگویی و محاسبه ریاضی تراکم میکروبای بار اسااس

معااادل  11دقیقااه باارای یااول ماادت زمااان  24ساااعت

پارامتر زمان امپدانس میباشد ،حاصل شد .نتایج حاصل

کااارکرد دسااتگاه تنظاایم گردیااد و پااس از  24ساااعت

از فاکتورهای مورد مطالعه با استفاده از نارمافازار SPSS

نمونهها خارج شده و نتایج آنهاا در نارمافازار دساتگاه

نسخه  21مورد بررسی و تجزیه و تحلیال آمااری قارار

ثبت شد (.)Coppola and Firstenberg-Eden, 2006

گرفت.

 انتخاب و تنظیم آستانه و زمان شناسایی امپدانس()Impedance Detection Time

باارای ایاانکااه اناادازهگیااری در یااول یااک ساایکل

یافتهها
 -شمارش کلی باکتریهای سبزی خشک شده

اندازهگیری سنجش شود عدد آستانه باید قبل از شاروع

بار میکروبی سبزیهاای خشاک شاده باه دو روش

اندازهگیری و یا حداقل قبل از اتمام مرحلاه گارم شادن

سنتی و صنعتی با استفاده از روش کشات مرجاع ماورد

شود .مقدار آستانه باین  3-5درصاد M

بررسی قارار گرفات .باهیاور کلای در مطالعاه حاضار

(امپدانس محایط کشات) و  5-11درصاد ( Eامپادانس

میانگین بار میکروبی سبزیهای خشک صنعتی کمتار از

الکترودی) در نظر گرفته شد (.) Lee et al., 2009

سبزیهای خشک سنتی بود .بر این اساس مشخص شد

دستگاه انتخا
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که حداقل آلودگی در سبزیجات خشاک شاده باهروش

( )Detection Timeدر سبزیجات خشک شده باهمیازان

سنتی به میازان  4/01×114cfu/gو حاداکثر آن 9 cfu/g

 9/11ساعت و مربو به نمونه سبزی قورمه و حاداکثر

 1/41×11ب اا میااانگین  5/49 Log cfu/gبااوده اساات.

آن  21/24ساعت و مربو باه نموناه سابزی آش باوده

همچنین نتایج آزمون باار میکروبای سابزیجات خشاک

است .همچنین نتاایج آزماون میکروبای شامارش کلای

شده باهروش صانعتی در کشات مرجاع نشاان داد کاه

باکتریها در کال نموناههاای سابزیجات خشاک شاده

حداکثر مقدار آلودگی نمونههاا در روش صانعتی cfu/g

بهروش سنتی با روش امپدانس مشخص کرد که حداقل

 7/11×115و حاداقل آن  9/11×112 cfu/gباا میاانگین

زمان تشخیص در سبزیجات خشک شده بهمیزان 11/35

 4/43 Log cfu/gبوده است (جدول .)1

ساعت و مربو به نموناه سابزی پلاویی و حاداکثر آن

نتایج آزمون میکروبی شمارش کلی باکتریها در کال
نمونههای سبزیجات خشاک شاده باهروش صانعتی باا

 23/21ساعت و مربو باه نموناه سابزی قورماه باوده
است.

روش امپدانس مشخص کرد که حداقل زماان تشاخیص
جدول ( -)1مقایسه میانگین بار میکروبی سبزیهای خشک شده بهروش سنتی ،صنعتی و کل نمونهها با حد مجاز استاندارد ملی ایران
روش خشک

تعداد

کردن

نمونهها

)Log(cfu/g

میانگین

حد مجاز استاندارد
)Log(cfu/g

انحراف معیار

t

df

Sig

سنتی

31

5/49

5

1/44

9/10

29

1/11

صنعتی

31

4/43

5

1/02

-3/73

29

1/111

کل نمونهها

91

4/99

5

1/04

-1/3

59

1/791

با استفاده از آزماون  One Sample T Testمیاانگین

 -مقایسه نتایج حاصل از شمارش باکتری در نمونههای

بااار میکروباای ساابزیهااای خشااک (ساانتی و صاانعتی)

سبزی خشک شده بهروش سنتی در دو روش مرجع و

اختالف معنیداری ( )p<1/15با حد مجااز باارمیکروبی

امپدانس

سبزیهای خشاک معاادل  5 Log cfu/gاعاالم شاده از

منحنی ارتبا زمانهاای باهدسات آماده از دساتگاه

سوی استاندارد ملی ایران نشان داد (جادول  .)1بادین

امپدانس با مقاادیر باار میکروبای سابزی خشاک شاده

نحو که بار میکروبی در سبزیهای خشک سنتی بهیاور

حاصل در شکل ( )1نشان داده شاده اسات .میازان ،R2

معنیداری بیش از حد مجااز اساتاندارد ( )t=9/10و بار

 1/9199است که نشان دهنده انطباق باالی فرمول است.

عکس بار میکروبی سبزیهای صنعتی بهیور معنیداری

ضریب تعیین یا  R2در شکلها نشاندهنده میزان انطباق

کمتر از حد مجاز استاندارد ( (t=-3/73بودند.

دو روش و میزان کارایی فرماول مایباشاد .اگار مقادار
ضریب تعیین بیش از  1/75باشاد نشاان دهناده انطبااق
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باالی فرماول یاا قادرت پیشاگویی بااالی مقاادیر باار

در سبزیجات خشک شده بهروش سنتی بهصورت رابطه

میکروبی در سبزیجات خشاک شاده باا بهارهگیاری از

( )1میباشد.

تکنیک امپدانس و معادالت رگرسیونی اسات ( Fazlara

رابطه ()1

.)et al., 2013b
همچنین میازان  rیاا ضاریب همبساتگی ریشاه دوم

y=-0.1239x+7.2464

در این رابطه  ،yبار میکروبای و  ،xزماان تشاخیص
تعیین شده با روش امپدانس میباشد.

ضریب تعیین بوده و اگر باین  1/05تاا  -1و هامچناین

با توجه به رابطاه رگرسایونی در نماودار ( )1میازان

شاخص  Syxکه پراکنش دادهها را نشاان مایدهاد اگار

شاخص  Syx=1/129و ضریب همبستگی r= -1/9575

کمتر از  1/5باشد نشان دهنده نزدیکی دادهها به یکدیگر

بود در نتیجه میتوان با اساتفاده از روش امپادانس و باا

اساات ( .)Yang et al., 2004معادلااه تطااابق روش

قرار دادن زمان بهدست آمده از روش امپدانس در معادله

شمارش بار میکروبی بهروش امپدانس و کشات مرجاع

رگرسیونی بهدست آمده ،بار میکروبی را در نموناههاای
سبزی خشک بهدست آورد.

نمودار ( -)1مقایسه نتایج حاصل از شمارش باکتری در نمونههای سبزی خشک شده بهروش سنتی به دو روش مرجع و امپدانس

 -مقایسه نتایج حاصل از شمارش باکتری در نمونههای

در نمودار ( )1نتایج حاصال از شامارش بااکتری در

سبزی خشک شده بهروش صنعتی در دو روش مرجع و

نمونههای سبزی خشاک شاده باهروش صانعتی در دو

امپدانس

روش مرجع و امپدانس نشان داده شده است.
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نمودار ( -)2مقایسه نتایج حاصل از شمارش باکتری در نمونههای سبزی خشک شده بهروش صنعتی به دو روش مرجع و امپدانس

معادله تطابق روش شمارش باار میکروبای باهروش

توجه بهمیزان شاخص  Syx=1/209و ضریب همبستگی

امپاادانس و کشاات مرجااع در ساابزیجات خشااک شااده

 r= -1/9557بود که حاکی از نزدیکی دادهها به یکدیگر

بهروش صنعتی بهصورت رابطه ( )2میباشد.

بود .در نتیجه میتوان با استفاده از روش امپادانس و باا
قرار دادن زمان بهدست آمده از روش امپدانس در معادله

رابطه ()2

𝑦 = −0.2275𝑥 + 8.6558

رگرسیونی بهدست آمده ،بار میکروبی را در نموناههاای
سبزی خشک بهدست آورد.

در این رابطه  ،yبار میکروبای و  ،xزماان تشاخیص
تعیین شده با روش امپدانس میباشد.

 مقایسه نتایج حاصل از شمارش کلی بااکتریهاا در کللنمونههای سبزی خشک شده

میزان باالی  R2در نمودار ( )2با مقدار  1/9133نشان

در نمودار ( )3نتایج حاصل از شمارش کلی

دهنده میزان انطباق دو روش شمارش میکروبی (مرجاع

باکتری ها به دو روش مرجع و امپدانس در کل

و امپدانس) و همچنین میزان کارایی فرمول میباشد .باا

نمونههای سبزی خشک شده نشان داده شده است.

1
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نمودار ( -)3مقایسه نتایج حاصل از شمارش کلی باکتریهادر کل نمونههای سبزی خشک شده به دو روش مرجع و امپدانس

مقادار  R2معادلااه رگرساایونی درنمااودار ( )3معااادل

روش امپدانس ،سرعت انجام آن است که بسیار سریعتر

 1/0091می باشد که بیانگر میزان تطابق باالی دو روش

از روشهای مرجع میکروبی است .اندازهگیری مقاومت

بهکار برده شده است .بهعالوه با توجه بهمیزان شااخص

الکتریکی (امپدانس) روش نسبتاً سریعی است که در آن

 Syx=1/240و ضریب همبستگی  r= -1/9413باود کاه

شناسایی سریع میکرو ها از یریق نمایش فعالیتهاای

دادههای حاصال از شامارش

متابولیک که بهوسیله ایجاد تیییر در مقاومات الکتریکای

میکروبی بهروش امپدانس با روش مرجع بود و میتوان

امکاان پاذیر مایشاود ( .)Ruan et al., 2002از ساوی

بیان داشت که باا اساتفاده از روش امپادانس و باا قارار

دیگر روش مرجع بار اسااس شامارش کلای میکروبای

دادن زمان بهدسات آماده از روش امپادانس در معادلاه

ماایباشااد کااه در واقااع تعااداد ارگانیساامهااای زنااده را

رگرسیونی بهدست آمده ،بار میکروبی را در نموناههاای

بهصورت کلنیهای قابل رویت در سطح محایط کشات

سبزی خشک بهدست آورد.

آشکار مینماید .با یراحی منحنایهاای کالیبراسایون دو

حاکی از همبستگی خو

روش که بر اساس معادالت رگرسیونی میباشد و بارای

بحث و نتیجهگیری

هر ماده غذایی بهیور مجزا یراحی میگاردد ،مایتاوان

بهاارهگیااری از روش امپاادانس بااا توجااه بااه امکااان

تراکم باار میکروبای را باا اساتفاده از روش امپادانس و

حصول سریع نتایج ،بسیار توساعه یافتاه اسات .مزیات

معادله رگرسیونی مربویه بهیاور محاساباتی پیشاگویی
نمود (.)Yang and Bashir, 2008
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در مطالعه حاضر میزان پیشگویی مقادیر بار میکروبی
سبزیجات خشک شده با استفاده از معادالت رگرسیونی

کارخانجات مواد غذایی و نیز مراکاز نظاارتی و کنترلای
قابل استفاده است (.)Grossi et al., 2008

حاصااال باااهترتیب  1/9133 ،1/9199و 1/0091بااارای

مدلسازی ریاضی تراکم میکروبای بار اسااس روش

سبزیجات خشک بهروش سنتی ،صانعتی و مجماوع دو

امپدانس در فیله گوشت ماکیان و بررسای تطاابق آن باا

روش بود که بیانگر قدرت پیشگویی بااالی فاکتورهاای

مقدار ازت فرار تام انجام گرفت و ااهار شد کاه میازان

مورد مطالعه در سبزیجات خشک شده بهروش صانعتی

تطابق روش امپدانس با روش مرجع پورپلیت در فصول

و سنتی با تکنیک امپدانس و بار باکتریایی باا اساتفاده از

گرم و سرد و نیاز کال دادههاا باهترتیب  90/1درصاد،

معادالت رگرسیونی حاصل میباشد.

 97/3درصد و  97/3درصد باوده اسات .میازان تطاابق

در مطالعهای که از روش امپدانس و کشت مرجع در

روش امپدانس با مقدار ازت فرار تام در فصاول سارد و

پلیاات بااهمنظااور شناسااایی انتروکااومهااای موجااود در

گرم و نیز کل دادهها بهترتیب  01/5درصد 01/4 ،درصد

سطوح در تماس با مواد غذایی استفاده شاده و گازارش

و  02/5درصااد و هاامچنااین میاازان تطااابق مقاادار بااار

گردیده که با توجه به انطباق باالی روش مرجع با روش

باکتریایی با مقدار ازت فرار تام بههماان ترتیاب معاادل

امپاادانس ( ،)R2 =1/92روش امپاادانس بااهعنوان روش

 03/2درصد 03/2 ،درصد و  03/3درصد حاصل گردید

انتخااابی و جااایگزین روش مرجااع باارای شناسااایی

(.)Fazlara et al., 2013a

انتروکاومهاا توصایه شاده اسات ( Andeade et al.,

با توجه به کاهش قابل مالحظه مدت زمان شناساایی

 .)1998در تحقیقی دیگر به بررسای هادایت الکتریکای

و شمارش میکروارگانیسمها در روش امپادانس نسابت

غیرمستقیم برای تعیین باکتریهای بیماریزا پرداخته شد

بهروش مرجع ،صرفهجاویی در ماواد مصارفی ،مساتند

و مشااخص گردیااد کااه گونااههااای اسااتافیلوکوکوس

سازی اتوماتیک دادهها ،کاهش خطاهای مربو به انجام

اورئوس ،لیستریا مونوسایتوژنز ،انتروکوکاوس فکاالیس،

کشت و شمارش و بهلحاا میازان تطاابق بااالی روش

باساایلوس سااوبتیلیس ،اشریشاایا کلاای ،سااودوموناس

امپدانس و روش مرجع در مطالعه حاضر بارای نموناه-

آئروژینوزا ،آئروموناس هیدروفیال و گونههای ساالمونال

هااای ساابزی خشااک مااورد بررساای ،روش امپاادانس

توسط تیییرات هدایت الکتریکی غیرمساتقیم در محایط

میتواند بهعنوان یاک تکنیاک ساریع و قابال ایمیناان،

مایع امپدانس قابل تعیین هستند (.)Bolton et al., 1990

جایگزین روشهای مرسوم برای کنترلهاای نظاارتی و

همچنین تراکم کلی میکروبی در انواع بستنی با اساتفاده

بهداشتی در سطح انبوه باشد.

از روش استاندارد مرجع و نیز روش امپادانس ارزیاابی
گردید و میازان انطبااق ایان دو روش خاو

و معاادل

 R2 =1/7794گزارش گردیاد .آناان ااهاار داشاتند کاه
روش امپدانس باهعنوان یاک روش مطمائن ،کااربردی،

تعارض منافع
نویسندگان هیچگوناه تعاارم مناافعی بارای اعاالم
ندارند.

سریع و آسان در ارزیاابی کیفیات بساتنیهاای تولیادی
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Abstract
This study was aimed to use of impedance technique and comparison of its results with reference method
in traditional and industrial dried vegetables. In this study, 30 samples of traditional dried vegetable and
30 samples of industrial dried vegetable were tested for microbial counts by reference method of culture
and Impedance device in accordance with the Instruction of Standards and Industrial Research Institute
of Iran. Using impedance method, minimum and maximum number of microorganisms in traditional
samples was estimated at 4.80 × 104 and 1.40 × 106 bacteria per gram, respectively. Meanwhile in
industrial samples the minimum and maximum bacterial load was 6.00 × 102 and 7.00 × 105 per gram,
respectively. The maximum detection time in the impedance method in industrial and traditional dried
vegetables was 20.24 and 23.68 hours, respectively and minimum detection time in industrial and
traditional samples was 11.35 and 8.25 hours. The results showed determination coefficients of bacterial
load in dried vegetable by regression equations were 0.9169, 0.9133 and 0.8861 in traditional, industrial
and total of two method dried vegetables respectively. It indicates that high correlation was between the
reference and impedance methods for traditional and industrial dried vegetables. Microbial load in
traditional and industrial dried vegetables was higher and lower than that of standard limit, respectively.
Therefore, the impedance technique could be used as an alternative method for control of bacterial load
in the dried vegetable.
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