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چکیده
در اين پژوهش از پلیمر طبیعي بر پايه كنسانتره پروتئین خوراكي آب پنیر،برای پوشش دهي مغز پسته استفاده گرديد .مغز پسته با
عصاره مريم گلي در مقادير 4500 ،3500و  5000پي پي ام و زيره سبز در مقادير  6000 ،5500 ،5000 ،3000و  6500پي پي ام به
پوشش افزوده شد و عالوه بر آن نمونه شاهد نیز در نظر گرفته شد ،گروه شاهد شامل مغز پسته بدون پوشش و بدون عصاره و مغز
پسته پوشش ديده و بدون عصاره بودند .سپس گروههای تیمار و شاهد جهت بررسي اثرات ضد قارچي در مدل واقعي ،در پلیت
های استريل قرا داده شده و كشت هفت روزه قارچ آسپرژيلوس فالووس را به مركز هندسي پلیتها تلقیح كرده و بعد از آن به
شکل روزانه رشد ديسک تلقیحي اندازه گیری شد .تمامي پلیت ها دردمای  25درجه سانتي گراد به مدت ده روز گرمخانه گذاری
شدند .افزايش میزان غلظت عصاره در پوشش خوراكي بر پايه آب پنیر منجر به كاهش معني دار رشد قارچ تلقیح شده گرديد.در بررسي
تأ ثیر مقادير مختلف عصاره در تركیب پوشش میزان ممانعت كنندگي بر روی تولید آفالتوكسین از اهداف اصلي طرح بوده كه
نتايج در قالب نمودار های اندازه گیری سموم  G1 ،B2 ،B1و  G2ارايه شده است .نتايج نشان داد كه برای عصاره مريم گلي
مقادير باالتر از غلظت 4500پي پي ام و برای عصاره زيره سبز غلظت های بیشتر از  6000پي پي ام باعث جلوگیری از تولید
آفالتوكسین در مغز پسته گرديد.
واژههای كلیدی :مغز پسته ،آفالتوكسین ،پوشش خوراكي  ،زيره سبز ،مريم گلي

مسؤول مکاتباتjavanmard @ irost.ir:
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-1مقدمه

نگهداری تركیبات موجود طعم و بو در مواد غذايي انجام
میکربي 4نوعي

فعال5

پسته درختي است از خانواده آناكاردياسه كه با شرايط تابستانهای

مي گیرد .بسته بندی ضد

گرم و خشک استان هايفارس ،يزد ،خراسان و سمنان سازش يافته

محسوب مي شود كه مدت زمان ماندگاری محصوالت

است.كاشت پسته در ايران قدمت تاريخیدارد و در حال

غذايي را افزايش و ايمني مواد خوراكي را از نظر میکربي

حاضر بزرگترين تولید كننده و صادر كننده پسته در جهان

تامین مي كند(.)10،12اين بسته بندی باعث كاهش ،مهار و

به شمار مي آيد.بعد از ايران ،امريکا،تركیه و يونان در

يا به تعويق انداختن رشد میکرو ارگانیسم ها در مواد غذايي

جايگاه بعدی قرار دارند .پسته در صادرات غیر نفتي كشور

مي گردد .تاكنون تحقیقات اندكي در زمینه استفاده از فیلم

سهم عمده ای را به خود اختصاص داده است ،حفظ خواص

ها و پوششش های خوراكي ضد قارچي صورت گرفته

كیفي پسته در شرايط مطلوب ،يکي از راه های حفظ قدرت

است .كه در اين رابطه مي توان به مطالعات انجام شده در

رقابت در بازارهای بین المللي است.از سال  1376كه

زمینه تاثیر عصارههای گیاهي و اسانس های روغني و برخي

اتحاديه اروپاپسته ايران را به دلیل ادعای آلودگي به سم

مواد شیمیايي كه غالباً در پوشش های خوراكي ضد

آفالتوكسین تحريمکرد  ،موضوع آلودگي مواد غذايي به

باكتريايي به كار رفته اند،اشاره نمود .در بررسیهای انجام

مايکوتوكسین ها به ويژه آفالتوكسین در پسته مورد توجه

شده توسط  )2000(Hanاثرات بازدارندگي رشد بوسیله

قرار گرفته و پژوهش های دامنه داری بوسیله مراكز

فیلم های ايزوله پروتئیني آب پنیر كه حاوی لیزوزيم،

پژوهشي كشور در اين زمینه انجام ميگیرد .آب پنیر يکي

نیسین EDTA ،و پروپیل – -Pبنزوئیک اسید هستند را در

از فرآورده های جانبي فرآورش و تولید پنیر محسوب مي

برابر لیستريامونوسیتوژنز ،اشرشیا كلي ،O157:H7

كردد كه به عنوان يک فرآورده با ارزش كاربردهای زيادی

بروكوتريکس ترموسفاكتا  ،استافیلوكوكوس اورئوس و

در فن آوری غذايي و ساير صنايع پیدا كرده است ولي

سالمونالتیفي موريوم نشان دادند (  .) 11فیلم های حامل

بخش قابل توجهي از آن دفع و به عنوان پساب موجب

لیزوزيم و نیسین اساساً از رشد بروكوتريکس ترموسفاكتا

آلودگي محیط زيست مي شود .افزايش مصرف اكسیژن

و به طور مؤثر از رشد استافیلوكوكوس اورئوس ممانعت

زيستي () BODو ساير مشکالت زيست محیطي،فراوری يا

كردند .فیلم های حاوی  EDTAبازدارندگي خوبي در

دفع آب پنیر را به يکي از دغدغه های صنايع لبنیات تبديل

برابر لیستر يا مونوسیتوژنز و سالمونالتیفي موريوم نشان

كرده است(.)8از سوی ديگر دارا بودن مقادير باالی

داده اند و يک تأثیر نهايي روی اشرشیاكلي O157:H7

پروتئین ،مواد معدني و ساير ريزمغذی ها ،آب پنیر را در

داشت .پروپیل – -Pبنزوئیک اسید تأثیر چشمگیری بر

زمره يکي از با ارزش ترين ضايعات صنايع غذايي تبديل

روی باكتری های آزمايش شده نداشت.در همین زمینه

نموده است .هرگونه استفاده از اين ماده و استفاده از آن در

مطالعه صورت گرفته توسط  Minو همکاران ( ) 2005كه

صنايع غذايي و بسته بندی عالوه بر ايجاد ارزش افزوده

به بررسي اثرات ضد میکروبي الكتو فرين ،لیزوزيم،

مشکالت زيست محیطي ناشي از دفع آنرا نیز مرتفع مي

سیستم الكتو پراكسیداز و فیلم های خوراكي ايزوله

سازد .در سالهای اخیر امکان استفاده از پروتئین آب پنیر در

پروتئیني آب پنیر كه حاوی سیستم الكتو پراكسیداز هستند،

ساخت پوشش های خوراكي موضوع پژوهشهای بسیاری

برای جلوگیری از رشد سالمونال انتريکا و اشرشیا كلي

بوده است.پايه فیلمهای خوراكي مي تواند يکي از چهار

 O157:H7پرداختند .فیلم های ايزوله پروتئیني آب پنیر

تركیب اصلي يعني لیپیدها ،رزين ها ،پلي ساكاريد ها و

كه حاوی سیستم الكتو پراكسیداز هستند پتانسیل خوبي از

پروتئین ها باشد .انتخاب نهايي بر مبنای خواص بازدارندگي

خود برای كنترل رشد سالمونال انتريکا و اشرشیا كلي

فیلم مانند نفوذ رطوبت ،انتقال گازها به ويژه اكسیژن و

بسته بندی
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 O157:H7نشان دادند( Sedyim.)13و)2006 (Sarikus

استفاده مي شود ،قسمت مورد استفاده داروی مريمگلي

ويژگيهای ضد میکروبي فیلمهای ايزوله پروتئیني آب پنیر

برگهای تازه و يا خشک و سرشاخههای گلدار آن است كه

كه حاوی نسبت های 1تا  4درصد (وزني/حجمي) از اسانس

در موقع گل دادناز اواسط ارديبهشت جمع آوری شده و

روغني پونه كوهي ،رزماری وسیر مي باشند را در برابر

در سايه تحتدمای كمتر از  35درجهسانتیگراد خشک

اشرشیاكلي  ،O157:H7استافیلو كوكوس اورئوس،

ميشود .مريم گلي حاوی اسانسهای ساپونین و يک مادة

سالمونال انتريديس ،لیستريا مونوسیتوژنز و الكتو باسیلوس

تلخ به نام پیکروسالوين ،مقداری تانن ،لعاب ،ساپونوزيد،

پالنتاروم مورد مطالعه قرار دادند.فیلم های ايزوله پروتئیني

آسیاراژين ،مواد صمغي و ديترين است .مريم گلي در موارد

آب پنیر كه حاوی اسانس روغن پونه كوهي درسطح 2

عفونتهای مجاری تنفسي ،سوءهاضمه ،ضعفاعصاب،

درصد هستند ،بیشترين تاثیر را داشتند و در درجات بعد فیلم

خستگي مفرط ،التیام زخمها ،قطع شیر ،تنظیم قاعدگي،

هايي كه حاوی اسانس روغني سیر ورزماری بودند ( 20

نقرس،رماتیسم ،استسقاء ،تب نوبه ،دردهای عادت ماهیانه،

) Min.و همکاران ( )2007پژوهشي با استفاده از لیزوزيم

كم خوني ،افسردگي ،ورمكلیه ،عوارض يائسگي ،ترشحات

اضافه شده به فیلم های ايزوله پروتئیني آب پنیر توانستند

قاعدگي زنان و الغری بهكار ميرود.همچنین عمل معده را

میزان باكتری لیستريا مونوسیتوژنز كه در تماس با اين فیلم

تحريک و به هاضمه ياری ميرساند و خون راسريعتر

بود را كاهش داده و از اين فیلم ضد میکروبي جهت

بهجريان مياندازد.در استعمال خارجي به شکل لوسیون يا

بستهبندی ماهي سالمون دودی شده استفاده كنند(  .) 16در

كمپرس برایترمیم زخم وسرمازدگي ،خراشپوست و

مطالعه ديگريکه توسط Minو همکاران( )2006انچام

بندآوردن شیر استفاده ميشود .برخي تركیبهای موجود

گرفت ،آنهاتوانستند اثرات ضد میکروبي فیلمها و پوشش

در عصاره اين گیاه خواص ضد میکروبي ،آنتي

های ايزوله پروتئیني آب پنیر كه لیزوزيم يا سیستم الكتو

اكسیداني و سرطاني ،كرم كشي ،ضداسپاسم،

پراكسیداز به آن افزوده شده بود در برابر لیستريا

ضد عفوني كننده ،آنتي بیوتیک ،آرام بخش،

مونوسیتوژنز را بوسیله بخش های مهار كننده رشد بر روی

محرك كبد و بهبود دهنده هضم غذا است .گیاه

محیط كشت آگار تلقیح شده ارزيابي كنند .در ضمن در

دارويي ديگری كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته

اين مطالعه از ماهي سالمون دودی شده به عنوان مدل

است ،زيره سبز است.سجادی و قنادی (  ) 2005تركیبات

غذايي استفاده شده بود (  .) 14در پژوهش ديگری از

شیمیايي مريم گلي ايراني را توسط كروماتوگرافي گازی و

پوشش كربوكسي متیل سلولز حاوی سوربات پتاسیم برای

اسپکترومتر جرمي آنالیز كردند و دريافتند كه هیدروكربن

بازدارندگي رشد گونه های آسپرژيلوس در پسته تازه

ها و مونوترپن های اكسیژن دار باالترين میزان تركیبات

استفاده گرديد  .نتايج نشان داد كه رشد قارچ ها متوقف

اسانس را تشکیل مي دهند ( .) 18

گرديد ولي سوربات پتاسیم بر روی خواص فیزيکي و

زيره سبز( (Cuminumcyminum L.گیاه ارزنده ای

مکانیکي پوشش تاثیر داشت ( .) 19توجه و عالقه فزاينده

است كه كاربردهای فراواني در صنايع دارويي  ،غذايي و

به جايگزيني نگهدارنده های شیمیايي (ضد میکروبي و پاد

آرايشي دارد.زيره سبز دارای تانن  ،روغن زرين و اسانس

اكسیداسیون) با انواع طبیعي موجب مطالعات زيادی در

است .تركیبات موثر اسانس كارون  ،فالندرن  ،كومینول و

مورد منابع گیاهي و جستجوی انواع عصارهها و اسانس های

سمین هستند .كومینول  ،آلدئیدی است كه مسئول آرومای

گیاهي شده استتا بتوان جايگزين مناسب و طبیعي برای

خاص زيره است و مقدار آن بسته به محل كشت زيره بین

نگهدارنده های شیمیايي پیدا كرد.مريم گلي ( (Salvia

 30تا  50درصد است  .اسانس زيره را در روش سنتي از

officinalisاز زمره گیاهان دارويي است كه بدين منظور

تقطیر گیاه با بخار آب بدست مي آورند  .اين اسانس مايعي
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است بیرنگ كه در اثر ماندن ابتدا به رنگ زرد و سپس قهو

بازدارندگي رشد قارچ و تولید آفالتوكسین گرديد و اثر

های رنگ ميشود .ولي در فناوريهای نوين از استخراج زيره

بازدارندگي زيره سبز از مريم گلي بیشتر بود (  .) 9رزاقي

سبز با دی اكسید كربن فوق بحراني( (SCFEبدست مي

آبیانه و همکاران ( ) 2009از دوازده گونه گیاهان دارويي

آيد كه نسبت به روش سنتي كیفیت اسانس بسیار باالتر

برای استخراج اسانس و بررسي تاثیر آن بر روی رشد

است .خواص درماني آن شبیه به زيره سیاه و انیسون است.

آسپرژيلوس پارازيتیکوس در محیط كشت آزمايشگاهي و

برخي خواص دارويي زيره سبز عبارتند از ضد نفخ ،ضد

تولید آفالتوكسین استفاده كردند كه اسانس های آويشن،

تشنج و صرع  ،مقوی معده  ،مدر و بادشکن ،قاعده آور و

لیمو و زيره سیاه بیشترين بازدارندگي را در برابر

معرق  ،درمان عفونت حاد و مزمن برونشیت.در يک تحقیق

آفالتوكسین نشان داد(  .) 17تا جائیکه بررسي گرديد در

آزمايشگاهي اثر دو اسانس طبیعي آويشن و زنیان به ترتیب

داخل و خارج كشور هنوزتحقیقي در مورد تاثیر روغن

در مقادير  200و 300میکروگرم در لیتر بر روی كنترل رشد

های اساسي گیاهي بر روی تولید آفالتوكسین در مغز پسته

قارچ آسپرژيلوس پارازيتیکوس رشد كرده بر روی دو

پوشش يافته با تركیب خوراكي صورت نگرفته است

وضعیت پسته ،با پوست سبز و بدون پوست سبز ،مورد

.اهداف اصلي پژوهش حاضر عبارت بودند از بررسي اثرات

مطالعه قرار گرفت .نتايج حاكي از آن بود كه علیرغم وجود

ضد قارچي پوشش كنسانتره پروتئیني آب پنیر و اسانس

تركیب ضدمیکروبي تیمول بیشتر در اسانس زنیان و نیز

های مريم گلي ويا زيره سبز ،ارزيابي تاثیر پوشش مذكور بر

مقدار استفاده 300میکروگرم در لیتر نسبت به اسانس

روی مغز پسته تلقیح داده شده با آسپرژيلوس فالووس در

آويشن با تیمول كمتر و مقدار بکار برده شده

دمای  25 Cبه مدت ده روز  ،بررسي و اندازه گیری

200میکروگرم در لیتر  ،اسانس آويشن در مقدار يادشده

توانايي تولید آفالتوكسین در مغز پسته ای كه با قارچ

بهتر توانست نسبت به كنترل رشد قارچ عمل نمايد كه به

آسپرژيلوس فالووس تلقیح شده وسپس با كنسانتره

نظر مي رسد ممکن است به علت وجود اثرات سینرژيستي

پروتئیني آب پنیر پوشش داده شده و اسانس های مريم گلي

ديگر تركیبات فنلي نظیر كارواكرول باشد ( .)5رسولي و

ويا زيره سبز به پوشش افزوده شدند.

رضايي ( ) 1379تاثیر روغن اسانسي مريم گلي (بر روی
باكتری های  S.aureusو  E.coliرا با روش ديسک پلیت

-2مواد و روشها

مطالعه و نتیجه گرفتند كه اسانس گل مريم گلي تاثیر ضد

-2-1مواد

میکربي بیشتری بر روی  S.aureusدارد (  .) 4همچنین

در اين پژوهش از پستهٴ تازه رقم اكبری محصول دامغان

دانشمندی و همکاران ( ) 1389تاثیر اسانس زيره سبز را بر

استفاده گرديد.برای اطمینان از عدم آلودگي قبلي پسته به

روی چند باكتری گرم مثبت و منفي بررسي و نتیجه

قارچهای مولد آفالتوكسین از پسته دهان بسته استفاده شد.

گرفتندكه اسانس زيره سبز بیشترين اثر ضد باكتريايي و

مريم گلي (

 ) Salvia officinalisمورد نیاز از

كشندگي را بر روی  E.coliدارد ( .) 3در پژوهش ديگری

پژوهشکده صنايع شیمیايي گروه گیاهان دارويي سازمان

تاثیر ضد میکربي پوشش خوراكي بر پايه آب پنیر را برای

پژوهش های علمي و صنعتي ايران و زيره

مغز پسته در برابر رشد آسپرژيلوس فالووس نشان داده شد(
.) 2فاراگ و همکاران ()1989اسانس های روغني آويشن،

سبز( (Cuminumcyminum L.از شهرستان سبزوار تهیه
گرديد .قارچ آسپرژيلوس فالووس ) (PTCC5006از

زيره سبز،مريم گلي و چند گیاه ديگر را استخراج و اثرات

مركز كلکسیون قارچ های سازمان پژوهش های علمي و

ضد قارچي آنها را در برابر قارچ آسپرژيلوس پارازيتیکوس

صنعتي ايران خريداری گرديد.

بررسي نمودند.نتايج نشان داد كه اسانس های روغني باعث
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-2-2عصاره گیاهی

خط كش مركز هندسي پلیت مشخص و با استفاده از

جهت تهیه عصاره الکلي مريم گلي و زيره سبز،آنها را با

پانچری كه قطر دهانه اش در حدود پنج میلي متر است از

آسیاب به شکل پودر درآورده سپس به نسبت  1به  6با

كشت هفت روزه تهیه شده از آسپرژيلوس فالووس دايره

حالل الکلي مخلوط شد .حالل مورد استفاده در اين تحقیق

های  5میلي متری تهیه گرديد و بعد از اتمام كلیه مراحل ،

مخلوطي از اتا نول  %96وآب مقطر است ،كه نسبت اختالط

پلیت هايي كه حاوی پستهها و قارچ آسپرژيلوس فالووس

اين دو با هم به صورت)  75%اتانول  %25 + %96آب مقطر

بود در كیسه های پالستیکي زيپ دار قرار داده شد .قارچ

) است .بعد از مخلوط كردن پودر با حالل الکلي آنرا به

آسپرژيلوس فالووس پس از تطبیق شرايط خود با محیط پس

مدت  3ساعت در حمام آب گرم ارتعاشي در دمای 45°c

از سپری شدن يکروز و برحسب غلظت های مختلف عصاره

قرار داده و سپس با استفاده از فیلتر تحت خالء عصاره

شروع به رشد كرد و قطر پرگنه توسط كولیس در هر روز

بهدست آمده صاف شد  .سپس عصاره بدست آمده را وارد

اندازه گیری گرديد .از محیط های كشت SDAو SDB

دستگاه تبخیر كننده گردان كرده تا الکل موجود در عصاره

ساخت شركت ) M063,RM027-500G ( HEMEDI

جدا گردد در نهايت ماده بدست آمده را مجدداً با حالل

استفاده شد .چون رشد آسپرژيلوس فالووس ممکن است به

الکلي مخلوط كرده و تا انجام آزمايشات بعدی در يخچال

شکل يک دايره كامل نباشد در دو جهت قائم و افقي ،شعاع

نگهداری ميگردد).) 7

پرگنه قارچي را اندازه گیری كرده سپس حاصل جمع شعاع
ها را از قطر آسپرژيلوس تلقیح شده اولیه كه  5میلي متر است

-2-3پوشش خوراكی

جهت تهیه پوشش ضد میکروبي برای پوشش دهي پسته
ابتدا يک محلول  %10از كنسانتره پروتئین آب پنیر در آب
مقطر تهیه شد و به مدت  30دقیقه در حمام آب گرم 90
درجه سانتي گراد حرارت داده شد تا پروتئین ها دناتوره
شوند و سپس تا دمای اتاق خنک شده و بوسیله سود 1
نرمال  pHآن روی  7تنظیم شد .پس از آن گلیسرول به
عنوان نرم كننده به محلول پوشش به گونه ای اضافه شد كه
نسبت گلیسرول/پروتئین برابر ( 0/6وزني/وزني) حاصل
شود( .) 2تیمارهای مورد استفاده در اين پژوهش مغزپسته به
عنوان نمونه شاهد  ،پسته پوشش داده بدون عصاره و پسته
پوشش داده همراه با مقادير مختلف عصاره الکلي مريم گلي
و زيره سبز مي باشند.
-2-4تلقیح قارچ

پس از تهیه محلول پوشش ضد میکروبي و پوشش دادن مغز
پسته با اين محلولها و خشک شدن آن ها در شرايط مناسب
از جهت رطوبت و دما ،تحت شرايط مناسب و در زير هود
پستهها را در پلیتهای استريل كه دارای قطر  90میلي متر
است ،قرار داده شد  .پس از اتمام اين مرحله با استفاده از

كم و به صورت روزانه تا ده روز يادداشت مي شود (.)6در
ضمن برای كلیه تیمارها  4تکرار در اين آزمون منظور شده
است .عالوه بر اين در اين بررسي از نمونههايي كه عصاره
از رشد قارچ آسپرژيلوس بر روی مغز پسته پوشش ديده با
كنسانتره پروتئین آب پنیر برای ارزيابي میزان آفالتوكسین
تولیدی جهت آزمون كروماتوگرافي با كارايي باال
)،HPLCواترز،امريکا ) استفاده شد .آزمون ها در
آزمايشگاه اكريديته مورد تائید وزارت بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکي ايران صورت گرفت .میزان آفالتوكسین
در نمونههای پسته پوشش داده شده بر اساس استاندارد ملي
ايران به شماره  6872با استفاده از دستگاه  HPLCتعیین
گرديد ( .) 1
-3نتایج و بحث
بررسي تاثیر اسانس روغني مريم گلي و زيره سبز بر
جلوگیری از تولید آفالتوكسین در مغز پسته .نتايج آزمون
اندازه گیری آفالتوكسین بوسیله دستگاه كروماتوگرافي
مايع با راندمان باال ( )HPLCدر نمونه شاهد و نمونههايي
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كه از عصارههای مريم گلي و زيره سبز در فرموالسیون آنها

آفالتوكسین  B1و  B2هستند مشخص شده كه مقدار

استفاده شده است در شکل های  1تا 8نشان داده شده است.

آفالتوكسین  B1بیشتر از  B2است و نشان مي دهد كه در
غلظتهای باالتر از 3500پي پي ام عصاره مريم گلي باعث
جلوگیری از تولید آفالتوكسین در مغز پسته شده است.
همانطور كه در جدول  1مشاهده مي شود  ،پوشش مغز پسته
با اسانس مريم گلي  3500پي پي ام توانسته میزان
آفالتوكسین كل ( )AFTرا در پائینتر از حداكثر غلظت
مجاز (  15پي پي ام ) نگهدارد در حالیکه میزان

شکل.1

کروماتوگرام آناليز آفالتوکسين  G1 ،B2 ،B1و

 G2در مغز پسته حاوي  5000پي پي ام عصاره مريم گلي

آفالتوكسین )AFB1( B1اندكي از حداكثر غلظت مجاز
( 5پي پي ام )بیشتر است.در حالیکه اسانس مريم گلي در
غلظت های  4500پي پي ام و بیشتر تولید آفالتوكسین
كامال مهار شده است.

شکل.2

کروماتوگرام آناليز آفالتوکسين  G1 ،B2 ،B1و

 G2در مغز پسته حاوي  4500پي پي ام عصاره مريم گلي

شکل.3

کروماتوگرام آناليز آفالتوکسين  G1 ،B2 ،B1و

 G2در مغز پسته حاوي  3500پي پي امعصاره مريم گلي

بررسي كروماتوگرامها برای غلظتهای مختلف عصاره مريم
گلي نشان مي دهد كه در غلظتهای 4500و  5000پي پي
امفقط يک پیک ديده مي شود كه مربوط به حالل است اما
در غلظت  3500پي پي ام دو پیک ديگر كه مربوط به

شکل.4

کروماتوگرام آناليز آفالتوکسين  G1 ،B2 ،B1و

 G2در مغز پسته حاوي  6500پي پي ام عصاره زيره سبز

شکل.5

کروماتوگرام آناليز آفالتوکسين  G1 ،B2 ،B1و

 G2در مغز پسته حاوي  6000پي پي ام عصاره زيره سبز
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شکل.6

کروماتوگرام آناليز آفالتوکسين  G1 ،B2 ،B1و

شکل.7

 G2در مغز پسته حاوي  5500پي پي ام عصاره زيره سبز

شکل.8

کروماتوگرام آناليز آفالتوکسين  G1 ،B2 ،B1و

 G2در مغز پسته حاوي  5000پي پي ام عصاره زيره سبز

کروماتوگرام آناليز آفالتوکسين  G1 ،B2 ،B1و G2

در مغز پسته حاوي  3000پي پي ام عصاره زيره سبز
جدول  . 1مقادير آفالتوکسين کل و  B1در مغز پسته پوشش يافته با کنسانتره پروتئيني آب پنير و غلظت هاي مختلف اسانس هاي
مريم گلي و زيره سبز
آفالتوكسين كل ()ppb

آفالتوكسين )ppb( B1

AFT

AFB1

مريم گلي

3500

10/150

5/684

مريم گلي

4500

0

0

مريم گلي

5000

0

0

زيره سبز

3000

9/960

5/581

زيره سبز

5000

5/712

5/712

زيره سبز

5500

5/702

5/702

زيره سبز

6000

0

0

زيره سبز

6500

0

0

غلظت عصاره () ppm
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كروماتوگرامهای آنالیز آفالتوكسین در مغز پسته حاوی

-5منابع

عصاره زيره سبز نشان مي دهد كه در غلظتهای  6000پي پي

 -1موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران .1385.

ام و  6500پي پي امفقط يک پیک كه مربوط به حالل است

اندازه گيري آفالتوكسين گروه هاي  Bو  Gدر مواد

ديده مي شود اما در غلظتهای  5000و  5500پي پي

غذايي مختلف.استاندارد ملي ايران ،شماره  ، 6872چاپ

اممقداری آفالتوكسین  B1تولید شده و در غلظت 3000

اول.

پي پي ام پیک های مربوط به آفالتوكسینهای  B1و B2

 -2جوانمرد  ،م و رمضان ،ي .1388 .به كارگيري

ديده مي شود كه مقدار B1خیلي بیشتر از  B2است.

پوشش خوراكي حاوي عصاره الکلي آويشن شيرازي در

همانطور كه مشاهده مي شود اسانس زيره سبز در غلظت

جلوگيري از رشد قارچ آسپرژيلوس فالووس بر روي

بیشتری نسبت به اسانس مريم گلي باعث اثر ضد

مغز پسته . .فصلنامه گياهان دارويي  ،جلد  ، 8شماره 30

آفالتوكسین زايي در مغز پسته پوشش داده شده با كنسانتره

. 70-61 ،

پروتئیني آب پنیر گرديده است .همانطور كه در جدول 1

 -3دانشمندي،س ،.سليماني ،ن، .ستاري ،م .و پورفتح اله،

مشاهده مي شود  ،پوشش مغز پسته با اسانس زيره سبز 3000

ع.ا . 1389.اثرات متقابل دارويي و فعاليت باكتريايي

تا  5500پي پي ام توانسته میزان آفالتوكسین كل ( )AFTرا

اسانس زيره سبز .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم

در پائینتر از حداكثر غلظت مجاز (  15پي پي ام ) نگهدارد

پزشکي اراک  ،جلد  ، 13شماره . 75-82 ، 2

در حالیکه میزان آفالتوكسین )AFB1( B1اندكي از

 -4رسولي،ا .و رضايي،م.ب . 1379.بررسي فعاليت ضد

حداكثر غلظت مجاز ( 5پي پي ام )بیشتر است .در غلظت

ميکربي و تركيبات شيميايي اسانس گلهاي اسطوخدوس

های  6000پي پي ام و بیشتر تولید آفالتوكسین توسط قارچ

و مريم گلي .مجله دانشگاه علوم پزشکي كرمان  ،جلد

آسپرژيلوس در مغز پسته كامال مهار شده است .جوانمرد و

هفتم  ،شماره . 173-181 ، 4

رمضان ( )1388نشان دادند كه مقادير باالتر از  2500پي

 -5مهربان،م، .پورآذرنگ،ه،.مرتضوي،ع،.مسکوكي،ع .و

پي ام از غلظت عصاره آويشن شیرازی باعث جلوگیری از

گوهري،آ . 1384.اثر اسانس هاي طبيعي آويشن و زنيان

رشد قارچ آسپرژيلوس فالووس در مغز پسته گرديد ( .) 2

بر جلوگيري از رشد آسپرژيلوس پارازيتيکوس در

درپژوهش حاضر حداقل غلظت مهاری برای جلوگیری از

پسته.پژوهشهاي علوم و صنايع غذايي ايران،جلد اول،

تولید سم آفالتوكسین در مغز پسته پوشش يافته بر پايه آب

شماره اول.45-51،

پنیر درمورد عصاره مريم گلي  4500پي پي ام و در مورد

 -6گندمي نصرآبادي ،ح  .آخوندزاده بستي،ا ،.خسروي ،

عصاره زيره سبز 6000پي پي ام تعیین گرديد كه روشن

ع  ،.بکايي  ،س  .و عباسي فر  ،آ  .1387.اثر اسانس

است برای جلوگیری از تولید آفالتوكسین به مقادير بیشتری

آويشن شيرازي روي آسپرژيلوس فالووس .فصلنامه گيا

از عصاره گیاهي نیاز است.همچنین رزاقي آبیانه و همکاران

هان دارويي  ،جلد  ، 60شماره .45-51 ، 27

(  )2009حداقل غلظت ممانعت كنندگي اسانس زيره سیاه

7- Atanda, O.O., Akpan, I. and Oluwafemi, F.
2007. The potential of some spice essential
oils in the control of A. parasiticusCFR 223
and aﬂatoxin production. Food Control
18:601–607.
8- Brody, A. L., Strupinsky, E. R. and Kline,
L. R. (2001). Active packaging forfood
applications.
Technomic
Publishing,
Lancaster, PA, ,pp. 131-196.
9Farag,R.S.,Daw,Z.Y.
and
AboRaya,S.H.1989.Influence some spice essential
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