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ABSTRACT
Background and objectives: Spices and medicinal plants, like other
agricultural products, may be contaminated with bacteria, soil, and insects
during planting, harvesting, transportation, and processing. Gamma
irradiation is a useful way to remove contamination. Therefore, the main
objectives of the present study were to evaluate the effects of different
doses of gamma irradiation (0, 5, 10, and 15 kGy) on color indices and the
microbial population of Mentha longifolia L. under modified atmosphere
(MAP), vacuum, and aerobic packaging conditions. Also, its effect on
chemical composition and antioxidant and antimicrobial properties of M.
longifolia essential oil were evaluated.
Materials and methods: M. longifolia L. was collected in spring (from
April to May) 2020 from Gilanegharb, located in Kermanshah, Iran.
Irradiation of the packaged M. longifolia samples was performed under
MAP (N2 = 100%), vacuum and aerobic conditions using doses of 5, 10,
and 15 kGy (radiation source = 60 cobalt and dose rate = 4.18 kGy h-1) in
the Atomic Energy Organization of Iran. After irradiation, the color
parameters and microbial population of the packaged samples were
evaluated. Moreover, the chemical composition of M. longifolia essential
oil using gas chromatography-mass spectrometry and antioxidant property
via 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging and Betacarotene bleaching inhibition were evaluated. Also, antimicrobial activity
of M. longifolia essential oil against Listeria monocytogenes,
Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, and Bacillus subtilis using the disk
diffusion method was performed.
Results: Results of this study indicated that gamma irradiation under 5 and
10 kGy (aerobic condition) and 15 kGy (aerobic, vacuum, and modified
atmosphere conditions) resulted in significant reduction values of a* and
b* and increased L* in comparison with a control group (P < 0.05). The
gamma irradiation under 10 and 15 kGy inhibited the growth of total viable
bacteria, coliforms as well as yeast and mold in packaged samples into
lower than the count limit of 1 log CFU g-1. Based on our findings,
nineteen chemical compounds were identified in Mentha longifolia
essential oil. Eucalyptol (18.23%-19.55%), menthone (12.36%-13.55%),
and pulegone (47.69%-49.55%) were the main identified chemical
constituents in Mentha longifolia essential oil. Moreover, gamma
irradiation (0, 5, 10, and 15 kGy) and types of packaging (aerobic, vacuum,
and modified atmosphere conditions) had no significant effects on the
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changes of chemical compounds, as well as antimicrobial and antioxidant
properties of Mentha longifolia essential oil (P > 0.05).
Conclusion: The results of this study showed that the use of gamma
radiation at the doses of 10 and 15 kGy is a suitable method for
disinfection of packaged M. longifolia under aerobic, vacuum and MAP
conditions, without affecting their chemical composition, antimicrobial,
and antioxidant properties.
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اطالعات مقاله

چکیده

نوع مقاله:

سابقه و هدف :ادویه ها و گیاهان دارویی مانندد سدایر موالدوکت کشداورزی در طدول فرکیندد کاشدت،

مقاله کامل علمی-پژوهشی

برداشت ،حمل و نقل و فرکوری توسط باکتریها ،خاک و حشرات کلوده مدیشدوند یکدی از روشهدای
حذف کلودگی استفاده از پرتودهی گاما میباشد لذا ،اهداف مطالعه حاضر بررسدی تدیریر پرتدودهی گامدا

تاریخ دریافت1077/71/11 :

(صفر 17 ،۵ ،و  1۵کیلوگری) بر پارامترهای رنگ و جمعیت میکروبی گیاه پونه کدوهی بسدتهبنددیشدده

تاریخ ویرایش1077/70/70 :

توت شرایط اتمسفر اصالحشده ،خأل و هوازی و همچنین تیریر کن بر ترکیبات شدیمیایی و ویژگدیهدای

تاریخ پذیرش1077/70/22 :

ضدمیکروبی و کنتیاکسیدانی اسانس پونه کوهی بود

واژههای کلیدی:

مواد و روشها :گیاه پونه کوهی در فالل بهار (فروردین-اردیبهشت) سال  1۹00از شهرستان گیالنغدر

اسانس پونه کوهی

واقع در استان کرمانشاه جمعکوری گردید پرتودهی نمونههای گیاه پونده کدوهی بسدتهبنددیشدده تودت

پرتودهی گاما

شرایط اتمسفر اصالحشده ( 177درصدد نیتدروژن) ،خدأل و هدوازی بدا اسدتفاده از دوزهدای  17 ،۵و 1۵

بستهبندی

کیلوگری (منبع پرتودهی= کبالت  ۰7و نرخ دوز پرتودهی=  0/10کیلوگری بر ساعت) در سازمان اندرژی
اتمی ایران انجام شد پس از پرتودهی ،بررسی پارامترهای رنگ و وضعیت میکروبی نمونههای بستهبنددی
شده مورد ارزیابی قرار گرفت همچنین ،ترکیبات شیمیایی اسانس حاصل از گیاه پونه کوهی با استفاده از
کروماتوگرافی گازی متالل به طیف سنج جرمی و ویژگی کنتیاکسیدانی به روش مهار رادیکال  DPPHو
مهار رنگبری بتاکاروتن-اسدید لینولیید

اورئو  ،لیستریا مونوسیتوژنز ،باسیلو

بررسدی شدد بررسدی ویژگدی ضددمیکروبی اسدتافیلوکوکو
سوبتیلیس و باسیلو

سرئو

بهروش دیس

دیفیوژن صورت

گرفت
یافتهها :نتایج این مطالعه نشان داد ،پرتودهی با دوزهای  ۵و  17کیلوگری (تودت شدرایط هدوازی) و 1۵
کیلوگری (توت شرایط هوازی ،خأل و اتمسفر اصالحشده) موجب کاهش معنیدار شاخصهای  aو  bو
افزایش معنیدار شاخص  Lدر مقایسه با گروه کنتدرل شدد ( )P> 7/7۵پرتدودهی بدا دوزهدای  17و 1۵
کیلوگری باعث از بینرفتن کامل تعداد باکتریهای هوازی کل ،کلیفرمها و کپ
بستهبندیشده به کمتر از حد قابل شمارش  1 log CFU g-1گردید بر اسا

و مخمر در نموندههدای
یافتههای پدژوهش حاضدر،

 10ترکیب در اسانس پونه کوهی شناسایی گردید اوکدالیپتول ( 10/2۹-10/۵۵درصدد) ،منتدون (-1۹/۵۵
 12/۹۰درصد) و پولگون ( 01/۰0-00/۵۵درصد) اصلیترین ترکیبات شناساییشده در این اسانس بودند
همچنین ،دوزهای مختلدف پرتدودهی و ندوع بسدتهبنددی تدیریری در تغییدر ترکیبدات شدیمیایی ،ویژگدی
ضدمیکروبی و کنتیاکسیدانی اسانس پونه کوهی نداشت ()P<7/7۵
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نتیجهگیری :نتایج پژوهش حاضر نشان داد ،استفاده از پرتودهی گاما با دوزهای  17و  1۵کیلوگری بددون
اررگذاری بر ترکیبات شیمیایی و ویژگدیهدای ضددمیکروبی و کنتدیاکسدیدانی اسدانس ،روشدی مناسدب
به منظور ضدعفونی گیاه پونه کوهی بستهبندی شده توت شرایط هدوازی ،خدأل و اتمسدفر اصدالح شدده
است
استناد :گلزار افخم ،پ  ،شاویسی ،ن ( )1071بررسی تیریر پرتودهی گاما و بستهبندی هوازی ،خأل و اتمسفر اصالح شده بر کیفیت گیاه
پونه کوهی فرکوری و نگهداری مواد غذایی1-27 ،)1( 10 ،
DOI: 10.22069/EJFPP.2021.19568.1677
© نویسندگان

ناشر :دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
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بررسی تأثیر پرتودهی گاما و بستهبندی هوازی / ...پژمان گلزار افخم و نسیم شاویسی

مقدمه
گیاه پونه کوهی با نام علمدی

پرتودهی مواد غذایی رادیوایزوتوپهای کبالت  ۰7یدا
Mentha longifolia

سزیم  1۹1است رادیوایزوتوپی که بیشتر در پرتودهی

متعلق به خدانواده  Laminaceaeمدیباشدد ایدن گیداه

مواد غذایی با پرتو گاما مورد استفاده قدرار مدیگیدرد،

مانندد حاشدیه

کبالت  ۰7است که توسط بمباران نوترونی فلز کبالدت

رودخانهها روییده و در سراسر مناطق معتدلده ندواحی

 ۰7در راکتورهددای هسددتهای تولیددد مددیشددود ()10

اروپا ،جنو غربدی کسدیا و اسدترالیا

بطورکلی ،اررات پرتودهی در حذف کلودگی میکروبی

رشد میکند برگ ،ساقه و گل گونههای مختلف پونده

سبزیجات و ادویهجات نسبت به فرکیندهای حرارتدی

کوهی در چایهای گیاهی یدا بده عندوان افزودندی در

و استفاده از ترکیبات شیمیایی نظیر اتیلن اکسید ،متیدل

مخلوط ادویههای تجداری بدرای طعدمدادن بده اندواع

برومید و پروپیلن بیشتر بوده و همچنین تیریر کمتدری

غذاها استفاده میشود ( )1۹این گیداه در طدب سدنتی

بر ترکیبات مغذی کنها دارد ( )0پرتو گاما مدیتواندد

برای درمان تهوع ،برونشیت ،نفخ و بیاشدتهایی بکدار

مسددتقیماً بدده تمددام بخددشهددای سددلولی بدداکتریهددا

گرفته میشدود ویژگدیهدای کداربردی اسدانس پونده

 DNAکسددیب رسدداند و موجددب مددرگ

بالورت وحشی در مکانهای مرطدو
مرکزی و جنو

کوهی (بهعنوان ماده کنتدیاکسدیدان ،ضددمیکدرو

بددهخالددو

و

سددلولی شددود ارددر غیرمسددتقیم پرتددو گامددا بددهواسددطه

طعمدهنده) موجب شده است استفدداده از کن در مواد

عملکرد رادیکالهدای هیدروکسدیل مدیباشدد کده بدر

مدداده نگهدارندده و افددزودنی در

بازهای کلی موجود در ساختار  DNAباکتری ارر دارند

غذایی بهعنوان ی

سالهای اخیر مورد توجه قرار گیرد ()20

و قادر به تولید باقیمانده تیمدین گلیکدول 1مدیباشدند

ادویهها و گیاهان دارویی مانند سدایر موالدوکت

()10

کشاورزی در طول فرکیند کاشدت ،برداشدت ،حمدل و

بستهبنددی تودت شدرایط اتمسدفر

اصدالحشدده2

نقل و فرکوری توسدط بداکتریهدا ،خداک و حشدرات

( )MAPو خال  ۹بهصورت رایج برای بستهبندی مدواد

کلوده میشدوند یکدی از روشهدای حدذف کلدودگی

غذایی خام ،خش

و فرکوریشدده و افدزایش مددت

استفاده از نگهدارندههای شیمیایی نظیر اتدیلن اکسدید،

زمان ماندگاری کنها مورد استفاده قدرار مدیگیدرد در

متیل برومید و پروپیلن بوده است اما بهدلیدل سدمیت

این نوع بستهبندیها ،شدرایط اتمسدفری داخدل بسدته

اتیلن اکسید و واکنشدهنددههدای کن و از بدین رفدتن

غذایی تغییر داده میشود و گاز اکسیژن بالورت کامل

مواد مغذی نظیر ویتدامین  Bو همچندین اردرات سدو

حذف و یا با درصد مشخالی از دی اکسدید کدربن و

کنها در مویط زیسدت ،اسدتفاده از کن در بسدیاری از

نیتروژن جایگزین میگدردد هدر دو ندوع بسدتهبنددی

کشورها ممنوع و پرتودهی جدایگزین کن شدده اسدت

مدیتوانندد رشدد میکروارگانیسددمهدای مولدد فسدداد و

روش

بیماریزا را به تیخیر بیندازند ،میزان تغییرات شیمیایی

غیرحرارتی برای حذف کلودگیهای پدس از برداشدت

و بیوشیمیایی را کاهش و ویژگیهای حسی موالدول

ادویهجات و گیاهان دارویی مورد توجده قدرار گرفتده

را بهبود بخشند ( )10مطالعدات مختلدف و متناق دی

شده است در پرتودهی تجاری ادویدهجدات ،گیاهدان

درباره تیریر پرتدودهی گامدا بدر ترکیبدات شدیمیایی و

شده ،عمدتاً از پرتدو

ویژگدی کنتدیاکسددیدانی و ضددمیکروبی اسدانسهددای

( )21در سالهای اخیر ،پرتودهی بهعنوان ید

فاللی و سبزیجات معطر خش

گاما ،پرتو ایکس و الکترونهای شدتا یافتده اسدتفاده

1. Thymine glycol
)2. Modified atmosphere packaging (MAP
3. Vacuum

میشدود ( )11منبدع تیییدد شدده پرتدوی گامدا بدرای
5

فرآوری و نگهداری مواد غذایی ،دوره  ،14شماره 1411 ،1

گردید به-منظدور

حاصل از گیاهان دارویی مختلدف انجدام شدده اسدت

سانتیگراد) بهمدت  17روز خش

( )21 ،11اما تداکنون مطالعدهای دربداره تدیریر کن بدر

بستهبندی گیاه پونه کوهی توت شدرایط  ،MAPابتددا

ویژگیهای ضد میکروبی و کنتیاکسیدانی اسانس پونه

 277گددرم از گیدداه مددورد نظددر بددا اسددتفاده از دسددتگاه

کددوهی صددورت نگرفتدده اسددت لددذا ،مطالعدده حاضددر

خردکن ( ،Moulinexفرانسده) پدودر و در کیسدههدای

بهمنظور بررسی تیریر پرتدودهی گامدا بدر پارامترهدای

چندکیه از جنس پلیاتیلن ترفتاکت/پلیاتیلن-کوپلیمر

رنگ و جمعیت میکروبی گیاه پونه کوهی بسدتهبنددی

اتیلن وینیل الکل-پلیاتیلن با قابلیت نفوذ بسیار پدایین

شده توت شرایط  ،MAPخدأل و هدوازی و همچندین

به اکسیژن و رطوبت قرار داده شدد نموندههدای گیداه

تیریر کن بر ترکیب شیمیایی و ویژگیهای ضدمیکروبی

پونه کوهی با استفاده از دستگاه ( MAPمددل

و کنتددیاکسددیدانی اسددانس پوندده کددوهی در شددرایط

 ،Fer plast ،45 1BFGایتالیا) و تزریق گاز نیتروژن به

کزمایشگاهی میباشد

میزان  177۱بستهبندی شدند بدرای بسدتهبنددی گیداه

FPMV

پونه کوهی توت شرایط هوازی و خدأل 277 ،گدرم از
مواد و روشها

گیاه خرد شده به ترتیب در داخل کیسههدای معمدولی

مواد اولیه :گیاه پونه کوهی در فالل بهار (فدروردین-

پلیاتیلن و کیسههای چندد کیده از جدنس پلدیاتدیلن

واقدع

ترفتدداکت /پلددیاتددیلن-کددوپلیمر اتددیلن وینیددل الکددل-

در اسدتان کرمانشدداه جمددعکوری گردیددد عمددده مددواد

پلیاتیلن قدرار داده و بددون تزریدق گداز نیتدروژن بدا

شیمیایی مورد استفاده از جمله کیسههدای چندکیده از

استفاده از دستگاه  MAPبستهبندی شدند ()10

جنس پلیاتیلن ترفتاکت  /پلیاتدیلن -کدوپلیمر اتدیلن

پرتودهی نمونههای بستهبندیشده گیاه پونه کووهی:

اردیبهشت) سال  1۹00از شهرستان گیالنغدر

وینیل الکل -پلیاتیلن ،1مولول رقیقسازی بافر پپتدون

پرتودهی نمونههای گیاه پونه کوهی بسدتهبنددی شدده

واتر 2و مودیط کشدتهدای  BHI ،BHI agar۹بدرا،،

توددت شددرایط  ،MAPخددأل و هددوازی بددا اسددتفاده از

 PCA0و  SDA۵از شددرکت  Merckکلمددان و موددیط

دوزهای  17 ،۵و  1۵کیلوگری (منبع پرتودهی=کبالت

کشددت  Violet Red Bile Lactose agarاز شددرکت

 ۰7و نرخ دوز پرتودهی=  0/10کیلوگری بر سداعت)

 HiMediaهند خریداری گردید دیسد هدای بالند

با همکاری سازمان اندرژی اتمدی ایدران ۰انجدام شدد

با قطر  ۰میلیمتر از شدرکت پدادتن طدب ایدران تهیده

بهمنظور اطمینان از پرتودهی مناسب ،بههمراه نمونهها

شدند

 ۹دوزیمتر در داخل بستهبندی قدرار داده شدد مددت

بستهبندی گیاه پونه کوهی :تییید گونه و جدنس گیداه

زمان پرتودهی بدرای دوزهدای  17 ،۵و  1۵کیلدوگری

پونه کدوهی ( ،Mentha longifolia L.کدد هربداریوم=

بهترتیب  1۰7 ،07و  207دقیقه بود پس از پرتدودهی،

 )2۰2۰با همکاری دانشکده کشاورزی ،دانشگاه رازی

نمونههای بستهبندیشده حداکثر  20ساعت در دمدای

(کرمانشاه) صورت گرفدت گیداه جمدعکوریشدده در

اتاق ( 2۵ ± 1درجه سدانتیگدراد) نگهدداری و بدرای

مکان مناسب و تاری

سایر کزمایشات مورد بررسی قرار گرفتند ()12

در دمای اتاق ( 2۵ ± 1درجده

بررسی پارامترهای رنگی نمونههای بستهبنودیشوده
1. Polyethylene terephthalate/polyethylene-ethylene
vinyl alcohol copolymer-polyethylene
2. Buffered Peptone Water
3. Brain Heart Infusion (BHI) agar
)4. Plate count agar (PCA
)5. Sabouraud dextrose agar (SDA

گیاه پونه کوهی :بررسی پارامترهای رنگی نمونههدای
پرتودهیشده گیاه پونده کدوهی شدامل شدفافیت (،)L
6.Atomic Energy Organization of Iran
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سددددبزی-قرمددددزی ( ،)aکبددددی-زردی ( )bو

= 𝐸∆

شیشددههددای تیددرهرنددگ در دمددای یخچددال ( 0درجدده

 √(𝐿∗ − 𝐿)² + (𝑎∗ − 𝑎)² + (𝑏 ∗ − 𝑏)²بددا اسددتفاده
از دسدتگاه رندگسددنج و بدر اسددا

سانتیگراد) انجام شد

مطالعده احمددد و

کنالیز ترکیبدات شدیمیایی اسدانس پونده کدوهی بدا

*b

اسددتفاده از دسددتگاه کرومدداتوگرافی گددازی متالددل بدده

پلیت استاندارد سفید بهترتیب  -7/۵2 ،00/20و 0/10

طیفسنج جرمی )GC-MS( ۹با همکداری پژوهشدکده

اندازهگیری شد

گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران صورت

بررسی وضعیت میکروبی نمونههای بستهبندیشوده

گرفت دستگاه کروماتوگرافی گدازی اسدتفاده شدده از

گیاه پونه کوهی :بهمنظور شمارش تعداد باکتریهدای

نوع  Agilent 6890با سدتون بده طدول  ۹7متدر ،قطدر

کل ،)TVC( 1مقدار  17گرم نمونه را بدا  07میلدیلیتدر

داخلی  7/2۵میلیمتر و ضخامت کیه  7/2۵میکرومتدر

پپتونه  7/1درصد در اسدتومیکر

از ندددوع  BPX5بدددود بدددرای شناسدددایی ترکیبدددات

(مدل  ،InterSience ،400 Wفرانسه) مخلوط کدرده و

تشکیلدهنده اسانس ،نمونه که توسط -nهگزان رقیدق

از کن رقتهای مختلف تهیه و میدزان  1میلدیلیتدر در

شده بود بدهمقددار  1میکرولیتدر بده

دسدتگاه GC-MS

پلیتهای  PCAبالورت پورپلیدت 2کشدت داده و در

تزریق شد برنامه دمایی ستون بهصدورت ذیدل تنظدیم

دمای  ۹۵درجه سانتیگدراد بدهمددت  20-۹۰سداعت

گردید :دمدای ابتددایی کون  ۵7درجده سدانتیگدراد و

گرمخانهگذاری صورت گرفت ( )0با توجه به فاکتور

توقف در این دما بهمدت  ۵دقیقه ،گرادیان حرارتدی ۹

رقت تعدداد کنهدا بدهصدورت  log CFU g-1گدزارش

درجه سانتیگراد در هر دقیقده ،افدزایش دمدا تدا 207

گردید برای شمارش تعداد بداکتریهدای کلدیفدرم از

درجه سانتیگراد و سپس با سرعت  1۵درجده در هدر

موددیط کشددت  Violet Red Bile Lactose agarو

دقیقه ،افزایش دما تا  ۹77درجه سانتیگراد و  ۹دقیقده

گرمخانهگدذاری در دمدای  ۹1±1درجده سدانتیگدراد

توقف در این دما و زمان پاسخ  1۵دقیقده بدود دمدای

و

تزریق  207درجه سانتیگدراد بالدورت 1 split

همکاران ( )2712انجام شد ( )2شاخص * a* ،Lو

مولول رقیقکننده ک

بهمدت  20-00استفاده گردید برای شمارش کپد

اتاق

مخمر از مودیط کشدت  SDAو گرمخاندهگدذاری در

به  2۵بود و از گاز هلیوم بهعنوان گاز حامل با سرعت

دمای  ۹7 ± 1درجه سانتیگراد بهمدت  1روز استفاده

جریددان  7/۵میلددیلیتددر در دقیقدده اسددتفاده گردیددد

گردید ()10

طیفنگار جرمی مورد استفاده مدل  Agilent 5973بدا

تهیه اسانس پونه کوهی و آنالیز ترکیبات شویمیایی

ولتاژ یونیزاسیون  17الکترون ولت ،روش یونیزاسدیون

تشکیلدهنده آن :بهمنظور اسانسگیری بدا اسدتفاده از

 EIو دمای منبع یونیزاسدیون  227درجده سدانتیگدراد

دستگاه کلونجر و بر اسا

بود مودوده اسکن  MSاز  07تا  ۵77تنظدیم گردیدد

روش تقطیر بدا بخدار ک ،

نرمافزار مدورد اسدتفاده  Chemstationبدود شناسدایی

مقدار  177گرم از نمونههای گیداه پونده کدوهی خدرد
شده ،با  077میلیلیتر ک

طیفها بهکم

مقطر مخلوط و بدهمددت 0

شاخص بازداری کنهدا و مقایسده کن

با شاخصهای موجود در کتب مرجع و مقداکت و بدا

ساعت اسانسگیدری در دمدای اتداق صدورت گرفدت

اسددتفاده از طیددفهددای جرمددی ترکیبددات اسددتاندارد و

( )17نگهددداری اسددانس بدسددتکمددده در داخددل

استفاده از اطالعدات موجدود در کتابخانده کدامپیوتری
صورت گرفت
)1. Total viable count (TVC
2. Pour plate

)3.Gas chromatography–mass spectrometry (GC-MS

7

فرآوری و نگهداری مواد غذایی ،دوره  ،14شماره 1411 ،1

اندازهگیری میزان فنول کول اسوانس پونوه کووهی:

بددهمنظددور تعیددین مهددار رنددگبددری بتاکدداروتن-اسددید

بهمنظور اندازهگیدری میدزان فندول کدل اسدانس پونده

لینولیی  1 ،۹میلیلیتدر بتاکداروتن ( 7/۵میلدیگدرم بدر

کوهی ،مقدار  ۹77میکرولیتر اسانس پونده کدوهی بده

میلیلیتر) در  17میلیلیتر کلروفدورم حدل و سدپس 1

 2/۵میلیلیتر معدرف فدولین سدیوکالتو و  2میلدیلیتدر

میلیلیتر از این مولول به  277میلیگدرم تدویین  07و

سدیم کربنات  1/۵درصدد اضدافه و مخلدوط حاصدل

 2۵میکرولیتر اسید لینولیی

ارلدن در

بهمددت  1دقیقده ورتکدس گردیدد در مرحلده بعدد،

حال جوش اضدافه گردیدد کلروفدورم بدا اسدتفاده از

بهمدت  ۵دقیقه در بنماری دمای  ۵7درجه سانتیگراد

روتاری در دمای  07درجه سدانتیگدراد بدهمددت 17

گرمخانهگذاری انجام شد متانول بهعنوان نمونه شاهد

مقطدر اضدافه گردیدد

خالص در ید

دقیقه تبخیر و  ۵7میلیلیتر ک

ندوری در طدول مدو 1۰7

مقدار  ۵میلیلیتر از امولسیون نهایی با  277میکرولیتدر

نانومتر با استفاده از اسپکتروفتومتر اندازهگیری و نتایج

کن در زمدان صدفر و پدس از

در نظر گرفته شد جدذ
بهصورت میلیگرم گالی

اسانس مخلوط و جذ

 ۰7دقیقدده در طددول مددو  017نددانومتر ربددت و مهددار

اسید بر میلدیلیتدر گدزارش

گردید ()۹1

رنگبری بتاکاروتن-اسید لینولیی

بررسی ویژگی آنتیاکسیدانی اسانس پونوه کووهی:

اندازهگیری گردید ()10

بدرای تعیددین قددرت اسددانس پونده کددوهی در بدده دام

رابطه 2
β- Carotene bleaching inhibition (%) = βCarotene absorbance after 60 min/Initial
absorbance × 100

اندداختن رادیکددالهددای  2و -2دی فنیددل  -1پیکریددل
هیدددرازیل ۵7 ،)DPPH( 1میکرولیتددر از غلظددتهددای

بررسی ویژگی ضدمیکروبی اسوانس پونوه کووهی:

مختلف اسانس پونده کدوهی بده  2میلدیلیتدر مولدول

اسددتافیلوکوکو

اتانولی  7/7۰( DPPHمیلیموکر) اضافه و پدس از ۰7
دقیقه گرمخانهگذاری در دمای اتاق جذ

مولدول در

(6633

مویط کشت  BHI agarبهصورت سطوی کشدت داده

ارزیابی قدرار گرفدت فعالیدت مهارکننددگی رادیکدال

شد و در دمای  ۹1±1درجه سانتیگدراد بدهمددت 20

 DPPHبهعنوان معیاری از میزان فعالیت کنتیرادیکالی

ساعت گرمخاندهگدذاری صدورت گرفدت دو کلدونی

اسانس مطابق رابطه  1مواسبه شد؛ که در این فرمول،

خو

 :Iدرصددد بدده دامانددداختن رادیکددال کزاد :Ab ،جددذ

دمددای  ۹1±1درجدده سددانتیگددراد ب دهصددورت شددبانه

 )20نتددایج بددهصددورت ( IC50مقددداری از ترکیددب

گرمخانهگذاری انجام شد ( )20سپس ،سلولهای هدر

کنتددیاکسددیدان کدده کزم اسددت غلظددت  DPPHبدده ۵7

کدام از باکتریها بدا اسدتفاده از سدانتریفیوژ (،Sigma

درصد مقدار اولیه برسد) بیان گردید
رابطه 1

رشد یافته از هر کدام از باکتریهدا بدهصدورت

جداگانه به مویط کشت  BHIبدرا ،انتقدال داده و در

نمونه اسانس میباشدد (،10

× 100

سددرئو ( ۵

ATCC

دانشگاه رازی تهیه گردید بداکتریهدای مدذکور روی

کنتیاکسدیدانی  2BHTبدهعندوان کنتدرل مثبدت مدورد

𝑏𝐴

 )ATCCو باسددیلو

سدوبتیلیس0

 )11774از کرشیو کشت میکروبی دانشکده دامپزشکی

اسانس بهعنوان نمونه شاهد در نظر گرفته شد فعالیت

]𝑠𝐴[𝐴𝑏−

اورئددو

(6538

 ،)ATCCلیسددتریا

مونوسیتوژنز ( ،)ATCC 19118باسدیلو

طول مو  ۵11نانومتر قرائدت گردیدد معدرف بددون

نمونه شاهد و  :Asجذ

با استفاده رابطده 2

انگلسددتان) در دور  0777 ×gبددهمدددت  27دقیقدده در

= )I (%

3. Beta-Carotene bleaching inhibition
4. Bacillus subtilis
5. Bacillus cereus

)1. 2, 2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH
)2. Butylated hydroxytoluene (BHT
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دمای یخچال ( 0 ± 1درجه سدانتیگدراد) جداسدازی

سبزی-قرمزی ( )aو کبی-زردی ( )bنمونههدای گیداه

گردید مایع رویی دور ریخته شد و قسمت زیرین سه

پونهکوهی بستهبندی شده توت شرایط هوازی ،خأل و

بار با استفاده از بافر پپتون واتر شستشو داده شدد ()۵

 MAPدر جدول  1ارائه شده است نتایج این مطالعده

نهایی به  17میلدیلیتدر بدافر پپتدون واتدر 7/1

نشددان داد ،پرتددودهی بددا دوزهددای  ۵و  17کیلددوگری

درصددد اضددافه و جددذ

نددوری در  ۰۰7 nmبددرای

(توت شرایط هوازی) و ( 1۵تودت شدرایط هدوازی،

اورئددو

( )CFU/mL 1/2 ×170و

خأل و  )MAPموجب کاهش معنیدار شاخصهدای

رسو

اسددتافیلوکوکو

a

لیستریا مونوسدیتوژنز ( )CFU/mL 1/1۰ ×170در ،7/1

و  bو افزایش معنیدار شاخص  Lدر مقایسه با گدروه

( )CFU/Ml 1×170در  7/۰و

کنترل میشود ( )P>7/7۵بر این اسا  ،پرتدودهی بدا

سدوبتیلیس ( )CFU/mL 1/1۹ ×170در 7/0

دوزهای  17 ،۵و  1۵کیلوگری موجب رندگپریددگی

باسدددیلو
باسدیلو

سدددرئو

گیاه پونه کوهی بسدتهبنددی شدده گردیدد میدزان اردر

تنظیم گردید
بددهمنظددور تسددت دیسد

دیفیددوژن ،1مقدددار 177

پرتودهی بر تغییر شاخصهای رنگی در شرایط

MAP

میکرولیتر  BHIبرا ،حاوی  0 log CFU ml-1باکتری

نسددبت بدده شددرایط خددأل و هددوازی بددهصددورت

روی مویط کشت  BHI agarاضدافه و بدا اسدتفاده از

غیرمعنددیداری کمتددر بددود ( )P<7/7۵نتددایج مطالعدده

سددواپ اسددتریل بددهصددورت کامددل کشددت داده شددد

پولوکا و سها ( )2717نیز نشان داد که پرتدودهی بدا

به قطر  ۰ mmبر روی پلیت حاوی

دوزهای  ۹7و  17کیلوگری موجدب کداهش معندیدار

 BHI agarقدرار داده و میدزان  17میکرولیتدر اسدانس

شاخص سبزی-قرمزی و افزایش شاخص شفافیت در

پونه کوهی به دیس ها اضافه شد پلیدتهدای کشدت

نمونههای فلفل سیاه شده اسدت ( )21رندگپریددگی

داده شده بهمدت  20ساعت در دمدای  ۹1 ± 1درجده

نمونههای پونه کوهی پس از پرتودهی را میتدوان بده

سانتیگراد گرمخاندهگدذاری و قطدر هالده عددم رشدد

کاهش کلروفیل ذخیره در گیاه مدذکور نسدبت داد در

باکتریها با استفاده از کولیس اندازهگیدری شدد ()2۹

مطالعه ای نشان داده شده است که رنگدانده کلروفیدل

کنترل مثبدت

در سددبزیجات بدده دوزهددای پرتددودهی بدداکتر از ۵

دیس های بالن

همچنین ،از تتراسایکلین بهعنوان دیس

مدیباشدد و تدا  1۰درصدد از

استفاده شد

کیلوگری بسیار حسا

تجزیه و تحلیل آماری :تمامی کزمایشات در سده بدار

ذخیره کلروفیل گیاهان ،میتواندد در اردر پرتدودهی از

تکرار صورت پذیرفت از کزمون کنالیز واریدانس و بدا

بین برود ( )1۰در ارر پرتودهی گاما دامنده وسدیعی از

استفاده از نرمافزار  SPSSنسدخه  2۵جهدت تجزیده و

گونههای رادیکالی و غیررادیکالی از یدونیزهشددن ک

تولیل کماری نتایج این توقیق استفاده گردیدد سدط

درون سلولی ایجاد میگردد که قادر هستند کلروفیل و

 P>7/7۵بهعنوان اختالف معنیدار در نظر گرفته شد

فعالیت کنزیمدی را از بدین ببرندد و در نتیجده موجدب
بیرنگ شددن کنهدا گردندد ( )0در تطبیدق بدا نتدایج

نتایج و بحث

پژوهش حاضدر ،کیدرکین و همکداران ( )2710نشدان

پارامترهای رنگ نمونههای بستهبندیشده گیاه پونوه

دادند پرتودهی گاما با دوزهای  12 ،1و  11کیلدوگری

کوهی :تیریر پرتودهی گامدا بدا دوزهدای  17 ،۵و 1۵

موجب رنگپریدگی قابلتوجه گیاه کویشن و رزماری

کیلوگری بدر پارامترهدای رندگ شدامل شدفافیت (،)L

شده است ( )10از طرف دیگر ،کمبود اکسیژن باعدث
کندی واکنشهای اکسایشی در ارر پرتودهی میگدردد

1. Disk diffusion test
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( ،)10لذا در نمونههای بستهبندی شده تودت شدرایط

شرایط هوازی بود بنابراین ،با اسدتفاده از بسدتهبنددی

 MAPو خأل بهصورت غیرمعنیداری تغییدرات رندگ

 MAPو خأل قبل از پرتودهی مدیتدوان اردرات منفدی

در نمونهها کمتر از نمونههای بستهبنددی شدده تودت

تغییر رنگ را در نمونهها کاهش داد

جدول  -1تأثیر پرتودهی گاما بر پارامترهای رنگ گیاه پونه کوهی بستهبندی شده تحت شرایط هوازی ،خأل و .MAP
Table 1- Effect of gamma irradiation on color parameters of Mentha longifolia L. plant packaged under aerobic,
vacuum, and modified atmosphere conditions.
پارامترهای رنگ
بستهبندی
دوز پرتودهی (کیلوگری)
Color parameters
Packaging
)Irradiation dose (kGy
∆E
b
a
L
هوازی
aA
aA
40.47
25.19 ± 0.05
4.77 ± 0.01
48.34 ± 0.01 aA
Aerobic
خأل
0
39.27
25.22 ± 0.07 aA
4.75 ± 0.03 aA
48.13 ± 0.02 aA
Vacuum
اتمسفر اصالحشده
MAP

48.32 ± 0.03 aA

4.76 ± 0.02 aA

25.21 ± 0.06 aA

40.58

هوازی

56.24 ± 0.62 aB

3.89 ± 0.02 aB

19.98 ± 0.05 aB

34.28

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

53.28 ± 0.24 aB

4.11 ± 0.04 bA

22.44± 0.03 aA

36.37

MAP

51.12 ± 0.13 aA

4.31 ± 0.02 bA

23.65± 0.08 aA

38.19

57.09 ± 0.14 aB

2.15 ± 0.05 aB

18.32 ± 0.02 aB

34.25

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

56.19 ± 0.05 aB

2.67 ± 0.02 aB

21.55 ± 0.24 aA

28.91

MAP

54.58 ± 0.08 aA

3.88± 0.04 bAB

22.48 ± 0.19 aA

34.91

65.81 ± 0.25 aC

1.76 ± 0.01 aC

13.48 ± 0.16 aB

26.77

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

62.01 ± 0.06 aB

1.99 ± 0.02 aC

15.65 ± 0.25 aB

30.01

MAP

60.49 ± 0.03 aB

3.29 ± 0.03 bB

19.34 ± 0.09 aB

29.91

Aerobic
خأل
5

هوازی
Aerobic
خأل
10

هوازی
Aerobic
خأل
15

 a-bحروف غیرمشابه کوچ

نشاندهنده اختالف معنیدار در پارامترهای رنگ نمونههای بستهبندیشده توت شرایط هوازی ،خأل و  MAPمیباشد ()P>7/7۵
a-b

Different lowercase letters indicate significant difference in color parameters of samples packaged under aerobic,
vacuum, and modified atmosphere conditions (P<0.05).
 A-Cحروف غیرمشابه بزرگ نشاندهنده اختالف معنیدار در پارامترهای رنگ نمونههای بستهبندیشده با دوزهای  17 ،۵و  1۵کیلوگری میباشد ()P > 7/7۵
A-B

Different capital letters indicate significant difference in color parameters of samples packaged under irradiation
doses of 5, 10, and 15 kGy (P<0.05).

وضعیت میکروبی نمونههای بستهبندیشده گیاه پونوه

جدول  2نشان داده شده است بدر ایدن اسدا  ،تعدداد

کوهی :وضعیت میکروبی نمونههای گیداه پونده کدوهی

باکتریهای کل ( ،)TVCکلیفدرمهدا و کپد

و مخمدر

بستهبندی شده توت شرایط هدوازی ،خدأل و  MAPدر

نمونههای گیداه پونده کدوهی در روز صدفر مطالعده در
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نمونههای پرتودهی نشده بهترتیدب ،۰/۹0 log CFU g-1

کیلوگری باعث کاهش معنیدار تعداد باکتریهای کل و

 ۹/۵۹و  ۵/۵2بددود پرتددودهی بددا دوزهددای  17و 1۵

کپ

و مخمر نسبت به گروه کنترل و کاهش کلیفرمها

کیلوگری باعث کاهش جمعیت میکروبی مدورد مطالعده

به کمتر از حدد قابدل شدمارش  1 log CFU g-1گردیدد

در نمونههای بسدتهبنددی شدده بده کمتدر از حدد قابدل

( )P > 7/7۵حد قابل قبول تعداد باکتریهدای کدل در

شدمارش  1 log CFU g-1گردیدد پرتدودهی بدا دوز ۵

ادویهجات  ۵ log CFU g-1میباشد ()0

جدول  -2تأثیر پرتودهی گاما بر جمعیت میکروبی گیاه پونه کوهی بستهبندی شده تحت شرایط هوازی ،خأل و MAP
Table 2- Effect of gamma irradiation on microbial population of Mentha longifolia L. packaged under aerobic,
vacuum, and modified atmosphere conditions.
جمعیت میکروبی ()log CFU g-1
دوز پرتودهی (کیلوگری)

بستهبندی

)Irradiation dose (kGy

Packaging

)(Coliforms

6.38 ± 0.04 aA

3.53 ± 0.05a

5.52 ± 0.12 aA

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

6.38 ± 0.02 aA

3.53 ± 0.09a

5.52 ± 0.11 aA

MAP

6.38 ± 0.01 aA

3.53 ± 0.02a

5.52 ± 0.15 aA

4.39 ± 0.08 aB

ND

3.73 ± 0.02 aB

Vacuum
اتمسفر اصالح شده

3.78 ± 0.25 aB

ND

3.18 ± 0.16 aB

MAP

3.59 ± 0.11 aB

ND

2.45 ± 0.25 aB

هوازی

ND

ND

ND

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

ND

ND

ND

MAP

ND

ND

ND

هوازی

ND

ND

ND

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

ND

ND

ND

MAP

ND

ND

ND

هوازی

هوازی
Aerobic
خأل
5

Aerobic
خأل
10

Aerobic
خأل
15

 a-bحروفغیرمشابه کوچ

و مخمر

Yeast and mold

Aerobic
خأل
0

TVC

)Microbial population (log CFU g-1
کپ
کلیفرمها

نشاندهنده اختالف معنیدار در جمعیت میکروبی نمونههای بستهبندی شده توت شرایط هوازی ،خأل و  MAPمیباشد ()P>7/7۵
a-b

Different lowercase letters indicate significant difference in microbial population of samples packaged under
aerobic, vacuum, and modified atmosphere conditions (P < 0.05).
 A-Cحروف غیرمشابه بزرگ نشان دهنده اختالف معنیدار در جمعیت نمونههای بستهبندی شده با دوزهای  17 ،۵و  1۵کیلوگری میباشد ()P>7/7۵
A-B

Different capital letters indicate significant difference microbial population of samples packaged under irradiation
doses of 5, 10, and 15 kGy (P < 0.05). ND: Not detected.
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بددر ایددن اسددا  ،پرتددودهی بددا دوز  ۵کیلددوگری

 GC-MSگددزارش کردنددد سددیس -پیپریتددون اکسدداید

می تواند تعداد باکتریهای کل را به کمتر از حد قابدل

( 10/0درصددد) ،پولگددون ( 1۵/۵درصددد) ،پیپریتددون

قبول برساند همچنین ،تفاوت معنیداری در جمعیدت

اکسددداید ( 10/1درصدددد) و منتدددون ( 1/0درصدددد)

میکروبی گروههای بستهبندی شده با  ،MAPهوازی و

اصلیترین ترکیبات موجود در این اسدانس مدیباشدد

خأل مشاهده نگردید ( )P< 7/7۵برخدی از مطالعدات

( )1۹پولگدون ( ۰۰/0۵درصدد) و منتوفددوران (17/00

نشان دادهاند ،با توجه بده میدزان کلدودگی اولیده ،ندوع

درصد) بیشترین ترکیبدات شناسداییشدده در اسدانس

میکروارگانیسم ،ح ور یا عدم ح ور اکسیژن و ندوع

حاصل از پونه کوهی جمعکوری شده از کشدور ایدران

ترکیبات ماده غذایی پرتودهی شده ،دوزهای بداکتر از

بودند ( )0در پدژوهش اویددجی و افدوکین (،)277۰

 17کیلوگری میتوانند تعداد باکتریهای هوازی کدل،

منتدددون ( ۵7/0درصدددد) و پولگدددون ( 10/۹درصدددد)

و مخمدر را

بهعنوان بیشترین ترکیبدات شناسداییشدده در اسدانس

به کمتر از حد قابل قبول  1 log CFU g-1برسدانند (،1

پونه کدوهی در کفریقدای جندوبی گدزارش شدد ()2۵

 )1۵ ،۹در واقددع پرتددو گامددا هماننددد سددایر پرتوهددای

بطورکلی ،تفاوت در ترکیبات شیمیایی اسانس گیاهدان

کزاد موجدود

مختلددف بدده فاکتورهددای متعددددی از قبیددل روش

ماده غذایی موجب تولید رادیکدالهدای کزاد و

و هدوا و فالدل،

باکتریهای مولد اسپور ،کلیفرمها و کپ

یونیزهکننده نظیر  Xو بتا با رادیدولیز ک
در ی

اسانسگیری ،شرایط جغرافیایی ،ک

پراکسدددید هیددددروژن مدددیشدددود کددده مدددیتواندددد

گونه گیاه ،سن کن و نووه خش

میکروارگانیسمهای مولدد فسداد و بیمداریزا را از بدین

دارد ( )۰نتایج این مطالعه نشان داد ،دوزهای مختلف

ببرد ()1۵

پرتودهی و نوع بستهبندی تدیریری در تغییدر ترکیبدات

ترکیبات تشکیلدهنده اسانس پونوه کووهی :نتدایج

تشکیلدهنده اسانس پونده کدوهی نددارد ()P< 7/7۵

ترکیبات شیمیایی تشکیلدهنده اسانس پونه کدوهی در

نتایج این مطالعه با قانون اتوادیه اروپا مبنی بر استفاده

یافتدههدا ،در

از پرتودهی با دوز  17کیلوگری برای ضدعفونیکردن

جداول  ۹تا  ۵ارائه شده است بر اسا

کردن گیداه بسدتگی

بین  10ترکیب تشکیلدهنده در ساختار اسدانس پونده

ادویهجات و گیاهان بدون تیریر بدر سداختار ترکیبدات

2

گزارشات فاطمی و

کددوهی اوکددالیپتول 10/2۹-10/۵۵( 1درصددد) ،منتددون

شیمیایی همخوانی دارد بر اسا

( 12/۹۰-1۹/۵۵درصدددد) و پولگدددون01/۰0-00/۵۵( ۹

همکاران ( )2710اسدتفاده از دوزهدای پرتدودهی 17و

درصد) اصلیترین ترکیبات شناسداییشدده بودندد بدر

 2۵کیلوگری تیریر قابل توجهی بر ساختار و ترکیبدات

نتددایج پددژوهش حاضددر ،دوزهددای مختلددف

شیمیایی اسانس و عالاره نعناع نددارد ( )12کومدار و

پرتودهی و نوع بستهبندی تدیریری در تغییدر ترکیبدات

همکاران ( )2717نیز گزارش کردندد ترکیبدات اصدلی

تشکیل دهنده اسانس پونده کدوهی نددارد در مطالعده

اسددانس وانیددل شددامل وانیلددین ،وانیلیدد

اسددید،

مکاددم و همکاران ،)2770( ،پولگون ( ۵0/01درصد)

بتاهیدروکسی بنزالدهید ،هیدروکسی بنزوئی

اسدید و

و ایزومنتدددون ( 12/72درصدددد) بیشدددترین ترکیبدددات

وانیلین گلوکوزید به دوزهای پرتودهی 27 ،1۵ ،17 ،۵

شناسایی شده در اسانس حاصدل از بدرگ گیداه پونده

و  ۹7کیلوگری مقاومت دارند ( )22بر خدالف نتدایج

کوهی گزارش شده است ( )20گدالونس و همکداران

پژوهش حاضدر ،کلدوتمن و همکداران ( )2770نشدان

( )2771اسددانس حاصددل از پوندده کددوهی را بدده روش

دادند پرتودهی با دوز  1۵کیلوگری موجدب تغییدر در

اسددا

سدداختار شددیمیایی اسددانس فلفددل سددیاه و تولیددد

1. Eucalyptol
2. Menthone
3. Pulegone

رادیکددالهددای کلددی و کدداهش ترکیبددات فددرار در ایددن
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 پژمان گلزار افخم و نسیم شاویسی/ ...بررسی تأثیر پرتودهی گاما و بستهبندی هوازی

، مدت زمدان پرتدودهی،بهدلیل تفاوت در نوع اسانس

 تفاوت در تدیریر پرتدودهی،) بطورکلی0( اسانس شد

)0( روش پرتودهی و دوز مورد استفاده باشد

گاما بر ترکیبات شیمیایی اسانسهای مختلف میتواند

. تأثیر پرتودهی گاما بر ترکیبات تشکیلدهنده اسانس پونه کوهی بستهبندی شده تحت شرایط هوازی-۳ جدول
Table 3- Effect of gamma irradiation on chemical composition of Mentha longifolia L. essential oil packaged under
aerobic condition.
)دوز پرتودهی (کیلوگری
شاخص بازداری
ترکیب شیمیایی
ردیف
Kovats index
Irradiation dose (kGy)
Retention index
Chemical compound
Number
15
10
5
0
1.33
1.32
1.33
1.42
934
11.33
α-Pinene
1
1.45
1.48
1.38
1.52
975
13.40
Sabinene
2
2.61
2.75
2.63
2.54
981
13.67
β-Pinene
3
0.61
0.61
0.61
0.61
992
14.24
Myrcene
4
0.53
0.55
0.50
0.52
1004
14.83
3-Octanol
5
0.15
0.13
0.18
0.14
1031
16.22
o-Cymene
6
0.85
0.74
0.85
0.86
1034
16.39
Limonene
7
18.55
19.32
19.16
18.23
1038
16.59
Eucalyptol
8
0.05
0.06
0.07
0.05
1107
20.14
Linalool
9
12.36
12.39
12.39
12.37
1168
23.17
Menthone
10
0.94
0.98
0.95
0.98
1176
23.58
Isomenthone
11
0.91
0.91
0.91
0.91
1183
23.90
α-Terpineol
12
0.24
0.26
0.29
0.27
1192
24.33
Terpinen-4-ol
13
49.55
48.50
47.69
49.50
1254
27.34
Pulegone
14
0.52
0.52
0.52
0.51
1268
28
Piperitone
15
1.86
1.82
1.85
1.84
1355
31.94
Piperitenone
16
0.38
0.42
0.49
0.35
1427
35.05
Caryophyllene
17
0.12
0.12
0.11
0.13
1456
36.29
β-farnesene
18
1.11
0.99
1.08
0.97
1596
41.90
Caryophyllene oxide
19
جمع کل
94.12
93.87
92.99
93.72
Sum

. تأثیر پرتودهی گاما بر ترکیبات تشکیلدهنده اسانس پونه کوهی بستهبندی شده تحت شرایط خأل-۴ جدول
Table 4- Effect of gamma irradiation on chemical composition of Mentha longifolia L. essential oil packaged under
vacuum condition.
)دوز پرتودهی (کیلوگری
ردیف
شاخص بازداری
ترکیب شیمیایی
Kovats index
Irradiation dose (kGy)
Number
Retention index
Chemical compound
15
10
5
0
1.31
1.38
1.32
1.45
934
11.33
α-Pinene
1
1.49
1.49
1.49
1.49
975
13.40
Sabinene
2
2.73
2.65
2.62
2.66
981
13.67
β-Pinene
3
0.62
0.63
0.60
0.65
992
14.24
Myrcene
4
0.51
0.53
0.52
0.50
1004
14.83
3-Octanol
5
0.16
0.12
0.15
0.17
1031
16.22
o-Cymene
6
0.82
0.83
0.82
0.83
1034
16.39
Limonene
7
19.41
19.45
19.34
19.55
1038
16.59
Eucalyptol
8
0.04
0.04
0.04
0.04
1107
20.14
Linalool
9
13.41
13.42
13.51
13.55
1168
23.17
Menthone
10
0.96
0.96
0.94
0.95
1176
23.58
Isomenthone
11
0.90
0.90
0.90
0.90
1183
23.90
α-Terpineol
12
0.22
0.27
0.28
0.25
1192
24.33
Terpinen-4-ol
13
48.52
48.53
48.51
48.42
1254
27.34
Pulegone
14
0.51
0.51
0.51
0.53
1268
28
Piperitone
15
0.85
0.85
0.86
0.87
1355
31.94
Piperitenone
16
0.42
0.46
0.45
0.37
1427
35.05
Caryophyllene
17
0.13
0.13
0.12
0.11
1456
36.29
β-farnesene
18
1.06
1.08
1.01
0.95
1596
41.90
Caryophyllene oxide
19
جمع کل
94.07
94.23
93.99
94.24
Sum
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جدول  -۵تأثیر پرتودهی گاما بر ترکیبات تشکیلدهنده اسانس پونه کوهی بستهبندی شده تحت شرایط .MAP
Table 5- Effect of gamma irradiation on chemical composition of Mentha longifolia L. essential oil packaged under
MAP condition.
دوز پرتودهی ()kGy
ردیف
شاخص بازداری
ترکیب شیمیایی
Kovats index
)Irradiation dose (kGy
Number
Retention index
Chemical compound
15
10
5
0
1.45
1.45
1.45
1.43
934
11.33
α-Pinene
1
1.36
1.38
1.35
1.34
975
13.40
Sabinene
2
2.74
2.72
2.75
2.74
981
13.67
β-Pinene
3
0.65
0.66
0.64
0.65
992
14.24
Myrcene
4
0.47
0.49
0.48
0.49
1004
14.83
3-Octanol
5
0.16
0.17
0.18
0.17
1031
16.22
o-Cymene
6
0.88
0.79
0.88
0.92
1034
16.39
Limonene
7
18.45
18.66
19.35
18.72
1038
16.59
Eucalyptol
8
0.04
0.05
0.06
0.09
1107
20.14
Linalool
9
12.44
12.43
12.42
12.44
1168
23.17
Menthone
10
0.98
0.98
0.98
0.98
1176
23.58
Isomenthone
11
0.99
0.99
0.99
0.99
1183
23.90
α-Terpineol
12
0.59
0.58
0.56
0.56
1192
24.33
Terpinen-4-ol
13
48.11
48.67
47.79
48.53
1254
27.34
Pulegone
14
0.73
0.74
0.75
0.73
1268
28
Piperitone
15
1.82
1.74
1.73
1.75
1355
31.94
Piperitenone
16
0.48
0.48
0.48
0.44
1427
35.05
Caryophyllene
17
0.65
0.62
0.64
0.66
1456
36.29
β-farnesene
18
0.56
0.64
0.54
0.55
1596
41.90
Caryophyllene oxide
19
جمع کل
93.55
94.24
94.02
94.18
Sum

میزان فنول کل و ویژگی آنتیاکسیدانی اسانس پونه

اتم هیدروژن مورد نیاز برای رادیکالهای کزاد فعال را

نتایج پژوهش حاضدر ،میدزان فندول

دارنددد ( )۰نتددایج ایددن مطالعدده نشددان داد ،دوزهددای

کوهی :بر اسا

کل DPPH ،و مهار رنگبری بتاکاروتن-اسید لینولیی

مختلددف پرتددودهی  17 ،۵و  1۵کیلددوگری و ندددوع

اسانس پونه کوهی بهترتیب  ۰۹/12-۰۹/0۵میلدیگدرم

بستهبندی هوازی ،خأل و  MAPتیریری در افزایش یدا

اسید بر میلدیلیتدر 1/02-0/00 ،میلدیگدرم بدر

کاهش ویژگی کنتیاکسیدانی اسانس پونه کوهی نددارد

گالی

( )P<7/7۵زانتار و همکداران ( ،)271۵اردر پرتدودهی

میلیلیتر و  01/12-01/۰۰درصد تعیین گردید (جدول
 )۰نتددایج ایددن مطالعدده نشددان داد دوزهددای مختلددف

گامددا ( 27 ،17و  ۹7کیلددوگری) در بررسددی ویژگددی

پرتددودهی  17 ،۵و  1۵کیلددوگری و نددوع بسددتهبندددی

کنتیاکسیدانی اسدانس کویشدن کدوهی و نعنداع نشدان

تیریری در افزایش یدا کداهش ویژگدی کنتدیاکسدیدانی

دادند پرتودهی موجب بهبدود ویژگدی کنتدیاکسدیدانی

IC50

اسانسهای موردمطالعه شدده اسدت ( )۹۹در مطالعده

 BHTبهعنوان ترکیب اسدتاندارد  7/72میلدیگدرم بدر

جو و همکاران ( ،)277۹استفاده از پرتدودهی گامدا در

میلیلیتر تعیین گردید ویژگی کنتدیاکسدیدانی اسدانس

دوزهددای  17و  27کیلددوگری بددرگهددای چددای سددبز

پونه کدوهی در شدرایط کزمایشدگاهی و مددل غدذایی

موجب افزایش قدرت حذفکنندگی رادیکدال

توسط برخی از موققین گزارش شده اسدت (،2۹ ،1۹

عالاره اتانولی بالفاصه پس از پرتدودهی شدده اسدت

 )۹7 ،20این ویژگی در اسانس و عالارههای گیداهی

( )1۵در مطالعه کیم و همکاران ( ،)2770پرتودهی ،1

مختلف به گروههای هیدروکسیل و متوکسی ترکیبدات

 ۵ ،۹و  17کیلوگری زیره سبز موجب افزایش قددرت

پلیفنولی کنها نسبت داده میشود که تواندایی تدیمین

مهار رادیکال  DPPHشده و این افدزایش بدا افدزایش

اسدانس پونده کدوهی نددارد ( )P<7/7۵مقددار

14
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دوز پرتودهی بهصدورت غیرمعندیداری افدزایش پیددا

پدرز و همکدداران ( ،)2711پرتدودهی گامددا در دوز ۹7

کددرده اسددت ( )27کیتددازورو و همکدداران ()2770

کیلوگری ارر معنیداری بدر ویژگدی کنتدیاکسدیدانی و

گزارش کردند پرتودهی گاما در دوزهدای ،1۵ ،17 ،۵

میزان کل ترکیبات فنولی عالارههدای متدانولی و کبدی

 27و  2۵کیلوگری بر ویژگی کنتدیاکسدیدانی عالداره

گیاه مریم گلی نداشته است ()2۰

متانولی و کبی دارچین تیریری نداشت ( )21در مطالعه
جدول  -۶تأثیر پرتودهی گاما بر میزان فنول کل و خاصیت آنتیاکسیدانی اسانس پونه کوهی.
Table 6- Effect of gamma irradiation on total phenol and antioxidant property of Mentha longifolia L. essential oil.
فنول کل
بستهبندی
دوز پرتودهی (کیلوگری)
DPPH
)β- Carotene (%
1
Total
phenol
) (IC50; mg ml
Packaging
)Irradiation dose (kGy
()mg gallic acid ml-1
هوازی
81.23 ± 0.02
8.32 ± 0.04
63.24 ± 0.05
Aerobic
خأل
0
81.25 ± 0.08
7.82 ± 1.55
63.18 ± 0.01
Vacuum
اتمسفر اصالحشده
63.12 ± 0.25

8.52 ± 0.23

81.28 ± 1.28

63.12 ± 0.08

8.18 ± 0.09

81.56 ± 0.03

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

63.12 ± 0.03

8.45 ± 0.07

81.66 ± 0.01

MAP

63.45 ± 0.04

8.22 ± 0.11

81.12 ± 0.02

هوازی

63.22 ± 0.28

8.45 ± 0.07

81.55 ± 0.46

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

63.38 ± 0.21

8.78 ±0.14

81.23 ± 0.24

MAP

63.19 ± 0.15

8.21 ± 0.09

81.25 ± 0.05

هوازی

63.42 ± 0.01

8.88 ± 0.03

81.21 ± 0.03

63.16 ± 0.01

8.42 ± 0.42

81.28 ± 0.38

63.34 ± 0.03

8.64 ± 0.05

81.19 ± 0.12

MAP
هوازی
Aerobic
خأل
5

Aerobic
خأل
10

Aerobic
15

خأل
Vacuum
اتمسفر اصالحشده
MAP

پرتودهی گاما و نوع بستهبندی تیریر معنیداری بر خاصیت کنتیاکسیدانی گروههای مختلف بستهبندی گیاه پونه کوهی نداشت ()P < 7/7۵
The gamma irradiation and type of packaging had no significant effects on antioxidant property of different packing
groups of Mentha longifolia L. plant (P > 0.05).

کنتیاکسیدانی گیاهان دارویدی را مدیتدوان بدا اصدول

بنددابراین ،در ایددن مطالعددات ،پرتددودهی باعددث حف د
ویژگیهدای کنتدی اکسدیدانی ایدن گیاهدان در شدرایط

شیمی پرتودهی توضی داد اگر میزان ک

کزمایشگاهی شده است عدم تیریر پرتودهی بر ویژگی

امکان تشکیل رادیکالهای کزاد موددود مدیشدود در
15

کدم باشدد،

فرآوری و نگهداری مواد غذایی ،دوره  ،14شماره 1411 ،1

تتراسایکلین بهعندوان کنتدرل مثبدت

شرایط خشد  ،رادیکدالهدای تولیدد شدده در نتیجده

عدم رشد دیس

پرتوهای یونیزه کننده شانسی برای حرکت ندارندد یدا

برای باکتریهای اسدتافیلوکوکو

اورئدو  ،لیسدتریا

تورک کمتری دارند و بدین ترتیب از ترکیبات دیگدر

مونوسدددیتوژنز ،باسدددیلو

موافظت مدیشدود برخدی از مطالعدات نشدان دادندد

سددوبتیلیس بددهترتیددب ،1۹/22 ± 7/72 ،17/12±7/71

پرتودهی به دلیل کزاد سازی ترکیبات فنولی از ترکیبات

 10/72 ±7/71و  1/۵ ±7/72میلیلیتر تعیدین گردیدد

گلیکوزیدددی و تجزیدده ترکیبددات فنددولی بزرگتددر بدده

ویژگی ضدمیکروبی اسانس پونه کوهی علیه سالمونال

ترکیبات کوچ تر ،موجب افزایش ترکیبات فندولی و

انتریتیدیس ،استافیلوکوکو

( ،)1۹اشریشدیا

فعالیت کنتیاکسیدانی میشود این تفاوت ارر پرتودهی

کلددی  ،)0( O157:H7لیسددتریا مونوسددیتوژنز ( )20و

گاما بر فعالیت کنتیاکسیدانی و مقدار ترکیبدات فندولی

باسددیلو

سددوبتیلیس ( )2۵در بسددیاری از توقیقددات

ممکن است به دلیدل تفداوت در ندوع گیداه ،ترکیبدات

اربات شده است با توجه به تعدد ترکیبدات شدیمیایی

شددیمیایی کنهددا ،شددرایط مویطددی و جغرافیددایی ،ندوع

در اسانس گیاهان ،نمیتوان ساز و کار واحددی بدرای

حدالل و روش اسدتخرا اسدانس و عالداره ،ترکیددب

اردددرات ضددددباکتریایی کنهدددا در نظدددر گرفدددت از

موتوای فندولی و دوز پرتدودهی گامدا باشدد ( )11از

ویژگیهای مهم اسانسها و اجزا تشکیلدهنده کنهدا

کنجایی که تیمارهای حرارتی همواره موجدب کداهش

ویژگی ک گریدزی کنهدا مدیباشدد کده بدا نفدوذ بده

فعالیت کنتیاکسیدانی اسدانس و عالدارههدای گیداهی

لیپیدددهای غشددا سددلول بدداکتری و میتوکندددریهددا و

میشود ،بنابراین میتوان نتیجه گرفت پرتدودهی گامدا

اختالل در ساختمانهدای کنهدا و ایجداد نفوذپدذیری

روشی مناسدب در ضددعفونی ادویدهجدات و گیاهدان

بیشتر موجب رهایش یونها و دیگر موتویات سدلولی

دارویی میباشد

میشود اگرچه خرو ایدن مدواد در مقدادیر موددود

ویژگی ضدمیکروبوی اسوانس پونوه کووهی :نتدایج

بدرای بداکتری قابدل تومدل اسدت؛ ولدی در عملکددرد

ویژگددی ضدددمیکروبی اسددانس پوندده کددوهی علیدده

زیستی کن ارر گذاشته و خرو مقادیر بیشتر موتویات

اورئددو  ،لیسددتریا

سلولی ،یونها و مولکولهدای زیسدتی موجدب مدرگ

بدداکتریهددای اسددتافیلوکوکو
مونوسدددیتوژنز ،باسدددیلو

سدددرئو

سدددرئو

اورئدو

و باسدددیلو

سلول خواهد شدد ( )۰همچندین ،نتدایج ایدن مطالعده

و باسدددیلو

سدوبتیلیس در جدددول  1ارائدده شدده اسددت بددر طبددق

نشان داد ،پرتودهی با دوزهای  17 ،۵و  1۵کیلدوگری

یافتههای پژوهش حاضر ،اسدانس پونده کدوهی دارای

و نوع بستهبندی هوازی ،خأل و  MAPدر افدزایش یدا

ویژگی ضدمیکروبی مناسب علیده رشدد بداکتریهدای

کاهش ویژگی ضدمیکروبی اسانس پونه کدوهی تدیریر

مذکور بود بیشترین و کمتدرین حساسدیت بدهترتیدب

معنددیداری ندددارد ( )P<7/7۵چدداتری و همکدداران

(قطدر هالده عددم

( )2777گددزارش کردنددد پرتددودهی گامددا بددا دوز 17

(قطدر

کیلددوگری موجددب تغییددرات معنددیدار در ویژگددی

هالدده عدددم رشددد=  )0/2۰-0/۵2 mmبددود همچنددین،

ضدمیکروبی عالاره زردچوبه و ترکیبات شدیمیایی کن

نتددایج نشددان داد پرتددودهی بددا دوزهددای  17 ،۵و 1۵

شددامل پاراسددیمن 0 ،1 ،سددینیول ،بتددا-کدداریوفیلن و

کیلوگری و نوع بستهبنددی هدوازی ،خدأل و  MAPدر

نرولیدول میگردد ( )1فاطمی و همکاران ( )2710ارر

افزایش یا کاهش ویژگی کنتیاکسدیدانی اسدانس پونده

پرتددودهی گامددا را بددر ترکیددب شددیمیایی و ویژگددی

کوهی تیریر معندیداری نددارد ( )P<7/7۵قطدر هالده

کنتیاکسدیدانی اسدانس و عالداره هیددروالکلی نعنداع

مربوط به استافیلوکوکو

اورئدو

رشد=  )0/2۵-0/11 mmو باسیلو

سدرئو
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مورد بررسی قدرار دادندد در ایدن مطالعده ،پرتدودهی

اسانس پونه کوهی در این مطالعه بهدلیل عدم تیریر کن

موجب بهبود ویژگی ضد میکروبی اسدانس و عالداره

بر ساختار و ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس می-

نعناع نشد عدم تیریر پرتودهی بر فعالیت ضدمیکروبی

باشد ()12

جدول  -۷تأثیر پرتودهی گاما بر خاصیت ضدمیکروبی اسانس پونه کوهی.
Table 7- Effect of gamma irradiation on antimicrobial property of Mentha longifolia L. essential oil.
قطر هاله عدم رشد ()mm
دوز پرتودهی (کیلوگری)
Irradiation dose
)(kGy

بستهبندی
Packaging

)Inhibition zone diameter (mm

استافیلوکوکو

لیستریا مونوسیتوژنز

اورئو

L. monocytogenes

8.35 ± 0.01

7.34 ± 0.02

4.29 ± 0.02

5.69 ± 0.07

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

8.42 ± 0.02

7.35 ± 0.04

4.35 ± 0.05

5.68 ± 0.01

MAP

8.56 ± 0.03

7.35 ± 0.01

4.26 ± 0.02

5.69 ± 0.03

8.45 ± 0.02

7.38 ± 0.01

4.36 ± 0.04

5.70 ± 0.01

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

8.77 ± 0.01

7.35 ± 0.05

4.52 ± 0.02

5.70 ± 0.02

MAP

8.45 ± 0.03

7.36 ± 0.01

4.42 ± 0.06

5.73 ± 0.04

هوازی

8.25 ± 0.05

7.42 ± 0.01

4.35 ± 0.02

5.72 ± 0.05

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

8.34 ± 0.02

7.55 ± 0.01

4.38 ± 0.04

5.73 ± 0.02

MAP

8.42 ± 0.05

7.56 ± 0.03

4.34 ± 0.01

5.75 ± 0.01

8.36 ± 0.02

7.35 ± 0.05

4.28 ± 0.01

5.67 ± 0.01

هوازی
Aerobic
خأل

هوازی

5

10

Aerobic
خأل

Aerobic
خأل

هوازی
Aerobic
15

سوبتیلیس

B. cereus

S. aureus

0

باسیلو

سرئو

باسیلو

خأل

B subtilis

Vacuum
اتمسفر اصالحشده

8.55 ± 0.03

7.35 ± 0.02

4.27 ± 0.03

5.68 ± 0.02

MAP

8.42 ± 0.02

7.35 ± 0.04

4.32 ± 0.02

5.67 ± 0.04

پرتودهی گاما و نوع بستهبندی تیریر معنیداری بر خاصیت ضدمیکروبی در میان گروههای مختلف بستهبندی گیاه پونه کوهی نداشت ()P < 7/7۵
The gamma irradiation and type of packaging had no significant effects on antimicrobial property of different
packing groups of Mentha longifolia L. plant (P > 0.05).

نتیجهگیری

توت شرایط هوازی ،خدأل و  MAPمدیباشدد ،بددون

نتایج این مطالعه نشدان داد ،اسدتفاده از پرتدودهی

کنکه تیریری بدر ترکیبدات شدیمیایی و خاصدیت ضدد

گاما با دوزهدای  17و  1۵کیلدوگری روشدی مناسدب

میکروبی و کنتیاکسیدانی اسانس داشته باشدد بدا ایدن

بهمنظور ضدعفونی گیاه پونه کوهی بسدتهبنددی شدده

وجددود ،پیشددنهاد مددیگددردد تدیریر پرتددودهی گامددا بددر
17

1411 ،1  شماره،14  دوره،فرآوری و نگهداری مواد غذایی
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شددیمیایی گیدداه پوندده کددوهی-ویژگددیهددای فیزیکددی
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