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چکیده
خرما به عنوان یک ماده غذایی با ذخیره انرژی باال در سرا سرجهان مورد ا ستفاده قرار می گیرد .ایران یکی از بزرگترین تولید
کنندگان خرما با تولید متوسط ساالنه بیش از یک میلیون تن می باشد .یکی از مشکالت تولید کنندگان خرما ،صدمات ناشی
از آفات انباری از جمله کپک ،مخمر و الرو می باشد .به طور معمول ،متیل بروماید و فسفین برای ضد عفونی کردن خرما مورد
ا ستفاده قرار می گیرند ولی اثرات سمی جانبی نا شی از این ضد عفونی کننده ها باعث شده ا ست که محققان صنایع غذایی،
مواد امن تری را برای ضد عفونی مورد برر سی قرار دهند .در سال  ،1991ازن به عنوان یک ضد عفونی کننده امن تو سط
سازمان غذا و دارو به ر سمیت شناخته شده و در ب سیاری از ک شورها برای تماس م ستقیم با مواد غذایی ،مجاز اعالم گردید.
مطالعه حاضرر مروری بر مطالعات انجام شرده در خصرو جایگزینی ضرد عفونی کننده های معمول با ازن برای کاهش بار
میکروبی ،بهبود کیفیت ،افزایش مدت زمان ماندگاری محصول می باشد .نتایج نشان می دهد ازناسیون یک متد مناسب برای
کاهش بار میکروبی و افزایش مدت زمان نگهداری خرما می باشد.
کلمات کلیدی :خرما ،ازن ،بارمیکروبی

مقدمه
نیاز جهانی برای غذا به دلیل افزایش روز افزون جمعیت رو به گسررترا اسررت .ذخیره غذایی می بایسررتی متناسررب با رشررد
جمعیت افزایش یابد .میوه ها و سبزی ها از دسته مواد غذایی می باشند که منابع مناسبی از مواد غذایی اساسی (مواد معدنی،
ویتامین ها و فیبر) را دارا هستند .دراین میان استفاده از مواد غذایی با کیفیت مناسب و خوب یکی از مهمترین مسائل موجود
در بحث علم صنعت غذا می با شد [ .]1خرما یک ماده غذایی با ذخیره انرژی باال ا ست که در سرا سر جهان از جمله مناطق
گرمسیری مصرف می شود [.]2
یکی از مهمترین م شکالت عمده تولید کنندگان خرما صدمات نا شی از آفات انباری از جمله ح شره بالغ ،الرو ،تخم شب پره
هندی ،شپشه دندانه دار و افزایش میزان میکروارگانیسم ها (کپک و مخمر) می باشد .هنگامی که رطوبت خرما حدود 33تا 33
در صد با شد ،بافت آن نرم و خو شمزه تر ا ست .در این میزان رطوبت ،میکروارگانی سم هایی مانند کپکها و مخمرها می توانند
باعث ف ساد خرما شوند [ .]3ازن یک واکنش دهنده قوی و بالقوه ا ست که از سه مولکول اک سیژن به هم ات صال یافته ت شکیل
شده ا ست .برای تولید ازن از ژنراتور الکتریکی ا ستفاده می شود که توانایی باالیی برای فعالیت های ضد میکروبی و انواع دیگر
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فعالیت ها دارد .عالقه مندی برای کاربرد ازن در کشاورزی و فرآیندهای غذا در سالهای اخیر در حال افزایش می باشد .این گاز
در غلظت های کم  3/31تا  ppm 3/32قابل تشخیص است و در غلظت های باالتر ممکن است باعث تغییرات نامطلوب حسی
در ماده غذایی شود [.]4

کشت و تولید خرما در ایران
از میان پنج مح صول با بی شترین میزان تولید از مح صوالت باغی ک شور در سال  ،1392خرما در رتبه چهارم قرار دارد .میزان
تولید سالیانه خرما حدود  1میلیون تن می با شد که ا ستان های جنوب ا ستان کرمان با سهم  11در صدی ،سی ستان و
بلوچستان با سهم 11درصدی ،خوزستان با سهم  14/11درصدی و بوشهر با سهم  14/13درصدی در رتبه های اول تا چهارم
تولیدکنندگان خرما ک شور قرار دارند و این چهار ا ستان جمعا در حدود  13در صد از کل تولید خرما ک شور را تأمین نموده اند
[.]3
واریته های مختلف کشت شده در ایران
پائول پوپنو در کتاب خود تحت عنوان ((نخل خرما)) تاریخچه و ویژگیهای  1333واریته مختلف خرما را ذکر کرده اسرررت .در
ایران نیز علی رغم شررناسررایی بیش از  433واریته خرما در مناطق مختلف تعداد ارقام مهم زیر کشررت از سرروی وزارت جهاد
ک شاورزی کمتر از  33واریته از جمله واریته های م ضافتی،کبکاب ،شاهانی و ربی گزارا شده ا ست .میزان رطوبت خرما در
مرحله بردا شت و م صرف متفاوت بوده و این م سئله مبنای تق سیم بندی واریته ها به انواع نرم ،نیمه خ شک و خ شک گردیده
است [.]1

ازناسیون
ازن یک گاز ناپایدار با بوی تند میبا شد که در مقادیر کم مهاجم و ک شنده نی ست .گاز خالص به رنگ آبی ا ست و به سختی
میتوان رنگ آن را در غلظتهای پایین ازن در محدوده عملکردی مشررراهده کرد [ .]1 ,1ازن نیمه عمری در حدود  23دقیقه
دارد که این زمان بستگی به دمای محیط دارد .عملکرد ازن با استفاده از لیز کردن سلولها و پاره کردن دیواره سلولی می باشد.
بعد از واکنش ،ازن مازاد به طور معکوس و خودبه خود به اک سیژن تبدیل می شود .تیمار مح صوالت تو سط ازن به دو روا
گازی و محلول صورت می گیرد [.]1
کاربرد ازن در خرما
فرآوردههای حاصررله از خرما به دلیل عدم رعایت اصررول فرآوری ،محصررول مطلوبی از نظر کیفی در بازار جهانی نیسررت .حدود
نیمی از خرمای تولیدی جزء ضایعات مح سوب می شود که با فراهم کردن شرایط منا سب در تولید و ب سته بندی ،توانایی قابل
مالحظه ای جهت رقابت در بازارهای جهانی دارد .یکی از مهمترین مشکالت عمده تولید کنندگان خرما صدمات ناشی از آفات
انباری از جمله حشره بالغ ،الرو ،تخم شب پره هندی ،شپشه دندانه دار و افزایش میزان میکروارگانیسم ها (کپک و مخمر) می
با شد [ .]3هنگامی که رطوبت خرما حدود  33تا  33در صد با شد ،بافت آن نرم و خو شمزه تر ا ست .در این میزان رطوبت،
میکروارگانیسم هایی مانند کپکها و مخمرها می توانند باعث فساد خرما شوند [ .]9بعد از برداشت خرما ،از روا های مختلفی
برای جلوگیری از آلودگی آن به آفات و میکروارگانی سم ها ا ستفاده می شودکه هر کدام دارای مزایا و معایبی ا ست [ .]13یکی
از رو شهای قدیمی ،خ شک کردن خرما از طریق قرار دادن در معرض نور خور شید بود .ب سیاری از واحدهای تولیدی از متیل
بروماید و قرصررهای فسررفین برای از بین بردن آفات انباری اسررتفاده می کنند که به لحاظ سررمی بودن و پر خطر بودن ،جهت
چنین م صارفی مورد تایید نمی با شد .ازن می تواند به عنوان یک جایگزین منا سب برای ضد عفونی کردن چنین مح صوالتی
مطرح شررود [ .]1فعالیت ضررد میکروبی و حشررره کشرری ازن از طریق اکسرریداسرریون [ ]11واز بین بردن غشررای سررلولی
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میکروارگانیسم های مختلف نظیر انواع باکتری ها [ ،]12ویروس ها [ ،]13اسپور قارچ ها [ ،]14مخمرها [ ،]13کپک والرو [,3
 ]11می با شد .این گاز توانایی از بین بردن محدوده و سیعی از میکرب ها را دارا ست و بدون برجای گذا شتن باقیمانده ،تبدیل
به اکسرریژن معمولی میگردد [ .]11 ,11در کشررور ما هم در بسرریاری از واحدهای بسررته بندی و مراکز تحقیقات ازن ،در این
را ستا ا ستفاده شده ا ست .بدین صورت که بعد از بردا شت خرما و ش ست شوی اولیه ،خرما در یک سری اتاقکهای خا تعبیه
شده در واحد بسته بندی و یا نگه داری در معرض ازن در غلظتهای مختلف قرار می گیرد .با استفاده از این فرآیند ،مدت زمان
نگهداری مح صول افزایش می یابد [ .]1در تحقیقی که حداد خداپر ست و همکاران [ ]13در سال 1313بر روی خرمای رطب
رقم شاهانی انجام دادند ،نتایج ن شان داد زمانی که نمونه ها درون محفظه ازن زنی ا ستیل برای مدت زمان های  13،33و 43
دقیقه و غلظت های  1،3،3 ppmقرار گرفتند ،کاهش بار میکروبی معنی داری مشاهده شد.
ارجائی [ ]3در نتایج حا صل از برر سی تاثیر ازن بر خرما در سال 1311گزارا داد که غلظتهای  2333 ppmو 4333ppm
ازن در مدت  1ساعت در دمای  21درجه سانتیگراد و رطوبت ن سبی  %13به ترتیب قادر به نابودی  14در صد و  133در صد
حشرات بودند .در دو ساعت ازن دهی در  4333 ppmبیشتر از 11درصد تخم شب پره هندی نابود شد .ازن هیچ تاثیر معنی
داری بر روی میزان قند کل ،در صد رطوبت و  PHخرما ندا شت .میزان کپک ومخمر در خرمای ازن زده در مقای سه با شاهد
کاهش معنی داری دا شت و این کاهش تا  43روز بعد نیز م شاهده شد .حبیبی نجفی و حداد خداپر ست [ ]13به برر سی اثر
ازن گازی در کاهش بار میکروبی خرمای ایرانی در سه غلظت ( 3 ppmو )1 ،3و در چهار زمان مختلف ( 43 ،33 ،13و 13
دقیقه) در سررال  2339پرداختند .نتایج نشرران داد تیمار با ازن به مدت 13دقیقه در  3ppmکاهش معنی داری در میزان
ا شر شیاکلی و ا ستافیلوکوکوس اورئوس ،کپک ومخمر ایجاد کرد .در پژوهش دیگری  Niakousariو همکاران [ ]19اثر ازن
گازی برخرمای کبکاب در کاهش یا حذف تمام مراحل زندگی (بالغ ،الرو ،و تخم ) ح شره هندی و سو سک دندانه اره ای
( )Oryzaephilus surinamensisرا در سال  2313برر سی کردند .تیمار با ازن (غلظت بیش از  ، 2333ppmبه مدت 2
ساعت) ،منجر به مرگ کامل الرو وحشره بالغ شد .اما قرار گرفتن در معرض  4333 ppmازن به مدت  2ساعت منجربه مرگ
 ٪13تخم شررد .همچنین تیماربا ازن تاثیری بر میزان قند خرما نداشرت Farajzadeh .و همکاران [ ]2در مطالعات خود بر
روی خرما در سال  2313به این نکته اشاره کردند که ازناسیون با غلظت  3 g/hبه مدت  3و  3ساعت و ازناسیون با 13 g/h
به مدت  3و  3ساعت منجر به کاهش  %33 ,%23 ,%23و %41کپک و مخمر شد .همچنین بیان کردند که ازنا سیون یک متد
مناسررب برای کاهش بار میکروبی و افزایش مدت زمان ماندگاری خرما می باشررد .در تحقیقی که  Jemniو همکاران [ ]4در
سال  2314انجام دادند نتایج نشان دادکه اثر ترکیبی  ، UVازن و آب الکترولیز باعث حفظ کیفیت خرما در طول مدت زمان
نگهداری و همچنین کاهش کپک و مخمر می شود .همچنین ازن تاثیر معنی داری بر میزان  ،pHدرصد رطوبت ،محتوای فنل
کل و درصد قند کل ،بالفاصله بعد از تیمار ایجاد نکرد ولی تغییر در رنگ و سفتی بافت مشاهده شد.
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فاکتورهای محیطی مختلف مانند  ،PHدما ،رطوبت ،مواد افزودنی و مقدار ماده آلی احاطه کننده دارد .ازن دارای پتانسیل باال
برای تولید محصوالت با کیفیت بهتر  ،مدت زمان ماندگاری باال و بار میکروبی حداقل می باشد اما برای هر محصول باید شرایط
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Consideration of ozone application in maintenance of date
Abstract

Dates as a food with high energy is used around the world. Iran is one of the largest producers
of dates with an average production of more than one million tons per year. One of the date
producers̕ s problems is contamination with pests mold and yeast. Conventionally, methyl
bromide and phosphine are used for date disinfection but the toxic side effects of these usual
disinfectants have led food scientists to consider safer agents such as ozone. In 1997, ozone
was recognized as a safe disinfectant by FDA and it was allowed for direct contact with food
in many countries. The present study is a review on the performed studies about the possibility
of replacing common disinfectants with ozone for microbial load reduction, improving date
quality, increasing the shelf-life of product. The results show that Ozonation is a suitable
method for date microbial safety and shelf-life increase.
Key words: Date, ozone, microbial safety
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