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چکیده
زمینۀ مطالعه :گیاه ريحان ) (Ocimum basilicum L.بهطور گسترده بهعنوان طعمدهنده در مواد غذايی کاربرد دارد .اسانس اين گیاه براي بعضی از باکتريهاي
بیماريزاي غذايی اثر ضدمیکروبی دارد.
هدف :هدف از تحقیق حاضر ارزيابی تأثیر غلظتهاي مختلف اسانس ريحان بر ويژگیهاي میکروبی و حسی پنیر سفید سنتی ايرانی در طی دوره رسیدن بود.
روشکار :نمونه هاي پنیر با کمک تولیدکنندگان محلی با غلظتهاي صفر 152 ،و  252میلیگرم در کیلوگرم از اسانس ريحان تهیه شد .نمونهها در روزهاي صفر،15 ،
 62 ،32و  92دوره رسیدن از نظر تعداد باکترهاي مزوفیل هوازي ،کلیفرمها ،استافیلوکوکوس اورئوس و نیز در روز  92دوره رسیدن از نظر ويژگیهاي حسی مورد
آزمايش قرار گرفت.
نتايج :نتايج آزمونهاي میکروبی نشان داد که غلظتهاي  152و 252میلیگرم در کیلوگرم اسانس در روزهاي  62و 92دوره رسیدن روي جمعیت باکتريهاي مزوفیل
هوازي اثر مهاري معنیدار ( )P<2/25داشتند؛ اما روي جمعیت کلیفرمها اثر مهاري معنیدار ( )P<2/25در روزهاي  62 ،32و 92مشاهد شد .همچنین غلظت 152
میلیگرم در کیلوگرم اسانس در روز  92و غلظت  252میلیگرم در کیلوگرم آن در روزهاي  62 ،32و 92روي تعداد استافیلوکوکوس اورئوس اثر مهاري معنیدار نشان
داد ( .)P<2/25ارزيابی حسی نشان داد غلظتهاي مورد استفاده از اسانس ريحان تأثیر معنیدار روي ويژگیهاي حسی نمونهها نداشت.
نتیجهگیري نهايی :در مجموع میتوان گفت که غلظتهاي فوق اسانس ريحان میتواند بهعنوان يک ماده نگه دارنده طبیعی در پنیرهاي سفید سنتی ايرانی استفاده
شود.
کلمات کلیدي :اسانس ريحان ،پنیرسنتی ،ويژگیهاي میکروبی ،ويژگیهاي حسی ،دوره رسیدن
کپیرايت © تحقیقات دامپزشکی :دسترسی آزاد؛ کپیبرداري ،توزيع و نشر براي استفاده کامل با ذکر منبع آزاد است.
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مقدمه
علی رغم رشد صنايع لبنیات و توسعه کارخانجات پنیرسازي،
بسیاري از تولیدکنندگان در سراسر دنیا عالقه دارند روشهاي تولید
سنتی خود را حفظ کنند بهطوري که در حال حاضر انواع پنیر
صنعتی کمتر از انواع پنیرهاي سنتی میباشد ( .)29پنیر تولید شده
از شیرخام به ويژه شیرگوسفندي در مقايسه با پنیر حاصل از شیر
پاستوريزه عطر و طعم بهتري دارد ( .)6پنیر سنتی تولید شده در
شمالغرب ايران در بین مصرف کنندگان عمدتاً تحت عنوان پنیر
لیقوان مشهور بوده و از نوع پنیر سفید ايرانی يا پنیر رسیده نگهداري

شده درآب نمک می باشد که بطور سنتی و معموالً از شیر میش و
گاهی از شیر بز ،شیر گاو و يا ترکیبی از آنها تهیه میشود
( .)26،31اين پنیر داراي طعم نمکی يا شور ،کمی اسیدي و داراي
ويژگی هاي مطبوع ارگانولپتیکی بوده و از نظر خواص حسی بسیار
شبیه به پنیر سفید ترکیه ( )Beyaz peynirو پنیر فتا ()Feta
است (.)26
علیرغم برتريهاي حسی پنیرهاي سنتی به پنیرهاي صنعتی
مسئله مهم در تولید اين محصول باال بودن بار میکروبی در نتیجه
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استفاده از شیر خام میباشد و به دلیل آلوده شدن شیر در مراحل
تولید و پس از دوشش ،احتمال آلودگی پنیرهاي تولید شده از اين
شیر به انواع میکروبهاي بیماريزا وجود دارد ( )72که خطر انتقال
بیماريهاي مشترک بین انسان و دام را در پی دارد و ضمناً بسیاري
از مراحل تولید اين پنیر به صورت دستی و با استفاده از تجهیزات
سنتی انجام میپذيرد و تمام اين موارد خطر بروز آلودگی اين
محصول با میکروبهاي مولدفساد ،بخصوص بیماريزا از قبیل
بروسال ،سالمونال ،اشريشیا کوالي ،استافیلوکوکوس اروئوس
کوآگوالز مثبت و يا کپکها و مخمرها را از طريق حیوان ،محیط و
بخصوص کارگران ناقل افزايش میدهند و مجموعه اين عوامل
بهداشت اين محصول را کاهش خواهند داد (.)26،21،31
افزايش میزان بروز بیماريهاي حاصل از غذا همراه با
مشکالت اجتماعی و اقتصادي ناشی از آن لزوم تولید مواد غذايی
سالمتر و نیز استفاده از ترکیبات ضدمیکروبی جديد را مطرح
نمودهاست .نگرانی در خصوص استفاده از برخی نگهدارندههاي
شیمیايی و واکنش منفی مصرفکنندگان به استفاده از اين مواد
موجب افزايش توجه به نگهدارندههاي طبیعی به عنوان جايگزين
نگهدارندههاي شیمیايی شدهاست .در اين میان توجه تولید
کنندگان و مصرف کنندگان به استفاده از اسانسهاي گیاهی
معطوف شده است .خواص ضد میکروبی اين مواد بر علیه طیف
وسیعی از باکتريها ،مخمرها و قارچها به اثبات رسیده است
(.)4،9،22،37،39
اسانسهاي گیاهی ترکیباتی فرار و معطر هستند که در
اندامهاي گیاه وجود دارند ( .)13اهمیت اسانسهاي گیاهی در اين
است که عالوه بر ايجاد عطر و طعم در مواد غذايی ،ترکیبات فنولی
آنها که شامل اوژنول ،کارواکرول و تیمول میباشد داراي اثرات
ضدمیکروبی میباشد بنابراين هرچه مقدار مواد فنولی در اسانسها
باالتر باشد ،خواص ضدمیکروبی آنها نیز باالتر خواهد بود (.)4،11
ريحان ( )Ocimvmيکی از گیاهان خانواده نعنايان
( )Lamiaceaeاست که جزو گیاهان علفی يکساله ،معطر ،داراي
ساقههاي منشعب از قاعده و به ارتفاع  12تا  75سانتیمتر که
برگهايی متقابل ،بیضوي نوک تیز با کناره دندانهدار و گلهايی
معطر به رنگهاي سفید ،گلی ،بنفش و مجتمع به صورت دستههاي
 7تا  6تايی در طول قسمت انتهايی ساقه دارد که اغلب ،مناطق
گرمسیري و نیمه گرمسیري میرويد و ريحان نیز مانند ساير گیاهان
خانواده نعناع منبع ترکیبات حلقوي و اسانس است که دافع حشرات
بوده و عملکرد ضدباکتريايی ،ضدقارچی ،ضدويروسی و
ضداکسايشی دارند ( .)23،27،36،34اسانس ريحان مايع زرد روشن
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و معطر بوده و میزان استخراج آن از قسمتهاي مختلف گیاه در
حدود  2/15 -1/59درصد گزارش شدهاست .در ترکیب اين اسانس
بیش از  222جزء شناسائی و دسته بندي شدهاست ( .)11اسانس
معموالً در کرکهاي غدهاي سطح برگ ،ساقه و گل تجمع میيابد
که در ريحان به طور عمده در داخل غده سپرمانند ( Peltate
 )glandsتولید و ذخیره میگردد و حاوي دو گروه ترکیبات عمده
شامل فنیل پروپانوئیدها و ترپنوئیدها است .در میان ترکیبات فنیل
پروپانوئیدها دو ماده متیل چاويکول و متیل اوژنول از مهمترين
اجزاي سازنده اسانس ريحان بهشمار میروند ( .)71در اکثر مطالعات
صورت گرفته لینالول ،متیل چاويکول ،اوژنول ،استراگول ،تیمول،
پی-سیمن -1-1 ،سینئول ،آ -سیس-اوسیمن و آلفاکوپائن بهعنوان
ترکیبات عمده موجود در اسانس ريحان گزارش شده است
(.)1،3،7،32،32
در مطالعات مختلفی که در شرايط آزمايشگاهی و در محیط
کشت صورت گرفته مقادير مختلفی بهعنوان حداقل غلظت مهاري
و حداقل غلظت کشندگی اسانس کامل و يا ترکیبات خاص از
اسانس ريحان در مقابل اشريشیا کوالي ( )3،7،1،37،35و
استافیلوکوکوس اورئوس ( )21،35گزارش شدهاست .ولی مطالعات
بسیار اندکی در خصوص تأثیر اين اسانس بر ويژگیهاي میکروبی و
حسی مواد غذائی بخصوص پنیر سنتی صورت گرفتهاست .تأثیر
ضدمیکروبی اسانس ريحان روي شمارش باکتريهاي هوازي
مزوفیل در پنیر  ،)27( Anthotyrosقطعات گوشت ( )5و سیب
( )31قبال گزارش شده است.
با عنايت به ويژگیهاي متعدد بیولوژيکی اسانس ريحان و
موارد متعدد استفاده شدن آن در صنعت لبنیات و اهمیت اقتصادي
و بهداشتی پنیر سنتی سفید ايرانی نگهداري شده در آب نمک در
داخل و حتی خارج کشور مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر اسانس
ريحان بر ويژگیهاي میکروبی و حسی پنیر سفید سنتی نگهداري
شده در آب نمک طی دوره رسیدن انجام گرفت.

مواد و روش کار
تهیه اسانس ريحان :اسانس ريحان مورد نیاز از آزمايشگاه
بهداشت مواد غذائی که از قبل توسط  Bakhshiو همکاران در
سال  2214از گیاه ريحان خريداري شده از بازار و با استفاده از
دستگاه کلونجر استخراج شده و با استفاده از دستگاه کروماتوگراف
متصل به طیف نگار جرمی ( )GC/MSآنالیز شده بود تهیه و مورد
استفاده قرار گرفت (.)7

فريبا بخشی و همکاران \ تأثیر اسانس ريحان بر کیفیت پنیر سنتی

تهیه ى نمونه هاي پنیر :نمونه هاي پنیر مورد نیاز با  3تکرار
توسط تولیدکنندگان محلی پنیر سنتی بادستورالعمل مطرح
شده توسط  Mirzaeiدر سال  2211تولید شد ( .) 26براي اين
منظور به شیر گوسفندي در دماي حدود  23درجه سلسیوس
رنت اضافه و بعد از يکنواخت سازي به  3قسمت مساوي تقسیم
شد .قسمت اول به عنوان نمونه کنترل ( )Cدر نظر گرفته شد .به
قسمت هاي دوم و سوم به ترتیب به مقدار  152و  252میلی گرم
در کیلوگرم اسانس اضافه و به عنوان تیمارهاي  T1و  T2در
نظر گرفته شد .نمونه ها بعد از يکنواخت سازي کامل به مدت
حدود  1ساعت در دماي محیط قرار گرفت تا لخته يکنواخت
تشکیل شود .لخته هاي حاصله به داخل پارچه کتان ی منتقل و
بعد از  1-1/5ساعت زير وزنه هاي  6-12کیلوئی به مدت حدود
 1 – 1/5ساعت قرار گرفت تا آب پنیر خارج شود .در نهايت
لخته نسبتاً سخت حاصله به قطعات  5 *5*5برش داده شده و
قطعات به مدت  5ساعت در آب نمک  11-27درصد قرار
داده شد .سپس در طول  6روز رويه هاي قطعات پنیر در داخل
يک طشت  6بار نمک پاشی شد .در نهايت نمونه ها در بسته هاي
 722گرمی قرار داده شده و روي آن ها آب نمک  11درصد اضافه
و درب آن ها لحیم کاري شد .نمونه ها در ماه اول در دماي حدود
 15درجه و سپس تا روز  92دوره نگه داري در دماي حدود -5
 7درجه سلسیوس نگهداري شد.
آزمون هاي میکروبی :آماده سازي نمونهها ،تهیه
سوسپانسیون اولیه و سريال رقتها جهت آزمونهاي میکروبی طبق
روش استاندارد ملی ايران به شماره  )14( 1923 -1و با استفاده از
حالل سیترات سديم (2 )Merck, Darmstadt, Germany
درصد استريل صورت گرفت .براي شمارش کلیفرمها از روش کشت
مخلوط بهصورت دو اليه و با استفاده از محیط کشت ويولت رد بايل
آگار ( )VRBAو گرمخانهگذاري به مدت  2  27ساعت در دماي
 1±31درجه سلسیوس استفاده شد ( .)19شمارش کلی باکتريها
(باکتريهاي هوازي مزوفیل) طبق استاندارد ملی ايران به شماره
 )15( 5242صورت گرفت .براي اين منظور از روش کشت مخلوط
در محیط کشت پلیت کانت آگار ()Plate count agar
() )(Difco, Detroit, Michigan, USAاستفاده و پلیتها در
دماي  32±1درجه سلسیوس بمدت  42±3ساعت گرمخانه گذاري
شد .شمارش استافیلو کوکوس اورئوس براساس استاندارد ملی ايران
به شماره  ،) 16( 6126-1با استفاده از محیط کشت بردپارکر آگار
( )Baird-parker agarو گرمخانهگذاري در دماي  34درجه
سلسیوس بهمدت  71±2ساعت صورت گرفت.

ارزيابی حسی :براي ارزيابی ويژگیهاي حسی نمونههاي پنیر
سنتی حاوي غلظتهاي مختلف اسانس (نمونههاي کنترل و
تیمارهاي  T1و  )T2از تست پذيرش حسی استفاده گرديد .ارزيابی
حسی بوسیله يک پانل پانزده نفره که عمدت ًا از دانشجويان دانشکده
صنايع غذايی بودند ،صورت پذيرفت .بعد از اتمام ارزيابی هر تیمار،
و قبل از ارزيابی تیمار جديد جهت شستشوي دهان از آب استفاده
شد .اعضاي پانل معیار خود از ارزيابی حسی نمونههاي پنیر را با
استفاده از يک مقیاس حسی  5نمرهاي (-point hedonic scale
 )5به صورت (نمره  5خیلی خوب ،نمره  7خوب ،نمره  3نسبتاً
خوب ،نمره  2ضعیف و نمره  1خیلی ضعیف) مشخص میکردند
(.)25
روش آنالیز آماري داده ها :براي ارزيابی تأثیر غلظت اسانس بر
متغیرهاي وابسته در مقاطع زمانی مختلف از آزمون آماري آنالیز
واريانس يکطرفه و براي مقايسه دو به دوي میانگینها از آزمون
تعقیبی توکی در سطح ( )α=2/25استفاده شد.

نتايج
يافته هاي مربوط به تأثیر غلظت هاي مختلف اسانس ريحان
بر میانگین تعداد کلی باکتري ها (باکتري هاي مزوفیل هوازي)
در جدول  1نشان داده شده است .همان طور که در اين جدول
مشاهده می شود؛ کاهش میانگین لگاريتمی تعداد کلی باکتريها
(هوازي مزوفیل) درنمونه هاي حاوي غلظت  152میلیگرم در
کیلوگرم اسانس ريحان در روزهاي  62 ،32و  152و غلظت252
میلیگرم در کیلوگرم اسانس ريحان در روزهاي  15و62 ،32
و 92دوره رسیدن نسبت به نمونه هاي شاهد معنیداري بود
(.)P<2/25
نتايج مربوط به آنالیز آماري تأثیر اسانس ريحان روي تعداد
کلی فرم ها در جدول  2نشان داده شده است .همان طوري که در
جدول  3ديده می شود میانگین لگاريتم تعداد کلی فرم ها در
نمونه هاي داراي غلظت هاي  152و  252میلیگرم در کیلوگرم
اسانس ريحان در روزهاي  62، 32و 92دوره رسیدن به طور
معنی دار کمتر از نمونه هاي شاهد بوده است (.)P<2/25
نتايج مربوط به ارزيابی تأثیر غلظتهاي مختلف اسانس ريحان
بر تعداد استافیلوکوکوس اورئوس در نمونههاي پنیر در طول دوره
رسیدن درجدول  3نشان داده شده است .همانطوري که مشاهده
میشود براساس آزمون آماري آنالیز واريانس يکطرفه در سطح
( )α=2/25غلظت 152میلیگرم در کیلوگرم اسانس ريحان در روز
 92و غلظت 252میلیگرم در کیلوگرم آن در روزهاي  62 ،32و
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 92دوره رسیدن بطور معنیداري سرعت کاهش استافیلوکوکوسها
را افزايش داده است (.)P<2/25
نتايج مربوط به تأثیر غلظتهاي مختلف اسانس ريحان بر
ويژگیهاي حسی طعم ،عطر و مطلوبیت کل پنیر سنتی در جدول 7

نشان داده شده است .همانطوري که در جدول ديده میشود
غلظتهاي  152و 252میلیگرم در کیلوگرم اسانس ريحان بعد از 92
روز دوره رسیدن تأثیر معنیدار بر ويژگیهاي حسی پنیر نداشته است.

جدول .1جمعیت (میانگین  ±انحراف معیار) لگاريتم تعداد باکتريهاي مزوفیل هوازي در پنیرهاي حاوي غلظتهاي مختف اسانس ريحان در طی دوره رسیدن.
غلظت اسانس در
نمونه (میلیگرم در کیلوگرم)
صفر
152
252

طول دوره رسیدن (روز)
صفر
9/1±2/71a
9/1±2/71a
9/1±2/1 7a

15
9/2±2/51a
9/1±2/21 a
1/4±2/26 b

32
1/6±2/51 a
1/3±2/14 b
1/2±2/23 b

62
1/27±2/22a
4/64±2/51 ab
4/22±2/75 b

92
4/26 ±2/29 a
6/2± 2/11b
5/1 ±2/46c

 a,b,cمیانگینهاي داراي حروف متفاوت در هرستون نشان دهنده تفاوت معنیدار بین آنها میاشد (.)P<2/25

جدول  .2جمعیت (میانگین  ±انحراف معیار) لگاريتم تعداد کلی فرمها در پنیرهاي سنتی حاوي مقاديرمختلف اسانس ريحان در زمانهاي مختلف دوره رسیدن.
غلظت اسانس در
نمونهها (میلیگرم در کیلوگرم)
صفر
152
252

طول دوره رسیدن (روز)
صفر
4/16±2/32a
4/16±2/32a
4/16±2/32a

15
4/29±2/23a
6/21±2/39 b
5/5±2/62 b

32
6/1±2/51 a
5/2±2/54 b
7/5±2/62 c

62
3/71±2/52 a
2/75±2/12 b
2/11±2/29 c

92
1/14 ±2/19a
1/22± 2/25b
2c

 a,b,cمیانگینهاي داراي حروف متفاوت در هرستون نشان دهنده تفاوت معنیدار بین آنها میباشد (.)P<2/25
جدول  .3جمعیت (میانگین  ±انحراف معیار) لگاريتم تعداد استافیلو کوکوس اورئوس در پنیرهاي حاوي مقاديرمختلف اسانس ريحان در دوره رسیدن.
غلظت اسانس در
نمونهها (میلیگرم در کیلوگرم)
صفر
152
252

صفر

15

طول دوره رسیدن (روز)
32

62

92

6/64±2/91a
6/64±2/91a
6/64±2/91a

1/21±2/52a
4/49±2/19a
4/31±2/2 a

4/12±2/59 a
4/14±2/54 a
6/46±2/42 b

6/49±2/53 a
5/16±2/99 ab
7/91±1/92 b

5/52±2/14a
7/52±1/37 b
3/72±2/92 c

 a,b,cمیانگینهاي داراي حروف متفاوت در هرستون نشان دهنده تفاوت معنیدار بین آنها میباشد (.)P<2/25

جدول  .7مقايسه (میانگین  ±انحراف معیار) نمره داده شده به ويژگی هاي حسی در پنیرهاي حاوي مقادير مختلف اسانس ريحان در آخر دوره رسیدن.
شاخص حسی
غلظت اسانس در
نمونهها (میلیگرم در کیلوگرم)
صفر
152
252

طعم

عطر

مطلوبیت

3/6±2/25 a
3/74±2/36 a
3/53±2/32 a

3/67±2/19 a
3/24±2/33 a
3/74±2/33 a

3/7±2/23a
3/7±2/32 a
3/2±2/21 a

 aمیانگینهاي داراي حرف مشترک در هرستون نشان دهنده تفاوت غیر معنیدار بین آنها میباشد.
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فريبا بخشی و همکاران \ تأثیر اسانس ريحان بر کیفیت پنیر سنتی

بحث
بررسی تأثیر غلظتهاي مختلف اسانس ريحان بر میانگین
باکتريهاي مزوفیل هوازي ( )TBCطبق جدول  1نشان داد که با
افزايش غلظت اسانس و زمان نگهداري تأثیر ضدمیکروبی اسانس
ريحان علیه باکتريهاي مزوفیل افزايش میيابد .میانگین
باکتريهاي مزوفیل هوازي درطول دوره رسیدن در نمونههاي
کنترل در حدود  2لگاريتم ،در نمونههاي تیمار  T1در حدود 3
لگاريتم و در نمونههاي تیمار  T2در حدود  7لگاريتم کاهش يافت.
تعداد باالي شمارش باکتريهاي هوازي مزوفیل در نمونههاي پنیر
سفید سنتی نگهداري شده در نمک در حدود 4/5 cfu/gr-1و
کاهش حدود  2لگاريتمی آنها در طول  92روز دوره رسیدن نشان
داده شده است ( .)25مطالعه  Mariaو همکاران در سال 2213
نشان داد که اضافه کردن اسانس ريحان بهتنهايی و بخصوص همراه
با بسته بندي در اتمسفر تغییر يافته ( ،)MAPشمارش
کلیباکتريها ( )TBCدر پنیر  Anthotyrosرا در طول دوره
نگهداري کاهش میدهد ( Barbosa .)27و همکاران در سال
 2229حداقل غلظت بازدارندگی چندين گونه اسانس گیاهی از
جمله اسانس ريحان در غلظتهاي  2/225-3 v/vدرصد را در
قطعات گوشت اشعه ديده و تلقیح شده با پاتوژنهاي طبیعی و
میکرو ارگانیسمهاي طبیعی گوشت مانند مزوفیلهاي هوازي
بررسی و گزارش کردند که همه گونهها در برابر اين اسانسهاي
گیاهی حساسیت نشان دادند ( Synowiec .)5و همکاران در سال
 2217فعالیت ضدمیکروبی و آنتیاکسیدانی فیلمهاي بستهبندي
پوالن حاوي عصاره ريحان شیرين را در غلظتهاي  9 ،6 ، 3و 12
میلیگرم در میلیلیتر در افزايش عمر مفید سیبهاي ذخیره شده
بررسی و گزارش کردند که عصاره ريحان شیرين فعالیت
ضدمیکروبی کمتري در برابر باکتريهاي مزوفیل هوازي دارد (.)31
نتايج حاصل از تحقیق حاضر (جدول  )2نشان داد که اضافه
کردن غلظتهاي  152و  252میلیگرم در کیلوگرم از اسانس
ريحان به پنیر سفید سنتی نگهداري شده در آب نمک در زمانهاي
مختلف مورد آزمايش در طول دوره رسیدن در مقايسه با نمونههاي
گروه کنترل به ترتیب حدود  1و  2لگاريتم از تعداد باکتريهاي
کلیفرمی را کاهش میدهد .اين نتايج نشان داد که تعداد کلیفرمها
در روز  92دوره رسیدن در نمونههاي حاوي  252میلیگرم در
کیلوگرم به حد صفر و در نمونههاي حاوي  152میلیگرم در
کیلوگرم به حد  12 cfu/gr-1کاهش يافت که اين تعداد بهطور

معنیدار پائینتر از حد استاندارد تعريف شده براي پنیر سفید
صنعتی نگهداري شده در آب نمک ( )122 cfu/gr-1میباشد (.)17
اين در حالی بود که تعداد کلیفرمها در نمونههاي شاهد در روز 92
دوره رسیدن هنوز در حدود سقف حد مجاز تعريف شده براي پنیر
سفید صنعتی نگهداري شده در آب نمک بود و با عنايت به روند
کاهشی تعداد کلیفرمها در کلیه نمونهها در طول دوره رسیدن ،در
نمونههاي شاهد براي رسیدن به زير سقف حد استاندارد ايران
حداقل به طول مدت نگهداري بیشتر از نمونههاي تیمار که مستلزم
زمان ،فضا و در نتیجه هزينه میباشد نیاز خواهد بود.
خاصیت ضدمیکروبی اسانس ريحان ،جعفري ،آويشن و
انجدان رومی ( )lovageبر روي استافیلوکوکوس ،سودوموناس
آئروژينوزا ،اشريشیا کوالي ،باسیلوس سرئوس و سالمونال تیفی
موريوم مورد مطالعه قرار گرفته و گزارش شد که اثر مهاري اسانس
ريحان روي اشريشیا کوالي بعد از اسانس آويشن بیشتر از اسانس
دو گیاه ديگر بود .در ضمن اثر مهاري اسانس ريحان روي اشريشیا
کوالي بیشتر از استافیلوکوکوس ،سودوموناس آئروژينوزا ،باسیلوس
سرئوس و سالمونال تیفی موريوم گزارش شد ( .)37در مطالعهاي
 Sienkiewiczو همکاران در سال  2213اثرات ضدمیکروبی
اسانس ريحان و رزماري علیه باکتريهاي بیماريزا از جمله اشريشیا
کوالي را بررسی و گزارش کردند که ترکیبات اسانس ريحان در اين
مطالعه شامل ترکیبات  –1- 1سینول ،متیل اوژنول  ،پی  -سیمین
و سیس – کاريوفلیس بود و متیل چاويکول به عنوان ترکیب عمده
آن توانست همه گونههاي باکتريهاي بیماريزاي جدا شده را مهار
کند ( .)35در مطالعهاي مشابه  Hammerو همکاران در سال
 1999فعالیت ضدمیکروبی ريحان و رزماري را در برابر اسینتوباکتر

بومانی ،آئروموناس ورونی ،انتروکوکوس فکالیس ،اشريشیاکوالي،
کلبسیا پنومونیه ،سودوموناس آئروجنس ،سالمونال تیفی موريوم و
سراتیا مارسسنس را با استفاده از آگار ديفیوژن بررسی و گزارش
کردند که اسانس ريحان در مهار اين باکتريها نسبت به رزماري
مؤثرتر میباشد (.)13
در مطالعات صورت گرفته در شرايط آزمايشگاهی با روش
براث میکرودايلوشن حداقل غلظت مهار کننده اسانس ريحان روي
اشريشیا کوالي به عنوان يکی از جنسهاي کلیفرمی توسط
 Bakhshiو همکاران در سال  2/225 ،2214میلیگرم در
میلیلیتر Semeniuc،و همکاران در سال  2/212 ،2214میلیگرم
در میلیلیتر Al-Bayati ،و همکاران در سال  ،2221بیشتر از 2/5
میلیگرم در میلیلیتر Busatta ،و همکاران در سال 2/92 ،2229
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میلیگرم در میلیلیتر Sienkiewicz ،و همکاران در سال ،2213
 2/2215میلیگرم در میلیلیتر و  Lvو همکاران در سال ،2211
 1/25میلیگرم در میلیلیتر گزارش کردهاند .که اين اختالفها را
عمدت ًا میتوان به تفاوت نوع و مقدار ترکیبات مؤثره موجود در
اسانسهاي استخراج شده ربط داد (.)3،7،1،37،35
نتايج اين تحقیق (جدول  )3نشان داد که تعداد
استافیلوکوکوس اورئوسها در نمونههاي شاهد و نمونههاي حاوي
اسانس ريحان در  15روز اول دوره رسیدن بدون اختالف آماري
معنیدار روند افزايشی داشته و تا روزهاي  62 ،32و  92دوره
رسیدن روند کاهشی داشته است .بر اساس آنالیز آماري غلظت 152
میلیگرم در کیلوگرم اسانس ريحان در روز  92و غلظت 252
میلیگرم در کیلوگرم آن در روزهاي  62 ،32و  92دوره رسیدن
بهطور معنیداري ( )P<2/25سرعت کاهش استافیلوکوکوسها را
افزايش داده است .به عبارت ديگر از روز  15تا روز  92در نمونههاي
شاهد (فاقد اسانس) 33درصد ،در نمونههاي حاوي  152میلیگرم
در کیلوگرم اسانس ريحان  73درصد و در نمونههاي حاوي 252
میلیگرم در کیلوگرم اسانس  57درصد از تعداد باکتريهاي
استافیلوکوکوس اورئوس کاسته شد.
 Smith-Palmerو همکاران در سال  2221خواص
ضدمیکروبی  21اسانس ازجمله ريحان را علیه  5باکتري غذازاد که
باکتري استافیلوکوکوس اورئوس نیز جزو آنها بود مورد مطالعه قرار
دادند .نتايج مهار رشد و کشندگی باکتريايی غلظتها نشان داد که
اين باکتري حساسیت بیشتري در برابر اسانسها دارد و در
غلظتهاي پايین اسانس نیز مهار میشوند (.)34
 Sinhaو  Gulatiدر سال  1992تأثیر اسانس ريحان را در
برابر تعدادي از باکتريها ازجمله استافیلوکوکوس اورئوس بررسی
کرده وگزارش کردهاند که اسانس ريحان در برابر باکترهاي مورد
آزمايش مؤثر میباشند .اين اثرات عمدتاً با ترکیبات عمده لینالول و
متیل چاويکول مرتبط شناخته شده است ( .)36ضمن مطالعه
خاصیت ضدمیکروبی اسانس گیاهان دارچین ،میخک ،آويشن،
ريحان ،اسطوخودوس و گل شمعدانی ( )Geraniumعلیه
باکتريهاي استافیلوکوکوس اورئوس ،آنتروکوکوس فکالیس،

اشريشیا کوالي ،کلبسیال پنومونیا ،آنتروباکتر کلوآسه و آسینتوباکتر
بومانی گزارش شده که حداقل غلظت مهار کنندگی ( )MICو
حداقل غلظت کشندگی ( )MBCاسانس ريحان علیه باکتري
استافیلوکوکوس اورئوس به ترتیب  6/5و  4/5میکرولیتر در
میلیلیتر میباشد ( .)35در ضمن اين مطالعه نشان داد که ترکیب
اسانس ريحان با جنتامايسین اثر همافزايی ضدمیکروبی بر علیه
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باکتريهاي استافیلوکوکوس اورئوس و کلبسیال پنومونیا دارد.
Aktugو  Karapinarدر سال  1914فعالیت ضدمیکروبی اوژنول
اسانس ريحان را در مهار باکتريهاي پاتوژن غذازاد ازجمله استافیلو
کوکوس اورئوس بررسی کردند و نتايج گزارش آنها نشان داد که
اوژنول در مهار استافیلوکوکوس اورئوس مؤثر بود (.)2
عالوه بر مطالعات صورت گرفته روي خاصیت ضدمیکروبی
اسانسهاي گیاهی ،مطالعات مختلفی نیز روي خاصیت ضد
میکروبی اجزاء تشکیل دهنده اسانسها صورت گرفته است که از
اين موارد میتوان به کارواکرول و تیمول بهعنوان جزئی از ترکیب
شیمیايی اسانس گیاهان دارويی مختلف از جمله ريحان اشاره نمود.
کارواکرول و تیمول بصورت انفرادي و ترکیبی اثر مهاري روي
استافیلوکوکوس اورئوس دارند و انکپسوله کردن اين ترکیبات با
لیپوزوم اثر ضد میکروبی آنها را افزايش می دهد (Guarda .)21
و همکاران در سال  2211نیز نشان دادهاند که کارواکرول و تیمول
میکروانکپسوله شده اثر مهاري قوي روي استافیلوکوکوس اورئوس،
اشريشیا کوالي ،لیستريا اينوکوا ( )L. innocuaدارد و حداقل
غلظت مهاري کارواکرول و تیمول براي مهار رشد استافیلوکوکوس
اورئوس به ترتیب برابر  225و  252میلیگرم در کیلوگرم و براي
اشريشیا کوالي به ترتیب  345و  252میلیگرم در کیلوگرم میباشد
(.)12
هر چند مکانیسم عملکرد ضدمیکروبی اسانسها بهطور کامل
شناخته نشده است ولی روشهاي متعدد عملکردي از جمله تخريب
ديواره باکتريايی ،تغییر پروتئینهاي غشاء سیتوپالسم ،تغییر میزان
نفوذپذيري غشاء سیتوپالسمی ،غیر فعال کردن آنزيمهاي خارج
سلولی ،کاهش  ATPداخل سلولی ،نشت محتويات داخل سلولی،
انعقاد سیتوپالسم ،قطع جريان الکترونی و نقل و انتقال فعال در
ديواره سلولی در اين خصوص مطرح شده است .هر چند براي
هرکدام از ترکیبات موجود در اسانسها ممکن است روش عمکرد
خاص مطرح شود ولی در مجموع میتوان گفت که اثر ضدمیکروبی
يک اسانس خیلی به يک جزء از اسانس مربوط نبوده و به اثر مجموع
و متقابل ترکیبات موجود مربوط می شود (.)32
بررسی تأثیر غلظتهاي مختلف اسانس ريحان بر ويژگیهاي
حسی طعم ،عطر و مطلوبیت کل پنیر سفید سنتی ايرانی طبق
جدول  7نشان داد که افزايش غلظت اسانس تا  252میلیگرم در
کیلوگرم تأثیر معنیدار بر ويژگیهاي حسی پنیر نداشتAbbas .
و همکاران در سال  2214گزارش کردهاند که افزودن  2/225و
 2/212میکرولیتر در  122میلیلیتر از اسانس ريحان به پنیر نرم
 UFبطور معنیدار ( )P<2/25در مرحله تازه بودن پنیر و نیز در
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طول  62روز دوره نگهداري طعم نمونهها را بهبود میبخشد .طبق
اين گزارش مطلوبیت نمونههاي حاوي غلظت پائین (2/225
میکرولیتر در  122میلیلیتر) بیشتر از نمونههاي حاوي غلظت باال
( 2/212میکرولیتر در  122میلیلیتر) بود .آنها همچنین نشان
دادند که افزودن اسانس ريحان باعث بهبود قوام بافت پنیر در طول
دوره نگهداري بخصوص در نمونههاي حاوي غلظت باالي اسانس
میگردد ولی اثري روي ويژگیهاي ظاهري پنیر نرم ندارد ( .)1نتايج
تحقیق در خصوص اثر اسانس زيره سیاه روي ويژگیهاي حسی پنیر
فاقد نمک ( )72و در خصوص اثر اسانس نعنا روي ويژگیهاي حسی
پنیر نرم ( )12حکايت از بهبود ويژگیهاي حسی در حضور اين
اسانسها دارد Maria .و همکاران در سال  2213تأثیر بسته بندي
و اسانس ريحان بر ويژگیهاي کیفی از جمله ويژگیهاي حسی
پنیرسنتی يونانی ” “Anthotyrosرا بررسی و مشاهده کردند که
ترکیب استفاده از بستهبندي اتمسفر تغییر يافته و وکیوم و افزودن
اسانس ريحان در غلظتهاي  2/1و  1درصد عالوه بر افزايش زمان
نگهداري از  7به  12روز ويژگیهاي حسی خوبی نیز در پنیر ايجاد
میکند ( Mohammadi .)27و همکاران در سال  2211گزارش
کردهاند که مقدار  122میلیگرم در کیلوگرم از اسانس گیاه ريحان
به عنوان يکی از گیاهان خانواده نعناعیان باعث بهبود عطر ،طعم و
قابلیت پذيرش پنیر سفید آب نمکی طی فرآيند تولید و نگهداري
میشود ولی مقادير  152و  222میلیگرم در کیلوگرم اسانس اثر

منفی روي طعم و قابلیت پذيرش پنیرها دارد ( Ramadan .)24و
همکاران در سال  2213ويژگیهاي حسی بستنی طعم دار شده با
اسانسهاي ريحان ،آويشن و مرزنجوش را مطالعه و گزارش کردند
که همه نمونهها نمره بااليی در ويژگیهاي حسی دريافت نمودند.
طبق اين گزارش افزودن اسانسهاي مورد آزمايش تأثیري روي
ويژگی هاي ظاهري ،بافت و مقاومت در برابر ذوب شدن بستنیها
نداشت (.)33
نتیجه گیري نهايی :در مجموع نتايج اين تحقیق نشان داد
که غلظتهاي  152و  252میلیگرم در کیلوگرم اسانس ريحان
میتواند بدون عوارض منفی روي ويژگیهاي حسی و ويژگیهاي
میکروبی اثر مثبت داشته باشد .لذا اين اسانس با غلظتهاي فوق
میتواند بهعنوان يک ماده نگهدارنده طبیعی در پنیرهاي سنتی
نگهداري شده درآب نمک مورد استفاده قرار گیرد.

سپاسگزاري
تحقیق حاضر با حمايت معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه
آزاد اسالمی واحد تبريز انجام شده و مؤلفین مراتب تقدير و تشکر
خود از اين معاونت را اعالم میدارند.
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Abstract
BACKGROUND: Basil (Ocimum basilicum L.) is widely used as a food flavoring. The essential oil of this plant has

antimicrobial effects on some foodborne pathogens.
OBJECTIVES: The purpose of this study was to evaluate the effect of different concentrations of basil essence on the
microbial and sensory properties of traditional Iranian white cheese during the period.
METHODS: Cheese samples were prepared from local producers with concentrations of 0, 150 and 250 ppm of basil
essential oil. On day 0, 15, 30, 60 and 90, the cheese samples were tested for the number of aerobic mesophilic bacteria,
coliforms, Staphylococcus aureus, and also on the 90th ripening day for the sensory characteristics.
RESULTS: The results of microbial assays showed that concentrations of 150 and 250 ppm of basil essential oil had
a significant (P<0.05) inhibitory effect on aerobic mesophilic bacteria in the 60 and 90 days of ripening; meanwhile,
the significant (P<0.05) inhibitory effect on the population of coliforms was observed on days 30, 60 and 90. Moreover,
the concentration of 150 ppm of basil essential oil on day 90 and the concentration of 250 ppm on days 30, 60 and 90
demonstrated a significant (P<0.05) inhibitory effect on the population of Staphylococcus aureus. Sensory evaluation
revealed that concentrations of the essential oil had no significant effect on the sensory properties of the samples.
CONCLUSIONS: It can be concluded that the above concentrations of basil essential oil can be used as a natural
preservative in Iranian traditional White cheese.
Keywords: Basil essential oil, Traditional cheese, Microbial properties, Sensory characteristics, Ripening period
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Figure Legends and Table Captions
Table 1. Population (Mean ± SD) (Log cfu/g) of aerobic mesophilic bacteria in cheese containing different concentrations of basil
essential oil during ripening. a, b, c Values with different letters in the same column indicate statistically significant differences
(P<0.05).
Table 2. Population (Mean ± SD) (Log cfu/g) of coliforms in cheese containing different concentrations of basil essential oil during
ripening. a, b, c Values with different letters in the same column indicate statistically significant differences (P<0.05).
Table 3. Population (Mean ± SD) (Log cfu/g) of Staphylococcus aureus in cheese containing different concentrations of basil
essential oil during ripening. a, b, c Values with different letters in the same column indicate statistically significant differences
(P<0.05).
Table 4. Organoleptic scores (Mean ± SD) of cheese containing different concentrations of basil essential oil in the end of ripening.a
Values with same letter in the same column indicate statistically no significant differences.
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