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سالم و رب گوجه آلوده به اسپور آسپرژیلوس فالووس
1

الناز پناهی ،1،2علیرضا موسوی ،3مسعود سامی ،1مریم میرلوحی

 )1مرکز تحقیقات و امنیت غذایی ،دانشکده تغذیه و علوم غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی ،اصفهان ،ایران
 )2مرکز تحقیقات غذا و دارو ،دانشگاه علوم پزشکی گیالن ،رشت  ،ایران
 )3سازمان مدیریت صنعتی ،اصفهان ،ایران
تاریخ دریافت5931/5/51 :

چکیده
مقدمه :در این مطالعه ،عملکرد ظرف ربی و قوطی برای نگهداری رب گوجه فرنگی طی  6هفته با هم مقایسه شد.
مواد و روش ها :چهار قوطی رب گوجه از برند  Aتهیه شد .نمونه  1پس از باز شدن ،با روکش پالستیکی پوشانده شد .نمونه  2در یک ظرف
ربی تخلیه شد .رب قوطی سوم و چهارم در یک ظرف استریل ،با سوسپانسیونی از اسپور آسپرژیلوس فالووس با غلظت  2×106 mlآلوده و همگن شد.
مقدار مساوی از رب گوجه آلوده ،به قوطی(نمونه  )3و ظرف ربی(نمونه  )4منتقل شد .نمونه ها در یخچال( 4درجه) آزمایشگاه نگهداری شدند .طی 6
هفته ،نمونه  1و  2از نظر اسیدیته ،بریکس ،pH ،ویتامین ث ،شمارش کلی میکروبی ،کپک و مخمر و هم چنین نمونه  3و  4تنها از نظر شمارش کلی
میکروبی و کپک و مخمر با دو تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند .همه آزمایش به طور جداگانه بر روی برند دیگری از رب گوجه تکرار شد.
یافته های پژوهش :از هفته دوم در رب نگهداری شده در قوطی ،ویتامین ث به میزان  62درصد کاهش و بریکس به میزان  4درصد افزایش
یافت .در حالی که ویتامین ث در ظرف ربی  5درصد کاهش یافت و تغییرات بریکس ناچیز بود .افزایش تدریجی اسیدیته در هر دو تیمار مشاهده شد .اما
در پایان هفته ششم اسیدیته رب نگهداری شده در قوطی  28درصد و در ظرف ربی  22درصد افزایش یافت( .)P<0.05ظرف نگهداری تاثیر معناداری
بر  pHو گروه های میکروبی مورد بررسی نداشت(.)P>0.05
بحث و نتیجه گیری :ظرف ربی قطعاً از نظر حفظ خواص شیمیایی شرایط بهتری را نسبت به شرایط معمول نگهداری رب گوجه در یخچال
فراهم می کند.

واژه های کلیدی :رب گوجه فرنگی ،تغییرات میکروبی ،محصوالت گوجه فرنگی ،تغییرات شیمیایی
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مقدمه
گوجه فرنگی در میان غذاهای گیاهی به صورت
خام(انواع ساالد و سبزیجات) و فرآوری شده(مانند سس
گوجه فرنگی ،رب و کنسرو گوجه فرنگی ،پودر و آب
گوجه) به علت حضور ترکیبات عملکردی مانند لیکوپن،
بتاکاروتن ،اسید اسکوربیک و ترکیبات فنلی باالترین
محبوبیت را در بین مردم در سراسر دنیا دارد( .)1نتایج
مطالعات اپیدمیولوژیک نشان می دهد که مصرف گوجه
فرنگی و محصوالت آن با افزایش سطح لیکوپن خون
موجب پیشگیری از انواع سرطان به خصوص سرطان
پروستات می شود .هم چنین مصرف منظم آن با
کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی و عروقی و
کاهش فشارخون و میزان چربی سرم همراه است(.)2
این اثرات مفید گوجه فرنگی را به مقدار باالی ویتامین
ث ،کارتنوئیدها به ویژه لیکوپن ،بتاکاروتن و ترکیبات
فنولی نسبت داده اند( .)3بررسی های انجام شده توسط
محققان نشان می دهد که در اثر رشد قارچ های
آسپرژیلوس فالووس ،ژئوتریکوم کاندیدوم و گونه های
فوزاریوم بر روی گوجه فرنگی ،مقدار ویتامین ث و
مقدارکل قندهای محلول کاهش می یابد( .)4از طرفی
کپک های آلترناریا و آسپرژیلوس بیشترین تاثیر را بر
افزایش  pHآب گوجه دارند( .)5رب گوجه فرنگی
محصول اصلی گوجه فرنگی است که به صورت
تجاری یا به صورت سنتی در منزل تهیه می شود(.)6
قوانین استاندارد کیفیت رب گوجه در ایران در اسناد
شماره  161و  2326اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی
ایران به ترتیب از سال  1354و  1360تدوین شده
است .حد قابل قبول باکتری های مقاوم به اسید
مزوفیل ،باکتری های مقاوم به اسید ترموفیل و کپک و
مخمر در هر گرم از فرآورده مطابق با ویژگی های
میکروبیولوژی مواد غذایی اسیدی یا اسیدی شده در
استاندارد  2326باید منفی باشد و افزودن هرگونه
نگهدارنده یا مواد رنگی به رب گوجه فرنگی مطابق با
استاندارد  161غیر مجاز می باشد .هم چنین به انتقال
رب گوجه فرنگی از قوطی به شیشه و نگهداری در
یخچال اشاره شده است( .)1،8با این حال گاهی به
دلیل عدم رعایت اصول صحیح فرآیند در کارخانجات
تولید رب گوجه فرنگی یا نگهداری رب در شرایط
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نامناسب و آلودگی ثانویه در یخچال ،آلودگی قارچی آن
پس از باز شدن کنسرو در طی دوره مصرف حادث شده
و رب غیر قابل مصرف می گردد .در سال گذشته یک
ظرف توسط یک مخترع ایرانی با شماره  11311در
سازمان ثبت اختراع ایران ثبت شد که برای نگهداری و
استفاده آسان از مواد خوراکی شبه جامد به ویژه رب
گوجه فرنگی کاربرد دارد .مخترع این ظرف موفق به
کسب مدال طالی فدراسیون جهانی مخترعان در
جشنواره» «IENA 2016در آلمان شد .کاهش آلودگی
ثانویه ،استفاده از رب بدون نیاز به قاشق ،ماندگاری
یک ماهه رب توسط تولیدکننده ظرف ادعا شده است.
اما این ادعا تاکنون توسط روش های علمی ثابت نشده
است .هدف از انجام این مطالعه ،مقایسه این ظرف با
متداول ترین شرایط نگهـــداری رب گوجه فرنگی
(نگهداری در قوطی اصلی و با درپوش پالستیکی)
است.
مواد و روش ها
آماده سازی نمونه های رب گوجه :در این مطالعه
ابتدا چهار قوطی رب گوجه  800گرمی از برند  Aو از
یک سری ساخت تهیه شد .نمونه  1به شکل معمول باز
شده و با روکش پالستیکی پوشانده شد .نمونه  2در
یک ظرف ربی که قبالً بخار دیده و زیر نور UV
خشک شده بود تخلیه شد .نمونه رب گوجه سوم و
چهارم باز و در شرایط کامالً استریل در یک ظرف
استیل استریل ،با دو میلی لیتر از سوسپانسیونی با
غلظت  106اسپورآسپرژیلوس فالووس در هر میلی لیتر
( 1میلی لیتر به ازاء هر  800گرم نمونه) آلوده و کامالً
همگن گردید 800 .گرم از رب گوجه آلوده به قوطی
برگردانده شد و سطح آن با پوشش پالستیکی پوشانده
شد(نمونه  )3و  800گرم دیگر رب گوجه آلوده نیز به
ظرف ربی(نمونه  )4منتقل شد .هر چهار نمونه در
یخچالی با دمای  4درجه در آزمایشگاه دانشکده تغذیه،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نگهداری شدند .طی 6
هفته نمونه های سالم رب گوجه شامل نمونه  1و  2از
نظر شاخص های شیمیایی و میکروبی و نمونه های
آلوده رب گوجه شـــامل نمونه  3و  4تنها از نظر
شاخص های میـــکروبی مـــورد آزمایش قرار گرفتند.
شاخص های میــکروبی شامل شمارش کلی میکروبی،
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کپک و مخمر و شاخص های شیمیایی شامل اندازه
گیری ویتامین ث ،بریکس ،اسیدیته و  pHبود 4 .نوع
رب گوجه دیگر از برند  Bتهیه ،و کل آزمایش به طور
جداگانه بر روی آن تکرار شد.
تهیه اسپور آسپرژیلوس فالووس :بـــرای تهیه
محلول حاوی اسپور قارچ ،ابتدا گونه استـــــاندارد
آسپرژیلوس فالووس روی محیط کشت سابرودکستروز
آگار در دمای  21درجه سانتی گراد کشت داده شد48 .
ساعت پس از رشد کپک 2 ،سی سی آب مقطر استریل
بر روی محیط کشت اضافه شد .سوسپانسیون تهیه
شده به داخل لوله استریل منتقل شد ،سپس غلظت
اسپورها با الم نئوبار تعیین گردید و رقیق سازی با آب
مقطر به گونه ای انجام شد تا غلظت  106اسپور در هر
میلی لیتر به دست آمد .از سوســــپانسیون فوق 2
میلی لیتر به دو نمونه از رب صنـــعتی تلقیح شد.
نمونه های رب گوجه از بازار خریداری شد و ظرف
نگهدارنده رب توسط شرکت تولید کننده ربی فراهم
شد .مواد شیمیایی مورد نیاز ،همگی از برند مرک
(آلمان) تهیه شدند.
آزمون های شیمیایی :اسیدیته برحسب درصد اسید
سیتریک به روش تیتراسیون حجمی با استفاده ازسود
 0/1نرمال و اندازه گیری ویتامین ث به روش
تیتراسیون با استفاده از رنگ کلروفنل ایندوفنل طبق
روش استاندارد ذکر شده در  AOACانجام شد(.)9
مقدار مواد جامد محلول با اســـتفاده از دستگاه
رفراکتومتر مدل  RX-5000و انـــــدازه گیری  pHبا
استــــفاده از دســــتگاه  pHمتر دیــجیتال مدل
 Meter PP-50Professionalانجام شد(.)10،11
آزمون های میکروبی :شمارش کلی باکتری ها با
استفاده از روش پورپلیت در محیط کشت پلیت کانت
آگار در دمای  30درجه و انکوباسیون به مدت 24-48
ساعت انجام شد( .)12شمارش کپک به روش پورپلیت
در محیط کشت  DRBCو انکوباسیون در دمای 30
درجه به مدت  3روز انجام شد(.)13
تجزیه و تحلیل آماری :تحلیل و مقایسه میانگین
ها با استفاده از نرم افزار  SPSS vol.20در سطح
معنی داری( )P<0.05انجام شد .مقایسه میانگین نتایج
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 4آزمون ،شامل دو تکرار هر یک از آزمایشات شیمیایی
و میکروبی و دو تکرار جداگانه آزمایش بروی دو نوع
رب گوجه  Aو  Bبا استفاده از آزمون  tجفتی انجام
شد.
یافته های پژوهش
نتایج بررسی و مقایسه تغییرات شیمیایی رب گوجه
در ظرف ربی و قوطی(نمونه  1و نمونه  )2طی  6هفته
اندازه گیری ،در جدول شماره  1نشان داده شده است.
بر اساس جدول شماره  ،1اسیدیته رب در هر دو تیمار
به مرور زمان افزایش یافت ،اگر چه افزایش در تغییرات
اسیدیته از هفته دوم مطالعه در رب نگهداری شده در
قوطی به طور نسبی بیشتر بود .اما تفاوت معنادار بین
دو شرایط نگهـــداری ،در هفــــته ششـــم مشاهده
شد( .)P>0.05به طوری که در پایان هفته ششم،
افزایش  28درصد و  22درصد اسیدیته به ترتیب در رب
نگهداری شده در قوطی و ظرف ربی نسبت به زمان
اولیه مشاهده شد.
مقایسه تغییرات  pHدر دو نمونه حاکی از عدم
تـــفاوت در کــیفــــیت  pHبین دو روش نگهداری
بود( .)P>0.05در مورد بریکس ،استفاده از ظرف ربی
تاثیر قابل توجهی در تغییرات ماده خشک محلول در
رب داشت .به طوری که از هفته دوم ،افزایش بریکس
در رب نگهداری شده در قوطی مشاهده شد و همین
روند با اختالف قابل توجهی نسبت به ظرف ربی تا آخر
مطالعه ادامه داشت .اما مهم ترین تفاوت بین دو روش
نگهداری ،در تاثیر آن ها بر حفظ سطح ویتامین ث
مشاهده شد .به طوری که تفاوت قابل توجه غلظت
ویتامین ث در همان هفته دوم آزمایش نمایان شد .در
هفته دوم ،ویتامین ث در رب نگهداری شده در قوطی
به میزان  62درصد کاهش یافت .در حالی که ،این
مقدار در ظرف ربی  5درصد برآورد گردید .در جدول
شماره  ،1ردیف آخر مقایسه دو شرایط نگهداری را به
طور کلی و بدون در نظر گرفتن اثر زمـــان نـــشان
می دهد .در این شرایط ،بین دو روش نگهداری تفاوتی
از نظر تغییرات اسیدیته و  pHمشاهده نشد(.)P>0.05
اما تاثیر متفاوتی بر تغییرات بریکس و ویتامین ث ایجاد
کردند(.)P<0.05
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نمونه تا پایان هفته ششم مشاهده نشد .مقایسه
میانگین شمارش کلی این دو نمونه حاکی از کمتر
بودن این شاخص در رب گوجه نگهداری شده در ظرف
ربی بود ،با این حال این تفاوت از نظر آماری در هیچ
یک از نوبت هــــای نـــمونـــه برداری معنی دار
نبود( .)P>0.05هم چنین بررسی نتایج جدول شماره ،2
حاکی از کاهش تدریجی شمارش کلی میکروبی و
کپک در نمونه هــــای رب تلــــقیح شده با کپک
بود .با وجود باالتر بودن ســــرعت کاهش در نمونه
ظرف ربی نسبت به نمـــــونه قـــــوطی رب گوجه،
اما این تفـــــاوت از نــــــظر آمـــــاری معنی دار
نبود(.)P>0.05

جدول شماره  2نتایج مقایسه استفاده از ظرف ربی
با شرایط معمولی قوطی رب بر رشد میکروبی در دو
حالت رب غیر آلوده و آلوده شده به اسپور کپک را
نشان می دهد.
در ابتدای مطالعه نمونه های رب گوجه از نظر
آلودگی اولیه ،مطابق با استاندارد ( 2326ویژگی های
میکروبیولوژی مواد غذایی اسیدی یا اسیدی شده) مورد
بررسی قرار گرفتند .تمام نمونه ها از نظر شمارش کلی
میکروبی و کپک فاقد آلودگی تشخیص داده شدند .بر
اساس نتایج جدول شماره  ،2رشد جمعیت میکروبی در
نمونه های  1و  2از هفته دوم آغاز شد و به مرور تا آخر
هفته ششم افزایش یافت .اما آلودگی به کپک در هر دو

جدول شماره  .2شمارش کلی میکروبی و کپک در تیمارهای مورد بررسی
4
3
2
1
تیمار
هفته
0
0
شمارش کلی میکروبی
2/42±2/34
2/39±2/12
0
0
0
شمارش کپک و مخمر
2/45±2/11
2/42±2/15
شمارش کلی میکروبی
2/31±1/95
2/39±1/84 0/69±0/21 0/39±0/54
2
0
0
شمارش کپک و مخمر
2/35±1/12
2/41±2/11
شمارش کلی میکروبی
2/23±1/19
2/21±2/09 1/35±0/80 1/58±1/21
4
0
0
شمارش کپک و مخمر
2/11±1/61
2/25±1/56
شمارش کلی میکروبی
2/13±1/89
2/26±2/19 1/31±1/24 1/58±1/34
6
0
0
شمارش کپک و مخمر
2/09±1/61
2/24±1/96
* نتایج برحسب میانگین( )log 10 CFU g-1از چهار تکرار آزمایش±انحراف استاندارد گزارش شده است.
* PCAشمارش کلی میکروبی DRBC ،شمارش کپک و مخمر
 )1قوطی رب  )2ظرف ربی  )3قوطی رب با تلقیح اسپور قارچ )4 ،ظرف ربی با تلقیح اسپور قارچ

981

Downloaded from sjimu.medilam.ac.ir at 19:28 IRST on Tuesday November 12th 2019

تیمار
روز
1
0
21/48±0/18
3/12±0/21
1/15±0/25
2
21/30±0/03
3/13±0/25
1/94±0/22
t (2/3)=1/99، P=0/134
t( (6)=0/66، P=0/56
t (5/99)= -1/08 ، P=0/32
1
14
21/12±0/35
3/12±0/16
0/16±2/11
2
28/29±0/25
3/80±0/01
2/48±0/3
t (4/8)= -2/41 ، P=0/062
t (6)=1/08، P=0/32
t (4/6)= -1/94 ، P=0/12
1
28
21/26±0/11
3/80±0/10
2/21±0/25
2
28±0/41
3/81±0/01
2/31±0/24
t (6)= -3/4 ، P=0/03
t (5/1)= -1/66 ، P=0/15
t (6)= -0/56 ، P=0/51
1
42
21/29±0/15
3/11±0/23
2/13±0/11
2
28/20±0/28
3/58±0/26
2/48±0/24
t (6)= -5/91 ، P=0/00
t (5/9)=0 ، P=0/52
t (6)= -1/9 ، P=0/03
Total
1
21/50±0/29
3/15±0/15
2/33±0/41
2
21/96±0/43
3/15±0/16
2/62±0/45
t (29)= -3 ، P=0/028
t (30)=0/59 ، P=0/95
t (30)= -1/9 ، P=0/06
t
*داده ها به صورت  Mean±SEنشان داده شده اند * .تیمار  :1ظرف ربی * تیمار  :2قوطی t -استیودنت

ویتامین ث()mg/100g
21/06±3/10
21/06±1/10
t(6)=0، P=0/83
19/91±0/41
8/02±1/25
t (6)=11/9، P=0/0
11/24±2/45
5/14±1/18
t (6)=16/1، P=0
14/14±2/85
3/03±0/69
t (6)=1/81، P=0
18/09±3/21
9/46±1/21
t (30)= -1/9 ، P=0/0

] [ DOI: 10.29252/sjimu.27.2.179

جدول شماره  .1مقایسه تغییرات شیمیایی رب گوجه در دو ظرف ربی و قوطی
pH
بریکس
اسیدیته()mg/100g
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بحث و نتیجه گیری
مطالعه حاضر نشان می دهد استفاده از ظرف ربی
جهت نگهداری رب گوجه فرنگی موجب حفظ ماده
خشک محلول و غلظت ویتامین ث رب تازه می شود.
با استفاده از ظرف ربی  33درصد از میزان ویتامین ث
بعد از  6هفته نگهداری کاسته شد .اما در شرایط عادی
این میزان  85درصد براورد گردید .ظرف ربی می تواند
 2/51برابر در حفظ ویتامین ث نسبت به شرایط عادی
موثر باشد .ویتامین ث یکی از حساس ترین ترکیبات
نسبت به اکسایش است .حضور آن در فرآورده های
گوجه فرنگی نه تنها برآوردی از ارزش غذایی است
بلکه نشان می دهد که محتویات غذا تا چه اندازه در
معرض اکسایش قرار دارند .تغییراتی که در مورد
اسیدیته در نتایج این مطالعه به دست آمد ،می تواند
ناشی از تاثیر شرایط نگهداری بر تغییرات ماده خشک
محلول باشد .چرا که رشد بطئی و یکنواخت جمعیت
کلی میکروارگانیسم ها در هر دو شرایط  1و  ،2احتمال
میکروبی بودن منـــشاء تغییرات اسیدیته را بسیار کم
می کند .در عین حال ،تغییرات  pHبه این شکل قابل
توجیه است که تغییرات اسیدیته به حدی نبوده که
شاخص  pHرا تغییر دهد .چرا که  pHبا لگاریتم
غلظت یون هیدروژن متناسب بوده و برای مشاهده
تغییرات ،احتیاج به تغییرات بیشتری از غلظت اسید
است .در سال  2000صفدر و همکاران با مطالعه تاثیر
زمان و دما بر ویژگی های کیفی رب گوجه گزارش
کردند که به طور تدریجی مقدار مواد جامد محلول و
اسیدیته افزایش ،در حالی که  pHو ویتامین ث کاهش
یافته است( .)9در همین راستا نتایج مطالعه حاضر با
توجه به کاهش غلظت ویتامین ث ،افزایش بریکس و
اسیدیته در شرایط معمولی نگهداری رب با مطالعه فوق
هم خوانی دارد .نتایج پژوهش ما از نظر نگهداری رب
گوجه در ظرف ربی و حفظ درصد باالیی از ویتامین ث
با نتایج مطالعه فرانسیسکو و همکاران و کابازاکالیس و
همکاران هم خوانی دارد .آن ها نیز در بررسی تاثیر
شرایط ذخیره سازی برکیفیت محصوالت گوجه فرنگی،
کاهش اسید آسکوربیک را مشاهده کردند( .)14و هم
چنین کابازاکالیس و همکاران نشان دادندکه نگهداری
آب میوه های تجاری در دمای یخچال نسبت به دمای
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اتاق و نگهداری در ظروف در بسته نسبت به ظروف در
باز میزان تلفات ویتامین ث را کاهش می دهد(.)15
الهامی راد و شهیدی در مطالعه خود نیز نشان دادند که
استفاده از بریکس باال( )35-38در تولید رب ،همراه با
عمل نمک پاشی در سطح و نگهداری در دمای صفر
درجه سانتی گراد فقط یک اثر محدودکننده بر روند
تغییرهای میکروبی داشته ولی به طور کامل باعث
توقف آن نشد( .)16در همین راستا هاشمی و همکاران
در مطالعه خود تاثیر معنادار ظرف نگهداری بر روی
اسیدیته pH ،و عدم تاثیر آن بر روی ویژگی های
میکروبی در پنیر را نشان دادند( .)11فام یوروا و
همکاران نمونه های رب گوجه فرنگی را در دو نوع
بطری پالستیکی و پلی اتیلنی به مدت  6هفته در
دمای اتاق نگهداری و تغییرات شیمیایی آن ها را
بررسی کردند .در همه نمونه ها افزایش قابل توجه
 ،pHکاهش اسیدیته و ویتامین ث مشاهده شد و
بریکس ثابت باقی ماند .این مطالعه تنها از نظر کاهش
ویتامین ث با مطالعه ما هم خوانی داشت( .)18نتایج
مطالعه ما با نتایج پژوهش جوزف و همکاران ،در زمینه
تاثیر شرایط ذخیره سازی برکیفیت رب گوجه فرنگی
مشابه بود .در هر دو مطالعه کاهش  pHو ویتامین ث و
افزایش اسیدیته در تمام نمونه ها مشاهده شد(.)19
نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد در صورتی که رب
گوجه صنعتی از نظر شاخص های میکروبی مطابق با
استاندارد باشد و جمعیت میکروارگانیسم های اولیه
بسیار کم باشد ،استفاده از ظرف ربی و قوطی رب
تفاوت چندانی در رشد میکروارگانیــسم ها ایـــجاد
نمی کند .البته باید توجه داشت که در این مطالعه
شرایط نگهداری تنها شرایط یخچال آزمایشگاه در نظر
گرفته شده است که متفاوت از شرایط یخچال خانگی
است .در نتیجه اثر استفاده از ظرف ربی در حفاظت از
آلودگی میکروبی ثانویه در محیطی با جمعیت متنوع
میکروبی مثل یخچال های خانگی و صنعتی قابل
تعمیم نیست .نتیجه کلی به دست آمده از نمونه های
رب تلقیح شده با کپک برخالف انتظار ،نشان دهنده
کاهش جمعیت اسپور قابل شمارش بود .انتخاب کپک
آسپرژیلوس فالووس برای تلقیح ،با توجه به بررسی
منابع و سازگاری این کپک با محیط رب گوجه بود .با
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اسیدیته کم نشان دهنده خواص مناسب نفوذناپذیری
آن به نسبت به بخار آب و اکسیژن حتی در مدت زمان
 مقایسه عملکرد ظرف ربی با قوطی.طوالنی است
 نیاز،معمولی در حفاظت از آلودگی میکروبی رب گوجه
 استفاده از اسپور کپک جدا شده.به مطالعه بیشتری دارد
از رب گوجه برای تلقیح و در نظر گرفتن شرایط
نگهداری رب در یخچال های خانگی در مطالعات آینده
.می تواند نتایج متفاوتی را در این باره ارائه کند
سپاسگزاری
بدین وسیله از همکاری مرکز تحقیقات امنیت
 دانشکده تغذیه و علوم غذایی دانشگاه علوم،غذایی
 این مقاله.پزشکی اصفهان تشکر و قدردانی می گردد
حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی
. می باشد395833 مواد غذایی با کد اخالقی

این حال شاید اسیدیته باال و مناسب نبودن محیط رب
گوجه مانع از رشد این کپک در طی نگهداری شده
 شایان ذکر است که هر دو برند مورد مطالعه از.است
نظر میزان بنزوات مورد آزمایش قرار گرفتند و فاقد
 روند کاهش، در هر صورت.بنزوات تشخیص داده شدند
کپک ها در ظرف ربی با سرعت بیشتری نسبت به
 این نتیجه نشان داد احتماالً در.قوطی اتفاق افتاد
 ظرف ربی می تواند در،شرایط مشابه از آلودگی ثانویه
فراهم کردن محیط نامساعدی برای کاهش جمعیت
آالینده موثرتر از روش نگهداری معمول رب در قوطی
 استفاده از ظرف ربی قطعاً از نظر حفظ خواص.آن باشد
 شرایط بهتری برای حفظ و نگهداری رب،شیمیایی
 حفظ.گوجه نسبت به شرایط معمول فراهم می کند
 نگهداری بهتر ویتامین ث و تغــییـــرات،pH ،رطوبت
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Abstract
Introduction: This study aimed to compare
the storage stability of tomato paste
packaging of cans and a container with the
brand name of "Robby" during 6 weeks.

paste with a different brand name. Ethics
code: 395833
Findings: After the second week, there was
a 62% decrease and a 4% increase in
vitamin C and Brix levels in the tomato
paste in the can. However, the reduction in
vitamin C level (5%) and the Brix changes
were not significant in the "Robby"
container. The gradual increase of acidity
was observed in both treatments.
Nevertheless, there was an increase in the
acidity of the tomato paste kept in the can
(28%) and "Robby" container (22%) at the
end of the sixth week (P<0.05). The
"Robby" container had no significant effect
on pH and microbial groups (P> 0.05).

Materials & Methods: Four cans of tomato
paste were prepared from brand A. Sample
1 was covered with the plastic lid after
opening. Sample 2 was transferred into a
container with the brand name of "Robby".
Tomato paste of cans 3 and 4 were
contaminated with Aspergillus flavus spore
ssuspension
(t
2×106spore/ml)
and
homogenized in a sterile container.
Subsequently, an equal amount of
contaminated tomato paste was transferred
into the original can (sample 3) and the
"Robby" container (sample 4). Samples
were stored in a refrigerator at 4°C for 6
weeks. Samples 1 and sample 2 were
evaluated regarding acidity, Brix, pH,
vitamin C, as well as total bacteria, mold,
and yeast count. However, samples 3 and 4
only were analyzed in terms of total
bacteria, mold, and yeast count with two
replications. All the experiments were
individually repeated on another tomato

Discussion & Conclusions: The "Robby"
container definitely provides better
conditions for preserving the chemical
properties of tomato paste than common
means of tomato paste storage.
Keywords: Chemical change, Microbial
changes, Tomato paste, Tomato products
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