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چکیده
هدف از این مطالعه استفاده از تکنیک امپدانس و مقایسه نتایج حاصل از این تکنیک با روش مرجع در سبزیجات خشک شده بهروش سنتی و
صنعتی بود 31 .نمونه سبزی خشک شده بهروش سنتی و  31نمونه سبزی خشک شده بهروش صنعتی با استفاده از روش کشت مرجع و نیز
با استفاده از دستگاه امپدانس و براساس دستورالعمل مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مورد آزمایش و شمارش میکروبی قرار گرفتند.
روش امپدانس نشان داد که حداقل و حداکثر تعداد میکروارگانیسمها در نمونههای سنتی بهترتیب  4/01 × 11 4و  1/41 × 11 6باکتری در گرم
نمونه بود .حداقل و حداکثر تعداد میکروارگانیسمها در نمونههای بهترتیب  9/11×115و  6/11×112باکتری در گرم بود .حداکثر زمان تشخیص
در روش امپدانس در سبزیجات خشک شده بهروش سنتی و صنعتی بهترتیب  21/24و  23/60ساعت و حداقل زمان تشخیص در روش صنعتی
و سنتی بهترتیب  11/35و 0/25ساعت بود .نتایج نشان داد ،پیشگویی مقادیر بار میکروبی سبزیجات خشک شده با استفاده از معادالت رگرسیونی
حاصل بهترتیب معادل  1/9133 ،1/9169و 1/0061برای سبزیجات خشک بهروش سنتی ،صنعتی و مجموع دو روش بود که بیانگر میزان
تطابق باالی روش امپدانس با روش مرجع بود .بار میکروبی در سبزیهای خشک شده سنتی و صنعتی بهترتیب بیشتر و کمتر از حد مجاز
استاندارد بود .با توجه به انطباق باالی روش مرجع و امپدانس در این مطالعه ،روش امپدانس میتواند بهعنوان روش جایگزین برای کنترل بار
میکروبی سبزیجات خشک استفاده شود.
واژههای کلیدی :امپدانس ،سبزیجات خشک شده ،روش صنعتی ،روش سنتی
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مقدمه

نجارپور و همکاران

روشهای سیینتی بررسییی بار میکروبی غالباً وقتگیر

سبزیجات و میوههای تازه از مواد غذایی ضروری در

بوده و علیرغم کم هزی نه بودن همواره برای میکروب

رژیم غذایی ان سان میبا شند .سبزیجات از منابع سر شار

شناسان مشکل ساز هستند و خصوصاً هنگامی که اعالم

امالح ،وی تامین ها ،آنتیاکسییی یدان ها ،فیبر های رژیمی

سییریع نتایج از ن ر اقتصییادی و پزشییکی واجد اهمیت

محلول و نامحلول ه ستند .با توجه به ف صلی بودن تولید

اسیییت ( .)Fazlara, 2004در دو دهه اخیر اسیییتفاده از

برخی سیییبزیجات ،تغییر سیییبک زندگی ،دره اهمیت

روش میزان مقییاومییت الکتریکی یییا امپییدانس جهییت

تغذیهای مصییرف سییبزیجات و اسییتفاده از سییبزیجات

شناسایی میکروبهای حائز اهمیت در مواد غذایی و نیز

خشییک در فرموالسیییونهای غذایی ،در سییالهای اخیر

شییمارش کلی میکروبها در غذاهای مختلف گسییترش

کارگاههای تولید سییبزیجات فرآوری شییده افزایش قابل

فراوان یافته ا ست .در این روش ت شخیص سریع وجود

توجهی پیدا کرده ا ست .سبزیجات خ شک شده در طی

باکتریها از طریق نمایش فعالیتهای متابولیک بهو سیله

مراحل مختلف قبل از بردا شت ،پس از بردا شت ،حمل

ای جاد تغییر در م قاو مت الکتریکی در محیط کشییییت

و نقل و ب ستهبندی تو سط گروه و سیعی از میکروبها

امکانپذیر می باشییید و بر خالف روش مرجع خطاهای

آلوده می شوند و اگر از سطح بهدا شتی پایینی برخوردار

فنی در کشت وجود ندارد ( .)Razavilar, 2008همچنین

باشییند ،میتوانند بهعنوان منبع آلودگی ماده غذایی عمل

تکن یک ام پدانس دارای پ تانسییی یل باالیی برای حل دو

کنند (.)Bahreini et al., 2011

مو ضوع سرعت و محدوده ت شخیص پاتوژنهای غذایی

میکروار گانیسیییم های موجود در انواع سیییبزی جات

میبا شد .در این روش نیازی به آماده سازیهای مر سوم

خشک از دسته میکروارگانیسمهای بومی خاه و گیاهان

در روش کشییت سیینتی نمونههای غذایی نمیباشیید و

میباشییند .گرد و غبار ،حشییرات ،ف ییوالت پرندگان و

میتوان تعداد نمونه ها را در هر عمل یات تا حد ز یادی

جوندگان و آب مورد مصییرف در فرآیند ،از منابع دیگر

افزایش داد و همچنین ز مان تشیییخیص بهطور قا بل

آلودگی این فرآوردهها میباشند .اگر فرآیند خشک کردن

مالح های کوتاهتر از روش کشیییت سییینتی میباشییید

و شرایط نگهداری انواع سبزیجات خشک مناسب باشد،

( .)Spiller et al., 2006از جمله این موارد میتوان به

میکروارگانیسمها در آنها رشد نمیکنند .در صورتی که

بهرهگیری از تکنیک امپدانس در نقاط مختلف جهان در

تجهیزات مورد ا ستفاده در فرآیند خ شک کردن ،تمیز و

تشخیص آلودگیهای غذایی و شناسایی عوامل بیماریزا

بهداشییتی نباشیید ،شییمارش نهایی میکروارگانیسییمها نیز

اشییاره کرد .در برخی مطالعات انجام شییده میزان انطباق

افزایش مییابد .در این راسییتا روشهای جداسییازی و

دو روش اسییتاندارد و امپدانس برای شییمارش میکروبی

ت شخیص باکتریها بهویژه باکتریهای بیماریزا در مواد

بررسییی شییده اسییت .بررسییی میزان انطباق دو روش

غذایی که به دو روش کلی سنتی و مدرن انجام میگیرد،

اسییی تا ندارد پورپل یت و ام پدانس برای شییی مارش کلی

حائز اهمیت فراوانی است (.)Mortazavi et al., 2002

میکروبی در بستنی سنتی ( ،)Lak, 2005تخمین محتوی
باکتریایی مایونز ( )Faraji et al., 2004و بار میکروبی
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شیییر خام و پاسییتوریزه ( ،)Fazlara, 2004انجام شییده

با توجه به اینکه تاکنون تکنیک امپدانس برای تعیین بار

اسیییت ،در اکثر مطالعات انجام شیییده با توجه بهمیزان

میکروبی در انواع سبزیجات خ شک مورد ا ستفاده قرار

انطباق باالی دو روش سنتی و امپدانس ،تکنیک امپدانس

نگرفته اسییت ،در این تحقیق طراحی مدل پیشییگوی بار

بهعنوان جایگزینی برای روشهای مر سوم معرفی شده

میکروبی بر پایه امپدانس در سبزیجات خشک بستهبندی

است.

شده سنتی و صنعتی بهعنوان هدف مد ن ر قرار گرفته

در برخی مطالعات انجام شده از روش امپدانس برای

است.

ارائه مدلهای پی شگو ا ستفاده شده ا ست .مدل سازی
ریا ضی تراکم میکروبی بر ا ساس روش امپدانس در فیله

مواد و روشها

گوشت ماکیان و بررسی تطابق آن با مقدار ازت فرار تام

 -مواد مورد نیاز

مورد بررسی قرار گرفته است (.)Fazlara et al., 2013a

بهمن ور اجرای این تحقیق تعداد  61نمونه سیییبزی

همچنین در برخی م طال عات روش ام پدانس برای

خشییک از سییطح شییهر اهواز جمعآوری گردید .به این

شناسایی طیف خاصی از میکروارگانیسمها ارزیابی شده

نحو که تعداد سی نمونه سبزی خشک شده سنتی از پنج

است .شناسایی اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس اورئوس

نوع سبزی خشک (کوکو -آش -قورمه – پلویی -ماهی)

در نمونییههییای کره پییاسیییتوریزه ( Khataminia and

جمعآوری شد .از هر نوع سبزی شش سهم ،که هر سهم

 ،)Fazlara, 2008همچنین شییناسییایی اسییتافیلوکوکوس

از شش مکان (عطاری) مختلف جمع آوری و سی نمونه

اورئوس در الشییههای تازه طیور ،مرغ پخته شییده و نیز

سبزی خشک شده صنعتی از سه برند تجاری از هر برند

فرآورده های مختلف فرآوری شیییده از گوشیییت مرغ

پنج نوع (سییبزی کوکو -آش -پلویی-قورمه – ماهی) و

بهوسیله روش امپدانس مورد بررسی قرار گرفته است و

از هر نوع سییبزی خشییک دو تاریل تولید متفاوت تهیه

این روش بهعنوان روشیییی مناسیییب برای جسیییتجو و

گردید .کلیه محلولها و معرفهای شیمیایی از شرکت

شیییناسیییایی اسیییتافیلوکوکوس اورئوس در موادغذایی

( )Merck, Germanyخریداری شد.

گزارش شده است (.)Glassmoyer and Russell, 2001

 -روشها

در م طال عهای دیگر از این روش برای ارز یابی تراکم

 -روش کشت مرجع (روش پورپلیت )Pour Plate

انتروکوهها و پایش بقاء آنها اسیییتفاده شیییده اسیییت

ابتدا از نمونههای سبزی ،رقیق سازی متوالی تهیه شد

( .)Spiller et al., 2006در برر سی انجام شده بر روی

و سییپس بر طبق دسییتورالعمل شییماره  5292مؤسییسییه

محصیییوالت غذایی کم اسیییید ،روش امپدانس بهعنوان

استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نسبت به انجام کشت

روش سییریع برای تعیین میکروارگانیسییمهای فسییادزا

پورپلیت در محیط کشییت آگار اسییتاندارد شییمارش

معرفی شده ا ست ( Coppola and Firstenberg-Eden,

میکروبی در پلیت و گرمخانهگذاری در دمای  31درجه

.)2006
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سیییانتیگراد بهمدت  40سیییاعت اقدام گردید ( ISIRI,

.)5272/2008
 -اندازهگیری بار کلی میکروبی بهروش امپدانس
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-تجزیه و تحلیل آماری

نتایج حاصیییل از دو روش با یکدیگر مطابقت داده
شد ،عالوه بر آن میزان همبستگی ( )Correlationآنها با

 15دقی قه ق بل از ان جام کشیییت ،لو له های ام پدانس

ا ستفاده از نرمافزار  Excelتعیین شد .ضمن تهیه نمودار

جهت هم دمایی با محیط از یخچال بیرون آورده شدند.

حاصیییل نسیییبت به طراحی و تدوین فرمول با الگوی

سیییپس با  1111میکرولیتر از سیییوپانسییییون که بهطور

ریاضییی پیشییگویی مربوطه اقدام شیید ،که در تفسیییر

همزمان کشت در پلیت آن نیز انجام داده شده بود ،تلقیح

کالیبراسیون نتایج حاصل از روش امپدانس مورد استفاده

و درون انکوباتور دسیییتگاه آناالیزر میکروبی Bactrac

قرار گر فت ( .)Baggreman, 2014ن تایج حاصیییل از

 ،Sy-lab( 4300اتریش) قرارداده شد و م شخ صات لوله

شیییمارش کلی میکروبی در کل دوره در روش مرجع و

شامل نوع و شماره نمونه وارد نرم افزار د ستگاه شد و

نیز زمانهای بهدسییت آمده برحسییب سییاعت توسییط

روش مربوط به ارزیابی شیییمارش کلی میکروبی در 31

دسییتگاه امپدانس در سیییسییتم نرمافزاری ویژه دسییتگاه

درجه سیییانتیگراد با اسیییتفاده از تغییرات امپدانس یا

آناالیزر میکروبی باه تراه که براسیاس  Excelطراحی

مقاومت الکتریکی در محیط کشیییت ( Media Valueیا

شیییده بود ،ث بت گرد ید و منحنی ارت باط دو روش با

 )M-Valueبا مدت زمان گرم شییدن اولیه یک سییاعت

باالترین ضریب تعیین ( )R2بهدست آمد و بر این اساس

( )Warm Up Timeو حد آستانه ( )Thresholdمعادل 5

فرمول یا م عاد له منحنی رگرسییییون مربو طه که ج هت

درصیید و فواصییل زمانی اندازهگیری امپدانس معادل 11

پی شگویی و محا سبه ریا ضی تراکم میکروبی بر ا ساس

دقیقه برای طول مدت زمان  24سیاعت کارکرد دسیتگاه

پارامتر زمان امپدانس میباشد ،حاصل شد .نتایج حاصل

تن یم گردید و پس از  24ساعت نمونهها خارج شده و

از فاکتورهای مورد مطالعه با اسییتفاده از نرمافزار SPSS

نتایج آنها در نرمافزار دستگاه ثبت شد ( Coppola and

نسییخه  21مورد بررسییی و تجزیه و تحلیل آماری قرار

.)Firstenberg-Eden, 2006

گرفت.

 انتخاب و تنظیم آستانه و زمان شناسایی امپدانس()Impedance Detection Time

برای اینکییه انییدازهگیری در طول یییک سییییکییل

یافتهها
-شمارش کلی باکتریهای سبزی خشک شده

اندازهگیری سنجش شود عدد آ ستانه باید قبل از شروع

بار میکروبی سییبزیهای خشییک شییده به دو روش

اندازهگیری و یا حداقل قبل از اتمام مرحله گرم شیییدن

سنتی و صنعتی با ا ستفاده از روش ک شت مرجع مورد

د ستگاه انتخاب شود .مقدار آ ستانه بین  3-5در صد M

بررسیییی قرار گر فت .بهطور کلی در م طال عه حاضیییر

(امپدانس محیط کشیییت) و  5-11درصییید ( Eامپدانس

میانگین بار میکروبی سبزیهای خ شک صنعتی کمتر از

الکترودی) در ن ر گرفته شد (.) Lee et al., 2009

سبزیهای خشک سنتی بود .بر این اساس مشخص شد
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که حداقل آلودگی در سییبزیجات خشییک شییده بهروش

( )Detection Timeدر سبزیجات خ شک شده بهمیزان

سییینتی به میزان  4/01×114cfu/gو حداکثر آن 6 cfu/g

 9/11ساعت و مربوط به نمونه سبزی قورمه و حداکثر

 1/41×11با م یانگین  5/49 Log cfu/gبوده اسییییت.

آن  21/24سییاعت و مربوط به نمونه سییبزی آش بوده

همچنین نتایج آزمون بار میکروبی سییبزیجات خشییک

اسیییت .همچنین نتایج آزمون میکروبی شیییمارش کلی

شییده بهروش صیینعتی در کشییت مرجع نشییان داد که

باکتریها در کل نمونههای سیییبزیجات خشیییک شیییده

حداکثر مقدار آلودگی نمونهها در روش صییینعتی cfu/g

بهروش سنتی با روش امپدانس مشخص کرد که حداقل

 9/11×115و حدا قل آن  6/11×112 cfu/gبا م یانگین

زمان تشخیص در سبزیجات خشک شده بهمیزان 11/35

 4/43 Log cfu/gبوده است (جدول .)1

سیییاعت و مربوط به نمونه سیییبزی پلویی و حداکثر آن
 23/21سیییاعت و مربوط به نمونه سیییبزی قورمه بوده

نتایج آزمون میکروبی شمارش کلی باکتریها در کل

است.

نمونههای سییبزیجات خشییک شییده بهروش صیینعتی با
روش امپدانس م شخص کرد که حداقل زمان ت شخیص

جدول ( -)1مقایسه میانگین بار میکروبی سبزیهای خشک شده بهروش سنتی ،صنعتی و کل نمونهها با حد مجاز استاندارد ملی ایران
مشخصه نمونه

تعداد

میانگین

حد مجاز

انحراف

نمونهها

)Log(cfu/g

استاندارد

معیار

31

5/49

t

df

Sig

)Log(cfu/g

سبزی خشک شده

1/44

5

6/10

29

1/11

بهروش سنتی
سبزی خشک شده

31

4/43

1/02

5

-3/93

29

1/111

بهروش صنعتی
کل نمونهها

61

4/96

همچنین با اسییتفاده از آزمون One Sample T Test

1/04

5

-1/3

59

1/961

بهطور معنیداری کمتر از حد مجاز استاندارد ((t=-3/93

میانگین بار میکروبی سیییبزی های خشیییک (سییینتی و

بودند.

صییینعتی) اختالف معنیداری با حد مجاز بارمیکروبی

 -مقایسه نتایج حاصل از شمارش باکتری در نمونههای

سییبزیهای خشییک معادل  5 Log cfu/gاعالم شییده از

سبزی خشک شده بهروش سنتی در دو روش مرجع و

سوی ا ستاندارد ملی ایران ن شان داد (( )p<1/15جدول

امپدانس

 .)1بدین نحو که بار میکروبی در سیییبزیهای خشیییک

منحنی ارتباط زمانهای بهدسیییت آمده از دسیییتگاه

سییینتی بهطور معنیداری بیش از حد مجاز اسیییتاندارد

امپدانس با مقادیر بار میکروبی سیییبزی خشیییک شیییده

( )t=6/10و بر عکس بار میکروبی سییبزیهای صیینعتی

حا صل در شکل ( )1ن شان داده شده ا ست .میزان ،R2
 1/9169است که نشان دهنده انطباق باالی فرمول است.
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ضریب تعیین یا  R2در شکلها نشاندهنده میزان انطباق

بار میکروبی بهروش ام پدانس و کشییییت مرجع در

دو روش و میزان کارایی فرمول می باشییید .اگر م قدار

سبزیجات خشک شده بهروش سنتی به صورت رابطه 1

ضییریب تعیین بیش از  1/95باشیید نشییان دهنده انطباق

میباشد.

باالی فرمول یا قدرت پیشیییگویی باالی م قادیر بار

رابطه 1

میکروبی در سییبزیجات خشییک شییده با بهرهگیری از
تکنیک امپدانس و معادالت رگر سیونی ا ست ( Fazlara

.)et al., 2013b

y=-0.1239x+7.2464

در این رابطه  ،yبار میکروبی و  ،xزمان تشخیص
تعیین شده با روش امپدانس میباشد.
با تو جه به رابطه رگرسییییونی در نمودار ( )1میزان

همچنین میزان  rیا ضییریب همبسییتگی ریشییه دوم

شاخص  Syx=1/129و ضریب همب ستگی -1/9595

ضیییر یب تعیین بوده و اگر بین  1/05تا  -1و همچنین

= rبود در نتیجه میتوان با اسییتفاده از روش امپدانس و

شییاخص  Syxکه پراکنش دادهها را نشییان میدهد اگر

با قرار دادن زمان بهدسیییت آمده از روش امپدانس در

کمتر از  1/5باشد نشان دهنده نزدیکی دادهها به یکدیگر

معادله رگرسییییونی بهدسیییت آمده ،بار میکروبی را در

است ( .)Yang et al., 2004معادله تطابق روش شمارش

نمونههای سبزی خشک بهدست آورد.

نمودار ( -)1مقایسه نتایج حاصل از شمارش باکتری در نمونههای سبزی خشک شده بهروش سنتی به دو روش مرجع و امپدانس

 -مقایسه نتایج حاصل از شمارش باکتری در نمونههای

در نمودار ( )1نتایج حاصییل از شییمارش باکتری در

سبزی خشک شده بهروش صنعتی در دو روش مرجع و

نمونههای سییبزی خشییک شییده بهروش صیینعتی در دو

امپدانس

روش مرجع و امپدانس نشان داده شده است.
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نمودار ( -)2مقایسه نتایج حاصل از شمارش باکتری در نمونههای سبزی خشک شده بهروش صنعتی به دو روش مرجع و امپدانس

معادله تطابق روش شیییمارش بار میکروبی بهروش

 r= -1/9559بود که حاکی از نزدیکی دادهها به یکدیگر

امپدانس و کشییت مرجع در سییبزیجات خشییک شییده

بود .در نتیجه میتوان با اسیییتفاده از روش امپدانس و با

بهروش صنعتی بهصورت رابطه  2میباشد.

قرار دادن زمان بهدست آمده از روش امپدانس در معادله

رابطه 2

𝑦 = −0.2275𝑥 + 8.6558

در این رابطه  ،yبار میکروبی و  ،xزمان تشیییخیص
تعیین شده با روش امپدانس میباشد.
میزان باالی  R2در نمودار ( )2با مقدار  1/9133نشان

رگرسیییونی بهدسییت آمده ،بار میکروبی را در نمونههای
سبزی خشک بهدست آورد.
 مقای سه نتایج حا صل از شمارش کلی باکتریها در کلنمونههای سبزی خشک شده

دهنده میزان انطباق دو روش شییمارش میکروبی (مرجع

در نمودار ( )3نتایج حاصل از شمارش کلی باکتریها

و امپدانس) و همچنین میزان کارایی فرمول میباشیید .با

به دو روش مرجع و امپدانس در کل نمونههای سبزی

توجه بهمیزان شاخص  Syx=1/209و ضریب همبستگی

خشک شده نشان داده شده است.
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نمودار ( -)3مقایسه نتایج حاصل از شمارش کلی باکتریهادر کل نمونههای سبزی خشک شده به دو روش مرجع و امپدانس

م قدار  R2م عاد له رگرسییییونی درنمودار ( )3م عادل

روش های مرجع میکروبی اسیییت .اندازهگیری مقاومت

 1/0061می با شد که بیانگر میزان تطابق باالی دو روش

الکتریکی (امپدانس) روش نسبتاً سریعی است که در آن

بهکار برده شده ا ست .بهعالوه با توجه بهمیزان شاخص

شنا سایی سریع میکروبها از طریق نمایش فعالیتهای

 Syx=1/240و ضریب همب ستگی  r= -1/9413بود که

متابولیک که بهوسیییله ایجاد تغییر در مقاومت الکتریکی

حاکی از همب ستگی خوب دادههای حا صل از شمارش

امکان پذیر میشود ( .)Ruan et al., 2002از سوی دیگر

میکروبی بهروش امپدانس با روش مرجع بود و میتوان

روش مرجع بر ا ساس شمارش کلی میکروبی میبا شد

بیان داشت که با استفاده از روش امپدانس و با قرار دادن

که در واقع تعداد ارگانیسیییم های زنده را بهصیییورت

ز مان بهدسییییت آ مده از روش ام پدانس در م عاد له

کلنیهای قابل رویت در سییطح محیط کشییت آشییکار

رگرسیییونی بهدسییت آمده ،بار میکروبی را در نمونههای

مینماید .با طراحی منحنیهای کالیبرا سیون دو روش که

سبزی خشک بهدست آورد.

بر ا ساس معادالت رگر سیونی میبا شد و برای هر ماده
غذایی بهطور مجزا طراحی میگردد ،میتوان تراکم بار

بحث و نتیجهگیری
بهرهگیری از روش امپدانس با توجه به امکان حصول
سییریع نتایج ،بسیییار توسییعه یافته اسییت .مزیت روش
امپدانس ،سیرعت انجام آن اسیت که بسییار سیریعتر از

میکروبی را با اسیییت فاده از روش ام پدانس و م عاد له
رگرسیییونی مربوطه بهطور محاسییباتی پیشییگویی نمود
(.)Yang and Bashir, 2008
در مطالعه حاضر میزان پیشگویی مقادیر بار میکروبی
سبزیجات خشک شده با استفاده از معادالت رگرسیونی
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حاصیییل بهترت یب م عادل  1/9133 ،1/9169و1/0061

کار خان جات مواد غذایی و نیز مراکز ن ارتی و کنترلی

برای سبزیجات خشک بهروش سنتی ،صنعتی و مجموع

قابل استفاده است (.)Grossi et al., 2008

دو روش بود که بیانگر میزان باالی قدرت پیشیییگویی

مدلسییازی ریاضییی تراکم میکروبی بر اسییاس روش

فاکتورهای مورد مطالعه در سییبزیجات خشییک شییده

امپدانس در فیله گوشییت ماکیان و بررسییی تطابق آن با

بهروش صنعتی و سنتی با بهرهگیری از تکنیک امپدانس

مقدار ازت فرار تام انجام گرفت و اظهار شییید که میزان

و بار باکتریایی با استفاده از معادالت رگرسیونی حاصل

تطابق روش امپدانس با روش مرجع پورپلیت در ف صول

میباشد.

گرم و سرد و نیز کل دادهها بهترتیب  90/1درصد99/3 ،

در مطالعهای که از روش امپدانس و ک شت مرجع در

درصیید و  99/3درصیید بوده اسییت .میزان تطابق روش

پلیت بهمن ور شناسایی انتروکوههای موجود در سطوح

امپدانس با مقدار ازت فرار تام در ف صول سرد و گرم و

در تماس با مواد غذایی ا ستفاده شده و گزارش گردیده

نیز کل دادهها بهترتیب  01/5درصییید 01/4 ،درصییید و

که با تو جه به انط باق باالی روش مرجع با روش

 02/5در صد و همچنین میزان تطابق مقدار بار باکتریایی

ام پدانس ( ،)R2 =1/92روش ام پدانس بهعنوان روش

با مقدار ازت فرار تام بههمان ترتیب معادل  03/2درصد،

انت خابی و جایگزین روش مرجع برای شییی ناسییییایی

 03/2درصد و  03/3درصد حاصل گردید ( Fazlara et

انتروکوهها توصیییه شییده اسییت ( Andeade et al.,

.)al., 2013a

 .)1998در تحقیقی دیگر به بررسیییی هدایت الکتریکی

با توجه به کاهش قابل مالح ه مدت زمان شنا سایی

غیرمستقیم برای تعیین باکتریهای بیماریزا پرداخته شد

و شمارش میکروارگانی سمها در روش امپدانس ن سبت

و مشیییخص گرد ید که گو نه های اسییی تافیلوکوکوس

بهروش مرجع ،صییرفهجویی در مواد مصییرفی ،مسییتند

اورئوس ،لیسییتریا مونوسیییتوژنز ،انتروکوکوس فکالیس،

سازی اتوماتیک دادهها ،کاهش خطاهای مربوط به انجام

باسیییلوس سییوبتیلیس ،اشییریشیییا کلی ،سییودوموناس

کشییت و شییمارش و بهلحاظ میزان تطابق باالی روش

آئروژینوزا ،آئروموناس هیدروفیال و گونههای سییالمونال

امپدانس و روش مرجع در مطالعه حاضر برای نمونههای

توسییط تغییرات هدایت الکتریکی غیرمسییتقیم در محیط

سییبزی خشییک مورد بررسییی ،روش امپدانس میتواند

مایع امپدانس قابل تعیین هستند (.)Bolton et al., 1990

بهعنوان یک تکنیک سیییریع و قابل اطمینان ،جایگزین

همچنین تراکم کلی میکروبی در انواع ب ستنی با ا ستفاده

روشهای مرسوم برای کنترلهای ن ارتی و بهداشتی در

از روش اسیییتاندارد مرجع و نیز روش امپدانس ارزیابی

سطح انبوه باشد.

گرد ید و میزان انط باق این دو روش خوب و م عادل
 R2 =1/9994گزارش گرد ید .آ نان اظ هار داشیییت ند که
روش ام پدانس بهعنوان یک روش مطمئن ،کاربردی،
سییریع و آسییان در ارزیابی کیفیت بسییتنیهای تولیدی

تعارض منافع
نویسییی ند گان هیچگو نه ت عارض م نافعی برای اعالم
ندارند.
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Abstract
This study was aimed to use of impedance technique and comparison of its results with reference method
in traditional and industrial dried vegetables. In this study, 30 samples of traditional dried vegetable and
30 samples of industrial dried vegetable were tested for microbial counts by reference method of culture
and Impedance device in accordance with the Instruction of Standards and Industrial Research Institute of
Iran. The impedance method showed the minimum and maximum number of microorganisms in traditional
samples were 4.80 × 104 and 1.40 × 106 bacteria per gram respectively. The minimum and maximum
number of microorganisms in industrial samples were 6.00 × 102 and 7.00 × 105 bacteria per gram,
respectively. The maximum detection time in impedance method in industrial and traditional dried
vegetables was 20.24 and 23.68 hours, respectively and minimum detection time in industrial and
traditional samples was 11.35 and 8.25 hours. The results showed determination coefficients of bacterial
load in dried vegetable by regression equations were 0.9169, 0.9133 and 0.8861 in traditional, industrial
and total of two method dried vegetables respectively. It indicates that high correlation was between
reference and impedance methods for traditional and industrial dried vegetables. Microbial load in
traditional and industrial dried vegetables was higher and lower than that of standard limit, respectively.
Therefore, impedance technique could be used as an alternative method for control of bacterial load in
dried vegetable.

Conflict of interest: None declared.
Keywords: Impedance, Dried vegetables, Industrial methods, Traditional methods

12

