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  چكيده
 4، 3غلظت متفاوت نمك شامل غلظت هاي  3بدون گياه شويد، و با به كارگيري /در اين پژوهش با استفاده از دو سبزي گل كلم و هويج با

و   pHون هاي اندازه گيريروز از شروع تخمير آزم 60 و 45، 30، 15، 4پس ازگذشت . تيمار تخميري مختلف حاصل آمد 6درصد،  5و 
مشخص گرديد كه وجود . ، ويتامين ث گل كلم و همچنين هويج افزايش يافتpHدر تمامي تيمارها، با كاهش. ويتامين ث انجام گرديد

و به  SPSS نرم افزار زتمام نتايج حاصله با استفاده ا. و متعاقباً افزايش بيشتر ويتامين ث مي گردد pHگياه شويد سبب كاهش بيشتر 
 5كارگيري روش تجزيه واريانس داده ها و گروه بندي دانكن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته ومعني دار بودن متغيرها در سطح 

در نهايت مشخص گرديد كه تخمير سبزيجات گل كلم و هويج با ميزان نمك كم ميسر بوده و افزايش ارزش غذايي . درصد بررسي گرديد
  .را به دنبال دارد افزايش زمان ماندگاري آن و همچنين فرآورده

  .شور رژيمي .محتواي نمك كم. سبزيجات. ويتامين ث. تخمير: كليديواژگان 
 

  مقدمه
تخمير نه تنها يك روش نگهداري كم هزينه بوده، بلكه باعث افزايش ارزش غذايي و نيز امنيت غذايي از طريق جلوگيري از فساد 

بنابراين . ند  عمر انبارماني  را افزايش  داده و  نياز به يخچال يا ديگر روشهاي نگهداري را كاهش مي دهداين فرآي. ميكروبي مي باشد
  ]. Azizi ،1997[ يك  تكنيك  مناسب  براي كشورهاي  در حال توسعه  و مناطقي كه دسترسي به لوازم پيچيده را ندارند، مي باشد

درصد در پالسما، لنف، مايع بين  9/0ع خارج سلولي بدن انسان است كه به مقدار كلريد سديم مهمترين ماده الكتروليت در ماي
لذا در مواقع بهم خوردن تعادل الكتروليت بدن، از محلولهاي تزريقي . سلولي، مايع مغزي نخاعي و عرق دفع شده از بدن وجود دارد

مورد نياز افراد، به بعضي شرايط مانند مقدار و شدت مقدار نمك ]. Harris ،1998[ كلريد سديم با غلظت مشخص استفاده مي شود
و ميزان سازش بدن با آن و باالخره عوامل ژنتيكي ) به ويژه درجه حرارت(فعاليت فيزيكي، مقدار و تركيب عرق بدن، شرايط محيطي 

افزايش فشار خون و بيماري از آنجايي كه طبق تحقيقات انجام گرفته، دريافت باالي نمك با  .]Chen & Yang ،1994[ بستگي دارد
  . هاي قلبي و عروقي در ارتباط است، توصيه هاي تغذيه اي بيشماري در جهت كاهش مصرف نمك از سوي متخصصان وجود دارد

در توليد اين سبزيجات تخميري، روش ها و امكانات نگهداري بسيار كم بوده و بدون افزودن انواع نگهدارنده ها قابليت ماندگاري 
مدت را دارد؛ كه نه تنها افت ارزش تغذيه اي را نخواهيم داشت بلكه به دليل تثبيت رنگ، افزوده شدن برخي تركيبات مفيد از طوالني 

  .]Chen & Yang ،1994[ قبيل ويتامين ث و انواع ميكروب هاي پروبيوتيكي  ماده مغذي در اختيار مصرف كننده قرار خواهد گرفت
  

___________________________________________________________________________________________ 
l  



 ، دانشكده كشاورزي)اصفهان(دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

   1389ماه  بهمن  27- 28

ن ش     پ یھما شاورزی     م و         ایده     ی   

  
  

  ها مواد و روش
شويد بودند كه همگي از يكي از مزارع و گياه ) Nantesرقم (هويج  ، )Globe Masterرقم (گل كلم  استفاده سبزي هاي مورد

نمك بدون يد فاقد  آلمان بوده و عبارتند از ساير مواد مورد استفاده در اين پژوهش ساخت شركت مرك. شناخته شده تهيه گرديدند
ظروف از  .لروفنل ايندوفنل و اسيد اسكوربيك خالص براي آزمون ويتامين ثدي ك – 6و  2محلول ، و ناخالصي و فلزات سنگين

 .گرديد استفاده براي تهيه نمونه هاي تخميرينيز ليتري  2) بانكه(شيشه اي 

بدون گياه شويد /، به اندازه هاي مختلف و دلخواه خرد گرديده و با دو تركيب باي آنهاشستشوو پس از دريافت سبزيجات مورد نياز 
تهيه ) درصد 5و  4، 3(غلظت مختلف نمك  3. ليتر، ريخته شدند 2ر ظروف شيشه اي از پيش سترون شده، با دهانه بزرگ و حجم د

در . بود 1به  1نسبت ميزان سبزيجات به آب نمك در ظرف . گرديد و روي سبزيجات به صورتي كه كامالً ظرف پرشود، ريخته شد
فاصله درب ظروف با ورقه هاي نايلوني و پلي استر با نفوذپذيري پايين به اكسيژن و بخار آب بال. تيمار مختلف تهيه گرديد 6مجموع 

  .براي ايجاد شرايط بي هوازي بسته شد و ظروف در جاي مناسب و در دماي اتاق قرار گرفتند
روي نمونه ) 5609ملي ايران شماره  طبق استاندارد(ميزان ويتامين ث و  )1575طبق استاندارد ملي ايران شماره ( pHآزمون هاي اوليه 

روز نگهداري در  60 و 45، 15،30، 4مدت از  در زمان هاي مشخص پس از توليد تيمارها، يعني بعد. هاي تخمير نشده انجام گرفتند
ه، ميزان ويتامين ث براي گل كلم و هويج به صورت جداگان و pHشرايط غير هوازي، نمونه ها را خارج كرده، سپس آزمون هاي

و به كارگيري روش تجزيه واريانس داده ها  SPSS نرم افزار زتمام نتايج حاصله با استفاده ادر نهايت  .]Azizi ،1997[انجام گرفتند
  .درصد بررسي گرديد 5و گروه بندي دانكن مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته ومعني دار بودن متغيرها در سطح 

 
  نتايج و بحث

به . به درصد نمك مورد استفاده و زمان تخمير بستگي دارد pHتغييرات . مي باشد pHورت گرفته در اين قسمت مهمترين آزمون ص
در حقيقت نمك خود يك عامل بازدارنده در . به  صورت معني داري رخ مي دهد pHطوري كه با  كاهش غلظت  نمك، كاهش  

. را تحت تاثير قرار مي دهد pHكتيك كاسته شده و در نتيجه ميزان اسيديته و رشد ميكروارگانيزم ها بوده و به تبع آن از توليد اسيد ال
روز تخمير متوقف شده و پس از آن در حد معيني ثابت مي ماند، در اين نقطه به دليل كاهش  50تا  45پس از  pHكاهش تدريجي 

pH هش اكسيژن محلول در آب و توليد دي اكسيد كربن، و افزايش اسيديته توسط ميكروارگانيزم ها و نيز تغييرات محيطي از قبيل كا
در نتيجه  شرايط كامالً بي هوازي ايجاد شده و ميكروارگانيزم هاي هوازي و ميكروارگانيزم هاي هوازي اختياري قادر به رشد نبوده و

 pH. را نشان مي دهد pHاين مسئله كنترل تمامي عوامل تاثير گذار  بر . ميكروارگانيزمهاي بي هوازي شروع به فعاليت مي نمايند
روز  60درصد نمك همراه با شويد، پس از  3بوده كه در كمترين حالت در تيمار حاوي  37/6و  86/6 و هويج به ترتيب اوليه گل كلم

آن در شرايط مساوي كمتر  pHاز آن جايي كه ميزان قند هويج بيشتر از گل كلم است،  .رسيد 15/3و  22/3 يب بهترت تخمير به
اين مطلب . يمار را به شدت كاهش مي دهدت pHوجود گياه شويد در تركيب سبزيجات تحت تخمير،در تمامي زمانها  .مشاهده گرديد

  ].Harris ،1998[ باشد ومي گياه شويد و توانايي آنها در باال بردن سرعت تخمير ميناشي از وجود گستره اي از ميكروارگانيزمهاي ب
در طول . در صد گرم مي باشدميلي گرم  3/8و  54حدود به ترتيب قبل  از تخمير  و هويجويتامين ث يا  اسيد  آسكوربيك  گل كلم 

درصد نمك و همراه با گياه شويد  5و  3تيمارهاي حاوي  ، افزايش ويتامين ث مشاهده گرديد، كه درpHتخمير و همزمان با كاهش 
در حقيقت ميكروارگانيزم هاي . رسيد 45/14و  12/15 و براي هويج به  22/77و  28/79 راي گل كلم بهروز به ترتيب ب 60پس از 
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محيط وابسته  pHتور كامال به از آنجايي كه اين فاك. عامل تخمير خود سبب افزايش ميزان ويتامين ث به ميزان قابل توجهي مي شوند
درصد نمك در تمامي زمان ها، بوده و افزايش ارزش غذايي محصول تخميري را به  3است، بيشترين ميزان آن نيز در تيمار حاوي 

ني نيز به اين نكته اشاره شده است كه در توليد سبزيجات شور با درصد نمك پايين، فرآورده هاي غديگري در تحقيقات . دنبال دارد
وجود گياه شويد  .]Chen & Yang ،1994[ ه نتايج حاصله در اين جا مي باشداز ويتامين ث ايجاد خواهد گرديد، كه تاييد كنند

و  Di Cagno. ميزان ويتامين ث را به شدت افزايش ميدهد و همچنين با كاهش درصد نمك به محتواي ويتامين ث افزوده مي شود
نشان دادند كه  استفاده  از  ميكروارگانيزم هاي بومي در تخمير هويج، محتواي ويتامين ث  ] Di Cagno et al ،2008[همكارانش  

  . باالتري  را در فرآورده هاي توليد شده ايجاد خواهد نمود
  

  كلي گيري نتيجه
گل كلم و هويج درصد، حداقل ميزاني است كه مي توان در آن بدون بهره گيري از فرآيندهاي حرارتي، توليد  3نمك با غلظت 

همچنين وجود گياه . را در تمام زمان ها دارا بود pHتخميري نمود و در عين حال بيشترين محتواي ويتامين ث و كمترين ميزان 
در اين پژوهش زمان تخمير . شده و افزايش ارزش غذايي آن ها را به دنبال دارد pHشويد در تركيب سبزيجات سبب كاهش بيشتر 

كه عالوه بر افزايش زمان ماندگاري سبزيجات و همچنين افزايش ارزش  و به عبارتي نوعي شور كم نمك حاصل آمدبسيار كمتر بوده 
  .فرآورده هاي بسيار مطلوب و مناسبي را جهت مصرف گروه هاي سني مختلف، توليد مي نمايندغذايي آنها، 
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Abstract: 
In this study, by using cauliflower and carrot with/without dill plant and also the 3 different salt 
concentrations, including 3, 4, and 5 percent, 6 treatments were produced. After 4, 15, 30, 45 and 60 
days of starting fermentation, chemical test to measure pH  and vitamin C were performed.  
In all treatments, reducing pH caused increasing of ascorbic acid in both cauliflower and carrots. 
However, in treatments contained dill plant, pH was decreased and consequently increasing of 
vitamin C were observed. All measuring statistical analysis were done by means of SPSS software 
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and variance analysis procedure and Duncan classification (p<0.05). Ultimately it was determined 
that fermentations of cauliflower and carrots with low-salt contents are possible and followed by 
increasing nutritional value of products and the shelflife. 
 
Keywords: Fermentation. Vitamin C. Vegetables. Low-salt content. Diatetic pickles. 


