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  ميوه خشك پسته جمعيت ميكروبياسيد بر بررسي اثر پراستيك

  

  ، ۱احمد شاكر اردكاني، ٢غالمحسين آقابزرگي، ۱اهللا جوانشاهامان، ۱محمد مرادي قهدريجاني، *١نجمه پاكدامن

  ۲، مرتضي جعفرپور۳نجمه صابري، ۳، اعظم طاهري٣پورعباس فرج

  02/08/1399تاریخ پذیرش:     15/05/1399تاریخ ارسال: 

  

  چكيده

 اياهمیت اقتصادي پسته، در کنار ارزش تغذیه

را  ن محصولیا يباالي آن، لزوم تحقیقات بیشتر بر رو

تولید،  موجود در از جمله مشکالت. فراهم کرده است

 هبآن  ، آلودگیمصرف و صادرات پسته

در مراحل مختلف  ي گوناگونهامیکروارگانیسم

و همین  استهاي چرب مغز پسته جزء دانه. باشدمی

 شود که نسبت به فساد و آلودگی قارچیامر موجب می

زمان  مدتدر نتیجه  و ، بسیار مستعد باشدو باکتریایی

. پراستیک اسید یابدکاهش میماندگاري آن در انبار 

قوي  کنندگیکسیددلیل خاصیت اترکیبی است که به

ها را وسیعی از میکروارگانیسمدامنه خود، قادر است 

ائز محیطی نیز حسرعت از بین ببرد و از دیدگاه زیستبه

با  خشکپسته  در این تحقیق،. باشدمیاهمیت 

ک یراستپ) درصد 3 و 5/2، 2، 1، 0هاي مختلف (غلظت

                                                             
  رانیا ،،رفسنجانکشاورزي جیترو و آموزش قات،یتحق سازمان، یباغبانقات علوم یسسه تحقؤم ت علمی پژوهشی، پژوهشکده پسته،أهی 1
 pakdaman@pri نویسنده مسئول:*
 دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان گروه ریاضی،ت علمی أهی 2
 پسته، مؤسسه تحقیقات علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزي، رفسنجان، ایرانکارشناس پژوهشکده  3

و  شددقیقه تیمار  5و  2، 5/1، 1، 5/0به مدت د یاس

 هاقارچ و هاباکتري جمعیت میکروبی، سپس رشد

ه مدت بپسته گردید. نتایج نشان داد که چنانچه بررسی 

درصد پراستیک اسید تیمار شود،  2دقیقه با غلظت  5/0

کننده پسته میکروبی آلوده جمعیتدرصد  99بیش از 

 با میوه پسته بنابراین ضدعفونی یابد.میکاهش 

ل (در داخ هاي ضبط پستهپراستیک اسید در ترمینال

 برايکیفیت آن را  تواند، میو شو)هاي شستحوض

  بهبود بخشید.عرضه به بازار 

 جمعیتپسته، پراستیک اسید،  هاي كليدي:واژه

  میکروبی

  
  مقدمه

پسته به دلیل ارزش غذایی باال و همچنین 

 هاي آجیلیترین دانهپوسته خندان خود یکی از محبوب
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از مهمترین  یکی نیز در سطح دنیا است و ایران

 .)FAO, 2018( باشدکشورهاي تولیدکننده پسته می

ر گذار بهاي میکروبی از مهمترین عوامل تأثیرآلودگی

صادرات آن را محدود  که هستندکیفیت پسته 

هاي مختلفی از قارچ گونه عنوان مثالبه. نمایندمی

 .Aو Aspergillus flavus  آسپرژیلوس مانند

parasiticus  ترین عنوان مهلکتولید آفالتوکسین، بهبا

هاي چرب باعث آلودگی پسته و سایر دانه ،سم قارچی

 ,.Bennett & Klich, 2003; Elsanhoty et al( شوندمی

2014; Rastegar et al., 2017; Shephard, 2003(.  در

 محدودیت مقدارمبنی بر  نیز قوانینی کشورها از برخی

در اتحادیه  .مجاز آفالتوکسین در غذا تعیین شده است

و براي مجموع  ppb  8مقدار  1Bاروپا براي آفالتوکسین

 مشخص گردیده است ppb 10 ها حد مجازآفالتوکسین

)European Food Safety Authority, 2020(.  مطالعات

درصد محصوالت  25دهند که ساالنه حداقل نشان می

 ,FAO( شوندکشاورزي به سموم قارچی آلوده می

که عالوه است هاي اخیر مشخص شده در سال .)2018

تواند منبع مناسبی هاي قارچی، پسته میبر آلودگی

 Centers for Disease( باشد بیمارگرهاي براي باکتري

and Prevention, 2009( .فعالیت آبی کم در  اگرچه

 ها راتواند تکثیر باکتريمحصول خشک پسته، می

 چندانی نداردتأثیر این موجودات بقاء  بر محدود کند اما

ادر قها اسپور باکتري و با مناسب شدن شرایط محیطی،

د باشمیکننده بروز سمیت غذایی در مصرف به رشد و

)Kinsella et al., 2009(.  

انجام گرفت، اثر  2012در تحقیقی که در سال 

درصد)  2و  5/1، 1، 5/0، 25/0( هاي مختلفغلظت

بر تجزیه انواع  4O2S2(Na(هیدروسولفیت سدیم 

در فلفل سیاه تحت  2Gو  1B ،2B ،1Gآفالتوکسین 

بار) و فشار اتمسفر مورد ارزیابی  5/1شرایط فشار باال (

که  . نتایج نشان داد (Jalili & Jinap, 2012)قرار گرفت

 انواع در تجزیه هیدروسولفیت سدیمکارآیی 

اد زیآن در فشار باال، آفالتوکسین با افزایش غلظت 

 بیشترین کاهش مقدار آفالتوکسینکه طوريبه .شودمی

 فشار دردرصد هیدروسولفیت سدیم  2مربوط به غلظت 

  . بودباال 

ایی کننده شیمیضدعفونی اثر، در تحقیقی دیگر

آبی  (quaternary ammonium)با پایه آمونیوم کواترنر 

 Salmonellaهاي را بر کاهش جمعیت باکتريو اتانولی 

spp. و Echerichia coli  رشد یافته بر روي پوست بادام

 ,McEgan & Danyluk)و پسته مورد بررسی قرار دادند

با ماده هاي آلوده این تحقیق پوست. در  (2015

ها کننده ترکیب و سپس جمعیت باکتريضدعفونی

ساعت انکوبه شدن در دماي  48از پس بالفاصله و یا 

نتایج نشان داد که گراد، ارزیابی شد. درجه سانتی 30

ساعت انکوبه شدن،  48کننده الکلی پس از ضدعفونی

کننده به هاي آلودهموجب کاهش جمعیت باکتري

  گردید. تر از سطح تشخیصپایین
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هاي ، که با نام3O4H2(C( پراستیک اسید

شود، اسید و یا پرسیدین نیز شناخته میپراکسی استیک

یک ماده ضدمیکروبی است که از ترکیب پراکسید 

این ترکیب  .آیدبدست میهیدروژن و استیک اسید 

 دامنهضمن دارا بودن مزایاي زیست محیطی، قادر است 

 تحت تأثیر قرار دهدها را نیز وسیعی از میکروارگانیسم

)Gehr et al., 2003; Pietrysiak et al., 2019; 

Suurnäkki et al., 2020(. به دلیل  پراستیک اسید

ضد قارچی، توجه  و خواص ضد باکتریایی، ضد ویروسی

هاي اخیر براي ضدعفونی کردن پساب زیادي را در سال

 ,.Garg et al( جلب نموده استها به خود فاضالب

2018; Kitis, 2004( . از دیگر مواردي که موجب اهمیت

در مقایسه با سایر مواد گندزدا  بیشتر پراستیک اسید

اکسیدکلر شده است، عدم تولید محصوالت مانند دي

. پراستیک اسید در تماس با باشدمیجانبی مضر 

هایت نترکیبات آلی، به اکسیژن و استیک اسید، و در 

 ,.Zhao et al(شود کربن، تجزیه میاکسیدآب و دي

هاي طور گسترده در کارخانه. این ترکیب به)2008

فرآوري پنیر و لبنیات، تجهیزات فرآوري مواد غذایی، و 

کننده در کارخانجات انواع به عنوان ماده ضدعفونی

 ,.Joshi et al( گیردها مورد استفاده قرار مینوشیدنی

2013; Thomas et al., 2016; Zoellner et al., 2018(.  

انجام گرفت  2004در تحقیقی که در سال 

دار مانند گیالس، هاي هستهمشخص شد که تیمار میوه

زردآلو، هلو و شلیل با پراستیک اسید موجب کاهش 

و  Monilina laxa اي ناشی از قارچبروز پوسیدگی قهوه

 Rhizopusهمچنین پوسیدگی نرم ناشی از قارچ

stolonifer  گرددمی )Mari et al., 2004(.   

، گرفتانجام  2009در تحقیقی که در سال 

اثرات ضدعفونی کننده دو ترکیب پراستیک اسید و 

هیپوکلریت سدیم را در مرحله پس از برداشت گوجه 

فرنگی، فلفل شیرین و خیار مورد بررسی و مقایسه قرار 

این تحقیق در سه مرحله  .)Alvaro et al., 2009( دادند

ه کننده؛ مقایسارزیابی حسی سبزیجات از دیدگاه مصرف

 کنندگی پراستیک اسید و هیپوکلریتظرفیت ضدعفونی

انجام  هکنندارزیابی سمیت ترکیبات ضدعفونی و ؛سدیم

نشان داد که ترکیب پراستیک  این بررسی نتایج شد.

اسید، در مقایسه با هیپوکلریت سدیم، براي 

تر است و ماندگاري پس از وشوي میوه مناسبشست

پراستیک اسید  عالوه بر این، .دهدبرداشت را افزایش می

به دلیل سمیت کمتر از جنبه زیست محیطی و سالمت 

باشد و بر مشخصات کننده نیز حائز اهمیت میمصرف

  .چندانی نداردحسی محصول نیز تأثیر 

 با توجه به اهمیت سالمت پسته در صادرات و

وان عنارزش اقتصادي آن، استفاده از پراستیک اسید به

 تواندخطر) میخطر (کمیک ماده ضدعفونی کننده بی

توانایی پراستیک  ،در تحقیق حاضرحائز اهمیت باشد. 

 و آلوده کننده پسته جمعیت میکروبیاسید بر کاهش 

  .گرفتمورد ارزیابی قرار  کیفیت این محصولبهبود 
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  هامواد و روش
رقم فندقی استفاده پسته این تحقیق از  در

داراي باالترین سطح زیرکشت در ایران است  که گردید

هاي و همچنین بیشترین حساسیت را به آلودگی

 ).1379، پور و همکارنآباديتاجمیکروبی دارد (

از چهار جهت  1398در مهرماه  ي مورد نظرهانمونه

فسنجان در یک باغ تجاري در منطقه رمختلف درختان 

پس از برداشت و فرآوري  شدند وآوري جمع

گیري و خشک شدن) جهت انجام مراحل (پوست

  گرفتند. مختلف آزمایش مورد استفاده قرار 

 جمعیتبراي بررسی اثر پراستیک اسید روي 

عدد پسته خشک در سه تکرار  100میکروبی، تعداد 

هاي یک لیتري ریخته شدند. در درون فالسک انتخاب و

لیتر آب مقطر استریل حاوي میلی 500 مرحله بعد،

افه ) اضمنبع نیتروژنعنوان به( پپتوندر هزار  دوغلظت 

ساعت روي شیکر با دور  2ها به مدت فالسک گردید.

تکان  در دماي اتاق ،دور در دقیقه 150رفت و برگشت 

  .)1393ن، (مرادي و همکارا شدندداده 

هاي تحت تأثیر غلظت هاي حاصلسوسپانسیون

تکرار قرار  سهدر  پراستیک اسید درصد 3 و 5/2، 2، 1

دقیقه،  5و  2، 5/1، 1، 5/0پس از گذشت  گرفتند.

 100تهیه و مقدار  از سوسپانسیون 10-3 هايرقت

متر سانتی 8به قطر  پتري هايتشتکدر میکرولیتر 

 Malt)آگار عصاره مالت هاي کشتمحیط حاوي

) 1-lg , India, 35 TMExtract Agar, HiMedia  براي)

 )NA , TMNutrient Agar, HiMedia، )قارچرشد 

)1-lg India, 28  عصاره  و )(براي رشد باکتري

) ,Potato Dextrose Agarدکستروزآگار -زمینیسیب

)1-lg , India, 39 TMHiMedia  5/6(با pH= براي رشد ،

شد. شایان ذکر  ) بودند، کشت دادهجمعیت میکروبی

، یدپراستیک اسشده بدون تهیه است که سوسپانسیون 

، MAهاي کشت به عنوان شاهد استفاده و در محیط

NA  وPDA.در  هاي پتريتشتکسپس  ، کشت گردید

 گرفتند. پسگراد و تاریکی قرار درجه سانتی 28دماي 

رشد یافته  ايهتعداد پرگنه، ساعت 48از گذشت 

میکروبی، جمعیت درصد رشد  .شدندبررسی و شمارش 

رشد یافته در هر کدام از هاي پرگنهبر اساس تعداد 

، مطابق با فرمول زیر تیمارها نسبت به نمونه شاهد

  گردید. محاسبه

رشد	جمعیت	میکروبی	(%)

=
تعداد	پرگنه	در	حضور	غلظتهاي	مختلف	پراستیک	اسید

شاهد تعداد	پرگنه	بدون	پراستیک	اسید
× 100 

  

به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب تحقیق این 

 5( تکرار از هر تیمارسه و با  طرح پایه کامالً تصادفی

تیمار زمان که در  5اسید و تیمار غلظت پراستیک

تجزیه و تحلیل  شد.اجرا  تیمار وجود داشت) 25مجموع 

زار افنرم ویژهمفاهیم جبري، به ها نیز با کمکآماري داده

SPSS  آزمونها از براي مقایسه میانگینو انجام گرفت 

  .استفاده شد درصد 5دانکن در سطح  ايچند دامنه
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  نتايج و بحث

هاي مختلف تأثير مدت زمان تيمار با غلظت -الف

 هاپراستيك اسيد بر جمعيت قارچ

دقیقه) تیمار  5و  5/2، 2، 1، 5/0اثر مدت زمان (

پراستیک درصد)  3و  5/2، 2، 1هاي مختلف (با غلظت

قارچی موجود در بذر پسته در جمعیت بر درصد  اسید

گونه که نتایج نشان نشان داده شده است. همان 1شکل 

دقیقه با یک و یا  5/0مدت بهپسته دهند، تیمار می

موجب کاهش درصد تیک اسید پراسدرصد  1محلول 

درصد گردید. این کاهش  85قارچی تا بیش از جمعیت 

درصد  3و  5/2، 2هاي جمعیت قارچی در غلظت

درصد رسید. اختالف  99پراستیک اسید به بیش از 

هاي مختلف پراستیک اسید داري میان اثر غلظتمعنی

  ).1دقیقه مشاهده نشد (شکل یک و  5/0در مدت زمان 

دقیقه تیمار بذرها با  5و  5/2، 2در مدت زمان 

قارچی به  جمعیتدرصد پراستیک اسید،  1غلظت 

 5/2، 2هاي باالتر (درصد و در غلظت 90میزان حدود 

(شکل یافت درصد کاهش  99درصد)، تا بیش از  3و 

پراستیک درصد  3بذرهاي پسته با غلظت که زمانی). 1

 99/99وبی تا بیش از میکر جمعیت، شدندتیمار اسید 

هاي زمانکه این نتیجه در مدت یافت درصد کاهش 

  ). 1دقیقه، مشابه بود (شکل  5تا  5/0مختلف 

تواند استفاده گسترده از ترکیبات شیمیایی می

اثرات سوء فراوانی بر سالمتی انسان و محیط زیست 

 2017همراه داشته باشد. در تحقیقی که در سال به

کشی ، اثرات قارچ)Ayoub et al., 2017(انجام گرفت 

 SWITCHکش تجاري به نام پراستیک اسید و دو قارچ

، که Botrytis cinereaبر روي قارچ  SIGNUMو 

گیاه گوجه در مراکش بیمارگر عنوان مهمترین به

شود، مورد بررسی قرار گرفت. در این شناخته می

هاي مختلفی از پراستیک اسید و تحقیق غلظت

هاي تجاري براي مهار رشد میسیلیوم و کشقارچ

استفاده گردید. نتایج  B. cinereaزنی اسپور قارچ جوانه

 g mlμ 47/14-1و  77/16هاي نشان داد که غلظت

SWITCH  وSIGNUM  درصد پراستیک اسید  5/1و

شود. هنگامی که این موجب مهار کامل رشد قارچ می

درصد پراستیک اسید ترکیب شدند،  5کش با دو قارچ

کاهش  g mlμ 5/0-1ها به درصد مؤثر آن 100غلظت 

ا تا هکشیافت. بنابراین با این روش میزان مصرف قارچ

  درصد کاهش پیدا کرد. 95بیش از 

هاي مختلف زمان تيمار با غلظت تأثير مدت -ب

 هاپراستيك اسيد بر جمعيت باكتري

 هاي مختلفاثر مدت زمان تیمار با غلظت

 ه بذرکنندبر جمعیت باکتریایی آلوده پراستیک اسید

نشان داده شده است. همان گونه که  2در شکل پسته 

دقیقه  5/0مدت دهند، چنانچه بذرها بهنتایج نشان می

درصد پراستیک اسید تیمار شوند، میزان  1با غلظت 

درصد کاهش  60ها تا بیش از آلودگی باکتریایی آن

داري بین اثر یابد. در این مدت زمان، اختالف معنیمی

درصد پراستیک اسید مشاهده  3و  5/2، 2هاي غلظت
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اسید درصد پراستیک 3و  5/2هاي شود. غلظتنمی

 99درصد جمعیت باکتري آلوده کننده را تا بیش از 

  ).2دهند (شکل درصد کاهش می

 1افزایش مدت زمان تیمار بذرها با غلظت 

دار جمعیت درصد پراستیک اسید، موجب کاهش معنی

). اما در 2د (شکل شوکننده میهاي آلودهباکتري

درصد) پراستیک اسید،  3و  5/2، 2هاي باالتر (غلظت

داري بر درصد افزایش مدت زمان تیماردهی تأثیر معنی

  ).2جمعیت باکتري ندارد (شکل 

در یک تحقیق، اثر ضدعفونی کنندگی پراستیک 

ده شاسید و هیپوکلریت سدیم روي میوه نارگیل آلوده

مورد  Listeria monocytogenesسویه باکتري  5با 

. بدین منظور، )Walter et al., 2009(بررسی قرار گرفت 

 mgها به مدت دو دقیقه در دماي اتاق در محلولمیوه

1-l 200  1هیپوکلریت سدیم؛ و محلول-mg l 80 

شدند. نتایج نشان داد که  پراستیک اسید فرو برده

اسید، ها با هیپوکلریت سدیم و پراستیکضدعفونی میوه

 7/2ها به میزان ترتیب موجب کاهش جمعیت باکتريبه

 شود.می CFU 10log 7/4و 

  

 
جمعيت بر درصد رشد  پراستيك اسيددرصد  ۳و  ۵/۲، ۲، ۱(شاهد)،  ۰هاي هاي مختلف تيمار با غلظتاثر مدت زمان -۱شكل 

انحراف معيار است و حروف متفاوت در هر ستون بيانگر  ±تكرار  ۳. مقادير ميانگين MAقارچي بذر پسته در محيط كشت 

  باشد.درصد) مي ۵چي با استفاده از آزمون دانكن (در سطح قارجمعيت دار بودن اثر تيمار بر درصد رشد معني
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 جمعيتبر درصد رشد  پراستيك اسيددرصد  ۳و  ۵/۲، ۲، ۱(شاهد)،  ۰هاي هاي مختلف تيمار با غلظتاثر مدت زمان -۲شكل 

انحراف معيار است و حروف متفاوت در هر ستون بيانگر  ±تكرار  ۳. مقادير ميانگين NAباكتريايي بذر پسته در محيط كشت 

  باشد.درصد) مي ۵باكتريايي با استفاده از آزمون دانكن (در سطح  جمعيتدار بودن اثر تيمار بر درصد رشد معني

  

در تحقیقی دیگر، اثر ضدعفونی کنندگی 

تري مقابل باکپراستیک اسید و مکانیسم عملکرد آن در 

Morganella psychrotolerans  مورد بررسی قرار

. هنگامی که باکتري مورد )Wang et al., 2020( گرفت

 ppm 20دقیقه در معرض غلظت پنج نظر به مدت 

پراستیک اسید قرار داده شد، جمعیت آن به زیر سطح 

قابل تشخیص رسید. درواقع، پراستیک اسید رشد 

اندازد. را به تأخیر می M. psychrotoleransباکتري 

 یدپراستیک اسهمچنین نتایج این تحقیق نشان داد که 

  گردد.تخریب دیواره سلولی باکتري می باعث

هاي مختلف تأثير مدت زمان تيمار با غلظت -ج

 پراستيك اسيد بر جمعيت ميكروبي

نتایج مربوط به این بخش از تحقیق نشان 

دهد که روند تأثیر پراستیک اسید بر درصد جمعیت می

میکروبی، تا حدودي مشابه تأثیر آن بر جمعیت 

اثر مدت  3شکل باشد. باکتریایی و جمعیت قارچی می

، 1(شاهد)، صفر هاي هاي مختلف تیمار با غلظتزمان

 جمعیتبر درصد  درصد پراستیک اسید را 3و  5/2، 2

دهد. تیمار بذر پسته به مدت میکروبی پسته نشان می

درصد پراستیک اسید موجب  1دقیقه با غلظت  5/0

میکروبی گردید.  جمعیتدرصدي  80کاهش حدود 

موجب  ،درصد 1افزایش مدت زمان تیمار با غلظت 

 داريمیکروبی گردید. اما تفاوت معنی جمعیتکاهش 

و  5/2، 2هاي باالتر (ار با غلظتمیان اثر مدت زمان تیم

شکل  ).3درصد) پراستیک اسید مشاهده نشد (شکل  3

 5/2نیز نمایی از تأثیر تیمار پراستیک اسید (با غلظت  4

درصد) را بر جمعیت میکروبی پسته، نسبت به تیمار 

  دهد.شاهد (غلظت صفر پراستیک اسید) نشان می
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) Ribeiro et al. )2020در تحقیقی که توسط 

کنندگی پراستیک اسید بر انجام شد ، اثر ضدعفونی

هاي آجیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق دانه

رغم وجود آلودگی نشان داد که علیاین محققین 

میکروبی، رطوبت و فعالیت آبی زیاد اولیه، آفالتوکسین 

هاي تیمار شده تشخیص داده نشد. در هیچ کدام ازنمونه

گیري مقدار ها و اندازهقارچ ،هاتريشمارش کلی باک

آفالتوکسین نشان داد که، شرایط بهینه ضدعفونی 

دقیقه براي هیپوکلریت سدیم،  5/8و  lmg  250-1شامل 

اشد. بدقیقه براي پراستیک اسید می 15و  lmg  140-1و 

در این تحقیق ثابت شد که هیپوکلریت سدیم و 

هاي مورد استفاده، هیچ پراستیک اسید در غلظت

ا ها بتأثیري بر آفالتوکسین ندارند و در واقع اثر آن

اما در تحقیقی شود. کنترل جمعیت قارچی بروز داده می

ن ت سدیم بیشتریدیگر، مشخص گردید که هیپوکلری

 نسبت به ترکیبات در تجزیه آفالتوکسین، تاثیر را

 سولفیت سدیم، سیتریکي مانند بیاضدعفونی کننده

 .(Shi et al., 2017)دارد  اسید و پرسولفات آمونیوم

  

  
 جمعيتبر درصد رشد  پراستيك اسيددرصد  ۳و  ۵/۲، ۲، ۱(شاهد)،  ۰هاي هاي مختلف تيمار با غلظتاثر مدت زمان -۳شكل 

انحراف معيار است و حروف متفاوت در هر ستون بيانگر  ±تكرار  ۳. مقادير ميانگين PDAبذر پسته در محيط كشت  ميكروبي

  باشد.درصد) مي ۵با استفاده از آزمون دانكن (در سطح  ميکروبی جمعيتدار بودن اثر تيمار بر درصد رشد معني
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  گيري كلينتيجه

از مهمترین عواملی هاي میکروبی آلودگی

ادرات گذارند و صهستند که بر کیفیت پسته تأثیر می

توان ها میاز جمله این آلودگی .نمایندآن را محدود می

پرژیلوس مولد سم مهلک آس قارچ هايگونه به

 انسانبیمارگر هاي و همچنین باکتري آفالتوکسین

دارا  ضمن ی است کهرکیبت اسیدپراستیک اشاره نمود. 

 وسیعی از دامنهبودن مزایاي زیست محیطی، قادر است 

ه از دیگر مواردي ک. ها را نیز از بین ببردمیکروارگانیسم

ایر در مقایسه با س موجب اهمیت بیشتر پراستیک اسید

، عدم تولید محصوالت جانبی مضر شودمیمواد گندزدا 

 نشان داد که کاربرد پراستیک نتایج این تحقیق .است

درصد)  99داري (تا بیش از طور معنیتواند بهاسید می

در کاهش جمعیت میکروبی پسته مؤثر باشد. استفاده 

هاي فرآوري میوه پسته، از این ترکیب در ترمینال

مخصوصاً در حوض شستشو می تواند به عنوان یک 

فاکتور کلیدي در کاهش جمعیت میکروبی پسته در نظر 

  قیقات میدانی دارد. گرفته شود که نیاز به تح
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The Effect of Peracetic Acid on the Microflora of Pistachio  

(Pistacia vera) Nuts 
 
Abstract 

The economic importance along with 

high nutritional value of pistachio has 

necessitated further research on this agricultural 

product. One of the most important problems in 

the production, consumption and export of 

pistachio is its contamination with various 

microorganisms at different stages. Pistachio 

kernel is considered as a fatty seed and this 

makes it very susceptible to fungal and bacterial 

contamination and as a result, its shelf life would 

be reduced. Peracetic acid is a strong oxidizer 

which can rapidly remove a wide range of 

microorganisms and is also environmentally 

safe. In this research, pistachio seeds were treated 

with different concentrations (0, 1, 2, 2.5 and 

3%) of peracetic acid for 0.5, 1, 1.5, 2 and 5 min. 

Then the growth of bacteria, fungi, and common 

microflora were evaluated. The results indicated 

that the treatment of pistachio with 2% peracetic 

acid for 0.5 min, reduced the contaminating 

microflora more than 99%. Therefore, 

disinfection of pistachio nuts with peracetic acid 

can be done in pistachio terminals (inside 

washing tank) to improve its quality before 

introducing to the market. 

Keywords: Microflora, Peracetic Acid, 

Pistachio 

 

 


