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3020آبان ماه  93-99مشهد مقدس،   

  طی زمان نگهداریطی زمان نگهداری  یکیکآسکوربآسکورب  اسیداسید  زانزانییبر مبر م بخارپز کردن برخی سبزیجاتبخارپز کردن برخی سبزیجات  ییبررسبررس

 3 زرین تاج علیپور،  2هما بقایی، 1سیدشهاب الدین ترابی

دانش آموخته کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان،گروه علوم و صنایع  -1

 غذایی،دامغان،ایران

 واحد دامغان،گروه علوم و صنایع غذایی،دامغان،ایران استادیار دانشگاه ازاد اسالمی، -3و 2

  

 چکیده

کرفس  کاهو)ورامین(، )دزفول(، فرنگی گوجه اسفناج)دامغان(، های گونه از هایی نمونه تحقیق انجام این برای

اسید  غلظت دامغان خریداری شد.محلی از بازار  1393 ردادبادمجان)قصرشیرین( درخ )تهران( ،کدو سبز)گرگان(،

 شد. گیری اندازه روز نگهداری در یخچال9بار تکرار طی 3با  ها نمونه از یک هر خوراکی قسمتهای در آسکوربیک 

تجزیه و تحلیل داده ها با کمک آزمون چند متغیره  دقیقه با بخارپز باد بزنی انجام شد.  11بخار پز کردن طی 

(Univariate Analysis)  و سپس آزمون دانکن به کمک نرم افزارSPSS  انجام گردید. بر اساس  01ورژن

بخار پز کردن مقدار اسید  . (p<0.05)میزان اسید اسکوربیک طی زمان کاهش یافتتجزیه واریانس داده ها 

ک مربوط به نمونه کرفس بود و اسکوربیک را کاهش داد. بین نمونه های مورد بررسی کمترین میزان اسید اسکوربی

 بیشترین مقدار اسید اسکوربیک را نمونه کاهو داشت.

 سبزیجات ؛ فرایند بخارپزی؛ اسید آسکوربیک کلید واژه ها:

 مقدمه

 روز در گرم 222 جهانی بهداشت سازمان ها توسط میوه و ها سبزی مصرف شده توصیه میزان

 122میلی گرم در هر  0/01-2/90ک در میوه ها درمحدوده محتویات اسید اسکوربی(. Alexander،0220)است

پردازش سنتی  .گرم نمونه است 122میلی گرم در هر  3/01-90/ 0گرم نمونه در حالی که در سبزیجات محدوده 

پردازش سنتی در سبزیجات  .می گردد درصد 10تا  23دربرخی از میوه ها منجر به تلفات اسید اسکوربیک بین 

 است  ٪03تا  30زیان اسید اسکوربیک از نیز در ضرر و 

 مواد و روش ها

 آماده سازی نمونه ها

 مناطق ازکدوسبز و  گوجهکرفس، ،بادمجان اسفناج، ،کاهو محصول نوع شش تحلیلی-توصیفی مطالعه این در
 شد. آوری جمع ساده روش تصادفی به 1393 سال در دامغان شهر سطح در عرضه سبزیجات مختلف

صورت خط در میان به   و جدا غیرخوراکی های قسمتنمونه ها شسته شدند.ابتدا  ها نمونه سازی ادهآم منظور به 

یمی از نمونه ها به وسیله بخار پز نسانتی متر برش داده شدند.  1پوست کنده شدند و به قطعات معین با ضخامت 

نتیگراد(و نیمی دیگر به صورت خام درجه سا 73پز )تارسیدن دمای مرکز به بخار دقیقه(  11) به مدت بادبزنی 

نگهداری شد. مقدار اسید  2±0روز در داخل یخچال با دمای  9بسته بندی شده و به مدت درون زیپ کیپ 

 با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری و مقایسه شد. 9، 3، 3، 2اسکوربیک در روزهای 
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 DPINOT روش اندازه گیری اسید آسکوربیک روش

در  نمونهگرم بافت تازه 1/2مونه سبزی خام و پخته به صورت جداگانه داخل هاون کوبیده شد سپس مقداری از هرن

 ژسانتریفیودور 1222دقیقه در  11به مدت  داخل لوله فالکون ریخته شد %1میلی لیتر متافسفریک اسید 12

میکرولیتر  71موالر و  1/2یم میکرولیتر بافرفسفات پتاس 371میکرولیتر از عصاره سانتریفیوژ شده با 112گردید. 

میکرولیتر  112شد دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار داده  12میلی موالر مخلوط شده به مدت  12دی تیو ترایتول 

N- دقیقه در درجه حرارت اتاق قرار  12به آن اضافه شد پس از هم زدن با ورتکس به مدت  %1/2اتیل ماالمید

 322زیر هود+ %22سید امیکرولیتر ارتوفسفریک  322+ %12تیک اسید میکرو لیتر تریکلرو اس 322گرفت 

میلی لیتر آب مقطر( اضافه  1/2میلی گرم در  271)3FeCl91%میکرولیتر  1آلفا دی پیریدیل+-میکرولیتر آلفا

قبل و بعد از هربار  .گرفتدرجه سانتی گراد قرار 22دقیقه در حمام آب گرم  02ر و هربار اب0مخلوط حاصل .شد

 .شدن خوانده آنانو متر جذب  101و در اسپکتروفتومتر با طول موج شدکامال ورتکس 

 mg 12میکروگرم بر میکرولیتر) 1محلول استاندارد از  (MW=  1/092استاندارد اسید آسکوربیک )برای تهیه 

اده تهیه رسانده شد( در روز استف ml 12حل نموده به حجم نهایی  %1اسید آسکوربیک در اسید متافسفریک 

ها را توسط محلول اسید میکرولیتر از این نمونه 122و  71,  12, 01,  12, 1, 2گردید. سپس به ترتیب 

 .رسانده شد ml 1 به حجم  %1متافسفریک 

 نـتـایـج      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سبزی های مختلف طی نگهداری در یخچال تغییرات میزان اسید آسکوربیک در -1شکل
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 آورده شده است. 1ان اسید آسکوربیک طی زمان نگهداری برای دو نمونه خام و بخارپز  در شکل تغییرات میز

همانطور که مالحظه میشود به طور میانگین مقدار اید آسکوربیک طی زمان نگهداری به طور معنی داری کاهش 

کوربیک در نمونه های خام همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که میانگین مقدار اسید آس (p<0.05)یافت. 

 بیش از بخارپز بود.

در کاهو تغییر غلظت اسید اسکوربیک در هر دو حالت خام و بخار پز بصورت معنا  داری کاهش 

همچنین در روز صفر اثر بخارپز کردن بطور معنا داری باعث کاهش غلظت اسید اسکوربیک شد. (p<0.05)یافت.

(p<0.05) در حالت خام بطور معنا داری دچار افت غلظت اسید اسکوربیک شده  کدو سبز در طی زمان نگهداری

همچنین در حالت فرایند)بخار پز(نیز درطی زمان دارای افت معنا دار اسید اسکوربیک است  (p<0.05)است

(p<0.05) .و فقط در روز نهم بین دو حالت خام و بخار پز تفاوت معنا داری مشاهده نشد (p>0.05).   بادمجان

 (p<0.05)ی زمان در هر دو نوع خام و بخار پز دارای تغییرات معنا دار کاهش میزان اسید اسکوربیک بوددر ط

ولی در روز های سوم ،  (p<0.05)ولی در مقایسه بین حالت بخارپز و خام  فقط در روز صفر تفاوت معنا دار بود

 .(p>0.05)ششم و نهم این تغییرات معنا دار نبود . 

 طی زمان نگهداری در  حالت خام دچار اختالف معنا دار در کاهش اسید آسکوربیک بوده استگوجه فرنگی در 

.(p<0.05)در حالت بخارپز در طی زمان دچار افت معنادار شده است(p<0.05)  این افت در روز سوم و ششم به

 .(p>0.05) صورت معنادار نبوده است
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ارای اختالف معنی دار در کاهش اسید آسکوربیک بوده کرفس در طی زمان نگهداری در حالت خام و بخارپز د

اثر روش های مختلف پخت و پز )جوش، سرخ کردن و پخت و پز ( 0220سلطان و همکاران ). (p<0.05)است

بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی برخی از سبزیجات انتخاب شده مورد بررسی قرار دادند تمام روش های  مایکروویو(

درپژوهش اکسیدانی سبزیجات را تحت تاثیر قرار داد که با نتایج این پژوهش مطابقت دارد.  پخت و پز خواص آنتی

ولی در روز  .(p>0.05)حاضر مقایسه بین حالت خام و بخارپز در روز صفر و نهم اختالف معنی داری مشاهده نشد.

زمان نگهداری در حالت  اسفناج در طی (p<0.05) سوم و ششم بین دو حالت اختالف به صورت معنی دار بود. 

.این نتایج با پژوهش کاال (p<0.05)خام و بخارپز دچار افت معنی دار در میزان اسید آسکوربیک شده است 

کاروتن در اسفناج توسط پخت و پز روش های مختلف که -βبه منظور بررسی غلظت اسید اسکوربیک و  (1991)

،خشک  C1 °ساعت در یخچال و فریزر در  20و  02دت شامل ذخیره سازی برگ در کیسه های پلی اتیلن به م

در مقایسه بین حاالت خام و بخار پز در روزهای صفر،سوم و ششم مطابقت دارد. کردن ، و پخت و پز انجام شد 

ولی در روز نهم این اختالف به صورت معنی داری  .(p>0.05)تغییرات اسید آسکوربیک به صورت معنادار نبود

 .(p<0.05) مشاهده گشت
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