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طی زمان طی زمان   نیتریتنیتریت  وو  بر میزان نمک های نیتراتبر میزان نمک های نیتراتبخار پز کردن برخی سبزیجات بخار پز کردن برخی سبزیجات بررسی بررسی 

  نگهدارینگهداری

  

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

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

 غذایی،دامغان،ایران

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

 

 

 چکیده

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

 دامغان خریداری شد.محلی از بازار  1393 درخردادبار تکرار 3با بادمجان)قصرشیرین(  )تهران( ،کدو سبز)گرگان(،

 . شد. گیری اندازهروز نگهداری در یخچال 9طی  ها نمونه از یک هر خوراکی قسمتهای در  نیترات و نیتریت غلظت

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

(Univariate Analysis)  و سپس آزمون دانکن به کمک نرم افزارSPSS  طی بخار پز گردید.  انجام 01ورژن

 در مورد خام نیز این تغییرات دارای روند خاصی نبود.  در نیترات و نیتریت روند خاصی دیده نشد. کردن

  بخارپز  ؛نیترات و نیتریتغلظت ؛ سبزیجات واژه ها: کلید

 
 

 مقدمه

، بسیاری از سبزیها امروزه به دلیل استفاده بیش از حد کودهای شیمیایی حاوی ازت برای تسریع رشد رویشی

مخصوصاَ سبزیهای برگی دارای درصد باالیی نیترات هستند که در بسیاری از موارد از استانداردهای تعیین شده 

( 2NO)خودش یک ماده سمی برای انسان محسوب نمی شود ولی نیتریت   (3NO)یشتر است. البته نیترات ب

زا برای  حاصل از احیاء آن می تواند با آمین ها ترکیب شده و تشکیل نیتروزآمین را بدهد که یک  ماده سرطان

 (.1302بدن محسوب می شود )طباطبائی، 

آب آشامیدنی، گوشت های فرآوری شده و سبزیجات وارد بدن انسان می گردد و عمده نیترات مصرفی انسان، از راه 

 (. 1990در این بین، سبزی های مصرفی، عمده نیترات ورودی به بدن را تامین می کنند )کراس و همکاران 

ت عنوان یک نگهدارنده بکار می رود ) آژانس مواد سمی و اداره ثبه نیتریت سدیم افزودنی غذایی است که ب

 غذاهای حاوی نگهدارنده ها مخصوصا ( از طریق آب نوشیدنی آلوده و 0223؛سازمان سالمت جهانی،0221بیماریها

؛رینیک 0221نند هات داگ ها دریافت می شود )آژانس مواد سمی و اداره ثبت بیماریها، گوشت عمل آوری شده ما

 .(  0221وهمکاران،

مثالَ اتحادیه اروپا حداکثر غلظت نیترات  رات در سبزیها وجود دارد، استانداردهای مختلفی برای حداکثر غلظت نیت

 2122میلی گرم در کیلوگرم و در کشتهای پائیزه حدود  3122را برای کاهو در کشت های بهاره در آبکشت حدود 
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گرم میلی گرم در کیلو 0122میلی گرم در کیلوگرم توصیه کرده است. این مقدار برای کشتهای مزرعه ای حدود 

 .(CESCF ،1990)است 

بخارپز با توجه به مصرف زیاد سبزیجات و رواج نگهداری آن ها در یخچال دراین پژوهش سعی بر آن است که اثر 

      بر میزان  نمک های نیترات ونیتریت سبزیجات بررسی گردد. کردن 

 

 مواد و روش ها

 و جدا غیرخوراکی های قسمتخشک شدند. نمونه ها شسته سپس کامالابتدا  ها نمونه سازی آماده منظور به
یمی از نمونه ها به وسیله بخار نصورت یک خط در میان پوست کنده شدند و به قطعات معینی برش داده شدند. 

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

نگهداری شد. مقدار نمک های  2±0روز در داخل یخچال با دمای  9شده و به مدت  بسته بندیدرون زیپ کیپ 

،  ارزیابی شد. میزان این نمک ها با دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری و 9، 3، 3، 2نیترات، نیتریت در روزهای 

 مقایسه شد.

 

 اندازه گیری نیترات به روش کالریمتری بعد از احیا)روش دی آزو(

استفاده شد. (روش کالریمتری بعد از احیا)روش دی آزودازه گیری نیترات و نیتریت نمونه های سبزیجات از برای ان

یونهای نیترات در مجاورت پودر روی به فرم نیتریت احیا میشود.وجود یون هیدروژن در این واکنش ضروری 

ی نیتریت با کمک نمک سولفانیل امید است.جهت جلوگیری از احیا بیشتر از ترکیبات بافری استفاده میشود.یونها

نفتیل(اتیلن دی آمین، کمپلکس آمینو آزو ایجاد میشود شدت -1تولید ترکیب دیازنوم میکنند. که در مجاورت ان)

 نانومتر اندازه گیری شد. 122رنگ کمپلکس رنگی در طول موج 
 

 نانومتر قرائت شد. 122شدت رنگ ایجاد شده در طول موج  

 از رابطه زیر محاسبه میشود:(p.p.m)اته در ماده خشک گیاه برحسب میلی گرم در کیلوگرممیزان ازت نیتر

× ×  

  
 که در آن:

-a غلظت نیترات در عصاره بر حسب میلی گرم در لیتر 

b- غلظت نیترات در شاهد بر حسب میلی گرم در لیتر 

w-  گرموزن نمونه گیاه بر حسب 

D,M- درصد ماده خشک گیاه 

 

 

 از رابطه زیر محاسبه میشود:(p.p.m)میزان نیتریت در ماده خشک گیاه برحسب میلی گرم در کیلوگرم

 

× ×100 

 

 که در آن:
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a- غلظت نیتریت در عصاره بر حسب میلی گرم در لیتر 

b- ترغلظت نیتریت در شاهد بر حسب میلی گرم در لی 

D,M- درصد ماده خشک گیاه 

 

 نتایج
در بررسی غلظت نیترات و نیتریت در طی زمان نگه داری روند قابل پیش بینی مشاهده نگردید. در نیترات 

بیشترین غلظت مربوط به نمونه اسفناج بود و کمترین مقدار را نمونه گوجه داشت. در نیتریت نیز نتایج مشابه با 

لیز واریانس چند طرفه تاثیرات متقابل متغیرهای وابسته بر یکدیگر در هیچ کدام از انواع نیترات مشاهده شد.  از انا

 سبزی تاثیر مشخص نشد ولی در اسفناج این تاثیربه صورت مستقیم بود . 

 

 
 تغییرات فرایند نیترات طی زمان نگهداری برای نمونه های مختلف سبزیجات خام و بخارپز-1شکل 
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 یند نیتریت طی زمان نگهداری برای نمونه های مختلف سبزیجات خام و بخارپزتغییرات فرا-2شکل 
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