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 ترکیبهای فراسودمند و خاصیت، شیمیایی-اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگیهای فیزیکی
ضداکسایشی آب انار
 سلیمان عباسی، محمدعلی سحری،* محسن برزگر،حمیدرضا علیقورچی
 تهران ـ ایران،41441-333 : صندوق پستی، دانشگاه تربیت مدرس،گروه علوم و صنایع غذایی

 در این پژوهش اثر دزهاي مختلف تابش گاما بر برخی از.فرآوري گرمایی تأثیر قابل توجهی بر ترکیبهاي فراسودمند انار دارد

:چکیده

 خاصیت ضداکسایشی و رنگ آب انار رقمهاي ملس ممتاز ساوه و آلک ساوه مورد، ترکیبهاي فراسودمند، شیمیایی-ویژگیهاي فیزیکی
 قدرت اسیدي کل و مقدار مواد جامد محلول نمونهها ایجاد،pH  کیلوگري تغییر معنیداري در9  پرتودهی در دزهاي ◦ تا.ارزیابی قرار گرفت
 مقدار آنتوسیانین کل نمونهها بعد از پرتودهی یک کاهش معنیدار نشان داد؛ میزان کاهش. کاهش مقدار ترکیبهاي فنولی هم معنیدار نبود.نکرد
 با. بود93%  و91 ، به ترتیب، و در آب انار میوهي کامل انار در حدود،13%  و93 ،در آب انارهاي دانهي انار ملس ممتاز و آلک ساوه به ترتیب
 پرتودهی آب انارها تفاوت. فعالیت ضداکسایشی نمونههاي انار نسبت به کنترل روند کاهشی داشت اما معنیدار نبود،افزایش دز پرتودهی
 نمونههاي آب انار نسبت به کنترل به صورت معنیداري افزایشL*  در اثر پرتودهی مقدار.معنیداري در عاملهاي رنگ هانترلب ایجاد کرد
 به طور کلی میتوان نتیجه گرفت که اثر تخریبی دزهاي پایین پرتودهی بر. به صورت معنیداري کاهش یافتندb*  وa*  در حالیکه مقادیر،یافت
. شیمیایی آب انار ناچیز است-ترکیبهاي فراسودمند و ویژگیهاي فیزیکی

 خاصیت ضداکسایشی، ترکیبهای فراسودمند، پرتو گاما، آب انار:کلیدواژهها

Gamma Ray Effects on Some Physicochemical Properties, Functional
Compounds and Antioxidant Activity of Pomegranate Juice
H.R. Alighourchi, M. Barzegar*, M.A. Sahari, S. Abbasi
Department of Food Science and Technology, Tarbiat Modares University, P.O.Box: 14115-336, Tehran – Iran

Abstract: Thermal processing affects functional compounds of foodstuffs significantly. In the present
research, the effect of gamma ray on the pomegranate juices of Malase Momtaze Saveh and Alak Saveh
cvs was studied on some physicochemical properties, functional compounds, antioxidant activity and
color of pomegranate juices. There was no significant difference in terms of pH, total titratable acidity
and soluble solids content (˚Brix) by 0-3 kGy gamma irradiation doses. Irradiation had no significant
effect on the reduction of phenolic content of the samples. The total anthocyanin content of pomegranate
juices significantly reduced after irradiation. The degradation percentage of the total anthocyanin content
of juices obtained from Malase Momtaze Saveh and Alak Saveh arils was 34 and 29%, while these
values was about 32 and 30% for juices from the whole pomegranate, respectively. By increasing the
irradiation dose, the antioxidant activities of the samples in comparison to control had a decreasing trend,
albeit insignificantly. In comparison with the control samples, the treated juices showed significant
changes in hunterlab parameters. The L* values of irradiated samples significantly increased, while a*
and b* values significantly decreased. Overall, the minimal destructive effects of gamma irradiation on
functional compounds and physicochemical characteristics of pomegranate juice can be achievable at
low-dose irradiation.
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اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگیهاي فیزیکی -شیمیایی . . .

مواد غذایی پرتودهی شده مشابه آنهایی هستند که در

 .4مقدمه
انار با نام علمی پونیکا گراناتوم متعلق به خانوادهي پونیکاسه

()1

()2

حرارتدهی ،خشک کردن و انجماد مواد غذایی یافت شدهاند.

بوده و یکی از قدیمیترین میوههاي شناخته شده است .مصرف

در غذاهاي مرطوب ،رادیکالهاي آزاد در کسري از ثانیه ناپدید

میوهي انار به علت شناخته شدن خواص سالمتبخش( )9آن به

میشوند ،ولی در غذاهاي خشک ،رادیکالهاي آزاد بسیار با

صورت فزایندهاي افزایش یافته است .در سال  1335میزان تولید

ثباتتر هستند و به سرعت ناپدید نمیشوند [ .]6پرتودهی گاما

انار در جهان  2/6میلیون تن گزارش شد که ایران تقریباً  35%آن

میتواند فعالیتهاي زیستی فرآوردههاي طبیعی را با افزایش

را به خود اختصاص داده بود [ .]2انار معموالً به صورت میوهي

بازده استخراج ،و بهبود رنگ و فعالیت ضداکسایشی برخی از

تازه ،آب انار ،مربا ،ژله و سایر مکملهاي انار مصرف میشود.

فرآوردههاي غذایی افزایش دهد [ .]5پرتودهی فرآوردههاي

متوسط مصرف انار در ایران  5تا  8کیلوگرم به ازاي

غذایی با پرتو گاما ،پرتو ایکس و پرتوهاي الکترونی در 65

هر نفر است [ .]2در ایران ،انار بیشتر به صورت میوه یا آب میوه

کشور مورد استفاده است و ایمنی مواد غذایی توسط ،WHO

مصرف میشود .باید توجه داشت که نگرانی اصلی در مورد

 ،USDA ،CDCو  FDAتأیید شده است [ .]3فنآوري

آب میوههاي فرآوري نشده ،آلوده شدن آنها به برخی از

پرتودهی در کارگروه مشترک  FAO/IAEA/WHOبه لحاظ

ریزجانداران بیماريزا است که قادرند در شرایط اسیدي زنده

بیخطر بودن مواد غذایی پرتودهی شده تصویب شده است .در

بمانند ،به طوريکه پس از مصرف فرآوردههاي آلوده منجر به

این کارگروه بیان شده است که پرتودهی مواد غذایی تا 23

مرگ انسان نیز میشوند [ .]1رشد میکروبی موجب تخریب

کیلوگري هیچ خطر سمشناختی و تغذیهاي خاص یا مسألهي

خصوصیات حسی و تغذیهاي آب میوهها از قبیل ترکیبهاي

میکروبی ایجاد نمینماید و ایمنی آن براي انسان و مصارف

()5

فراسودمند( ،)3رنگ ،طعم و بو میشود .از طرف دیگر عدم

حیوانی تا دز  63کیلوگري یا کمتر مورد توجه قرار گرفته است

فرآوري مناسب آب میوهها به ایجاد بیماري در انسان از طریق

[ .]5اما باید توجه داشت که غیرفعالسازي میکروبی در دزهاي

باکتريهاي بیماريزا یا سموم قارچی کمک میکند [.]9

موردنظر پرتودهی میتواند خصوصیات حسی برخی مواد غذایی

بنابراین ،با توجه به مشکالت ایجاد شده از مصرف آب میوههاي

را تحت تأثیر قرار دهد .در این راستا ،تجزیهي مشهود

پاستوریزه نشده ،ادارهي غذا و داروي ایاالت متحده آمریکا

آنتوسیانینها در آب انار در  6و  23کیلوگري [ ]5و آب انگور

استاندارد کاهش  6چرخهاي لگاریتمی ریزجانداران بیماريزاي

در  1تا  83کیلوگري [ ]8گزارش شده است.

انسانی مثل اشریشیاکلی( )6در آب میوهها و آب سبزيها را براي

اثر پرتو گاما در دزهاي کمتر از  6کیلوگري بر فعالیت
میکروبی و ضداکسایشی ،محتواي قند و رنگ آبمیوهي تمر هندي

حفظ کیفیت حسی ،تغذیهاي و میکروبی مواد غذایی ،نیازمند

در طی نگهداري بیانگر این است که پرتودهی گاما ،بدون ایجاد

فنآوريهاي مناسب است تا ایمنی مواد غذایی در راستاي

تغییر محسوس در خصوصیات رنگی نمونههاي آبمیوه ،موجب

مصارف انسانی بهبود یابد.

بهبود کیفیت میکروبی و ضداکسایشی همراه با رنگ آنها

اطمینان از ایمنی چنین فرآوردههایی وضع کرده است [ .]3لذا

پرتودهی مواد غذایی که پاستوریزه کردن سرد نامیده میشود

میشود [ .]5عموماً مقدار دز پرتودهی میتواند به صورت کم

میتواند به منظور کنترل و حذف حشرات یا ریزجانداران عامل

(کمتر از  9کیلوگري) ،متوسط (بین  9و  23کیلوگري) ،یا باال
(بیشتر از  23کیلوگري) طبقهبندي شود [ .]3بیشتر آب میوههاي

مورد استفاده قرار گیرد؛ در نتیجه زمان ماندگاري فرآوردههاي

موجود ،تحت فرایند پاستوریزه کردن حرارتی متداول قرار

غذایی افزایش مییابد [ .]3سازمانهاي بینالمللی از قبیل FAO

میگیرند که منجر به کاهش ترکیبهاي طعمی و فراسودمند

و  WHOبا بررسی همهي پژوهشهاي انجام شده در این زمینه،

آب میوه میشود .در پژوهش دیگري ،آب میوههاي انگور ،سیب

پرتودهی مواد غذایی را ایمن و مفید دانستهاند .ایمنی مواد غذایی

و پرتقال با دزهاي پرتو گاما (بین  1تا  83کیلوگري) فرآوري

پرتودهی شده از چهار جنبهي پرتوشناختی ،سمشناسی ،میکروبی

شدند و کاهش آنتوسیانین آب انگور و بتاکاروتن آب پرتقال

و حفظ ارزش تغذیهاي قابلتوجه است [ .]6کارگروه پرتودهی

بعد از  23کیلوگري مشهود بود ،همچنین محتواي آسکوربیک

مواد غذایی در سازمان غذا و داروي ایاالت متحدهي آمریکا

اسید در آب سیب و آب پرتقال کاهش یافت [.]3

فساد و بیماريزا از قبیل باکتريها ،کپکها ،مخمرها و ویروسها

تایید کرده است که بیش از  33درصد ترکیبهاي پرتوکافتی
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کاهش خطر آلودگی به ریزجانداران بیماريزا ،در کنار

شود .با استفاده از آب انارگیر دستی فشاري ،آبگیري انجام

حفظ خصوصیات طعمی و معطر آب میوهها با استفاده از

شد .عمل تصفیهي نمونههاي آب انار ( 63میلیلیتر) با استفاده از

فنآوريهاي غیرگرمایی ،موضوعهاي مورد پژوهش هستند تا

سانتریفوژ در مدت  1دقیقه با سرعت  23333دور بر دقیقه انجام و

بتوان با استفاده از این فنآوريها ،محصولهاي با ارزش افزودهي

آب انار تصفیه شده ،تا زمان پرتودهی در ظرفهاي کوچک

باالتر تولید کرد .پژوهشهایی در ارتباط با اثر پرتو گاما

شیشهاي قهوهاي رنگ در دماي  -28˚Cنگهداري شدند.

بر کیفیت میکروبی و فعالیت ضداکسایشی آب سبزيهاي تازهي
 3.2پرتودهی نمونههای آب انار

حاصل از هویج و کلم [ ،]23بر مقدار آنتوسیانینها و ماندگاري

نـمـونـههـا،

بـا

تـابـشگــر

گـامـاسـل

آب انار [ ،]5بر ویژگیهاي ظاهري یا معطر آب پرتقال در

پــرتــودهــی

دزهاي پایین تا  2/16کیلوگري [ ،]22بر کیفیت حسی کنسانترهي

)Gamma cell-220 irradiator (Nordion, Canada

آب پرتقال در دزهاي  6 ،1/6و  6/6کیلوگري [ ]21و غیره انجام

سـازمـان انـرژي اتمی ایران در دزهاي ◦ 1/6 ،1 ،2/6 ،2 ،3/6 ،و 9

شده است؛ در این پژوهش اثر پرتو گاما بر برخی ویژگیهاي

کیلوگري با آهنگ  9/59 Gy/sانجام شد .بعد از پرتودهی،

فیزیکی -شیمیایی ،ترکیبهاي فراسودمند و فعالیت ضداکسایشی

نمونهها در حمام یخ غوطهور ،و به سرعت به آزمایشگاه صنایع

آب انار در دزهاي پایین ◦ تا  9کیلوگري مورد بررسی قرار

غذایی منتقل شدند تا شاخصهاي موردنظر اندازهگیري شوند.

گرفت تا دزي از پرتو گاما انتخاب شود که در آن تخریب

براي هر تیمار ،سه نمونه پرتودهی شد.

ترکیبهاي فراسودمند کمینه باشد.
 1.2اندازهگیری  ،pHقدرت اسیدی کل و مواد جامد محلول

 .2مواد و روشها

مقادیر  ،pHقدرت اسیدي کل (برحسب سیتریک اسید) و

 4.2مواد شیمیایی

محتواي مواد جامد محلول (درجهي بریکس) براساس روشهاي

مواد مورد استفاده براي اندازهگیري خاصیت ضداکسایشی از

ارایه شده در مطالعهي علیقورچی و همکاران ( )1333اندازهگیري

قبیل  )5(ABTSرادیکال  )8(DPPHو  )3(TPTZاز شرکت مرک

شد [.]29

آلمان خریداري شدند .سایر ترکیبهاي شیمیایی مورد استفاده از
قبیل پراکسودي سولفیت ،سدیم کربنات ،سدیم استات و پتاسیم

 1.2تعیین مقدار ترکیبهای فنولی

کلرید از شرکت رانکم( )23هند تهیه شدند .بقیهي مواد شیمیایی،

مقدار ترکیبهاي فنولی کل با استفاده از معرف فولین-
سیوکالتو( )22تعیین شد [ .]23نتایج به صورت میلیگرم گالیک

واکنشگرها (با خلوص تجزیهاي) و حاللها ساخت شرکت
مرک آلمان بودند.

اسید در  233میلیلیتر آب انار گزارش شد.

 2.2تهیهی آب انار و آمادهسازی آن

 3.2ارزیابی آنتوسیانین مونومری کل ،رنگ بسپاری و چگالی

 1رقم انار کامالً رسیده و سالم (ملس ممتاز و آلک ساوه) از

رنگ کل بعد از فرآوری

مرکز تحقیقات انار ساوه تهیه شد .براي تهیهي آب انار میوهي

غلظت آنتوسیانین کل با روش دیفرانسیلی  pHبا دو سامانهي

کامل انار ملس ممتاز ساوه ( )MMSWو آلک ساوه ( )ASWو

بافري شامل بافر پتاسیم کلرید  3/316موالر در  pH=2و ،pH=3

دانههاي ملس ممتاز ساوه ( )MMSAو آلک ساوه (،)ASA

و بافر سدیم استات در  pH=3/6در طول موجهاي  623و 533

ابتدا انارهاي هر رقم به صورت مجزا در ظرف حاوي آب سرد

نانومتر اندازهگیري شد [ .]26رنگ بسپاري که بیانگر تاننهاي

شسته و خشک شدند .سپس ،انارهاي انتخابی برش داده شده و

بسپاري مقاوم نسبت به رنگبري با بیسولفیت و همچنین چگالی

دانههاي آنها به صورت دستی از پوست و سایر اجزا جدا شدند.

رنگ کل که بیانگر میزان جذب ترکیبهاي قهوهاي رنگ

در مورد میوهي کامل انار نیز بخش خارجی پوست انار با چاقو

آب انار فرآوري شده است ،در طول موجهاي  623 ،313و 533

جدا شد تا آبگیري از بخشهاي داخلی پوست و دانهها انجام

نانومتر ارزیابی شدند [.]25
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 7.2تعیین فعالیت ضداکسایشی

 3نتایج و بحث

ظرفیت ضداکسایشی نمونههاي آب انار بر مبناي قدرت

 4.3روند تغییر  ،pHقدرت اسیدی کل و مواد جامد محلول

بازدارندگی تشکیل رادیکالهاي آزاد با استفاده از رادیکال

در جدول  2برخی ویژگیهاي فیزیکی -شیمیایی ( ،pHقدرت

( DPPHبرحسب درصد بازدارندگی) ،رادیکال کاتیون ABTS

اسیدي کل برحسب اسید غالب انار یعنی سیتریک اسید ،و مواد

(برحسب غلظت معادل آسکوربیک اسید 233 /میلیلیتر آب انار)

جامد محلول برحسب بریکس) و مقدار ترکیبهاي فراسودمند

و همچنین بر پایهي اندازهگیري ظرفیت کاهندگی آهن به روش

(ترکیبهاي فنولی و آنتوسیانین کل) نمونههاي آب انار تازه

( FRAPبرحسب معادل غلظت سولفات آهن 233 /میلیلیتر

نشان داده شده است .براساس نتایج به دست آمده مشخص شد

آب انار) مورد سنجش قرار گرفت [.]25 ،23

که پرتودهی در محدودهي دز  3/6تا  9کیلوگري سبب تغییر
معنیدار در  ،pHقدرت اسیدي کل و بریکس نمونهها نشد؛ ،pH

 8.2بررسی تغییرات رنگ نمونههای آب انار

قدرت اسیدي کل و بریکس نمونههاي پرتودهی شده ،تفاوتی از

رنگ نمونههاي آب انار قبل و بعد از فرآوري ،با استفاده از

نظر آماري با نمونهي شاهد نشان ندادند (دادهها گزارش نشدهاند).

دستگاه هانترلب ( )Colorflex, Virginia, USAبررسی و

در این راستا ،قدرت اسیدي نمونههاي پرتودهی شدهي شراب

شاخصهاي * Lبراي سنجش تقریبی روشنی ( /)+233تیرگی

برنج در دزهاي  133تا  833گري و نمونههاي پرتودهی نشدهي

(◦) a* ،براي قرمزي ( /)+233سبزي ( )-233و * bبراي زردي

آن یکسان گزارش شده است ][13؛ این پژوهش نشان داد که

( /)+233آبی ( )-233محاسبه شد .براساس این عاملها،

پرتودهی ،افزایش یا کاهش اسیدها را ،که مرتبط با طعم شراب

کروما  (Chroma  (a *2  b*2 )1 2و

نیز هستند ،به دنبال نداشت .ولی در پژوهش دیگري که در مورد

(E  (L)2  (a )2  (b)2

نکتار کیوي انجام شد روند متفاوتی به میزان  2تا  2/6درصد بر

شاخصهایی
اختالف

چون

رنگ

/

کلی )

1/ 2





مبناي سیتریک اسید مشاهده شد ] ،[12به طوريکه قدرت

برآورد شد [.]23 ،28

اسیدي (درصد سیتریک اسید) نکتار کیوي پرتودهی شده در دز
 3/6کیلوگري افزایش یافت در حالیکه قدرت اسیدي در دزهاي

 9.2تجزیهی آماری

تمام آزمایشها در سه تکرار انجام و نتایج به صورت میانگین ±

 2و  1کیلوگري به لحاظ آماري تفاوت معنیداري با نمونهي

انحراف معیار گزارش شدهاند .تجزیهي آماري دادهها با استفاده

کنترل نشان نداد .همچنین با افزایش دز پرتودهی ،مقدار pH

از نرمافزار  SASبه انجام رسید.

افزایش یافته و منجر به افزایش اسید نکتار کیوي شد .این
پژوهش بیانگر آن است که پرتودهی ،بریکس را تحت تأثیر
قرار میدهد ،به طوريکه ،مقدار مواد جامد محلول نمونههاي
پرتودهی شده در  1کیلوگري باالتر بود .از طرفی مقدار مواد
جامد نکتار کیوي پرتودهی شده در  2کیلوگري مشابه کنترل بود.

جدول  .4برخی ویژگیهاي فیزیکی -شیمیایی و مقدار ترکیبهاي فراسودمند نمونههاي آب انار*
**MMSA

ASA

MMSW

ASW

**25/5±3/1d

25/1±3/2c

28/2±3/2b

28/3±3/2a

pH

9/65±3/32a

9/33±3/31b

9/63±3/32a

9/36±3/32b

قدرت اسیدي ()g/233mL

3/82±3/32d

2/52±3/33b

3/39±3/32c

2/55±3/31a

مقدار آنتوسیانین کل ()mg/L

956/69±21/32b

333/93±5/38a

998/59±9/93d

961/85±3/36c

مقدار ترکیبهاي فنولی کل ()mg/233mL

122/19±29/25c

132/63±23/66b

182/53±21/36a

133/55±23/35a

مقدار مواد جامد محلول (بریکس)

* دادهها ،میانگین سه تکرار  ±انحراف میعار هستند.
** عالیم مختلف ( )a-dدر هر ردیف بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  3/32درصد هستند (آزمون توکی).
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 2.3اثر تابش گاما بر مقدار ترکیبهای فنولی کل

تمر هندي شکلهاي مختلف پروسیانیدینها

مقدار ترکیبهاي فنولی کل نمونههاي آب انار با استفاده از

افزایش مقدار ترکیبهاي فنولی کل ممکن است ناشی از آزاد

روش فولین -سیوکالتو برحسب میلیگرم گالیک اسید در 233

شدن ترکیبهاي فنولی از ترکیبهاي گلیکوزیدي و تجزیهي

میلیلیتر آب انار گزارش شده است .تأثیر دزهاي مختلف پرتو

ترکیبهاي فنولی بزرگتر به ترکیبهاي کوچکتر در اثر پرتو

گاما بر مقدار ترکیبهاي فنولی کل نمونههاي آب انار در

گاما باشد [ .]13اثرهاي پرتو از طریق سازوکارهاي مستقیم و

محدودهي ◦ تا  9کیلوگري در جدول  1نشان داده شده است.

غیرمستقیم اعمال میشود .در مورد اثرهاي غیرمستقیم ،پرتوکافت

همانطور که مشاهده میشود ،پرتودهی سبب کاهش مقدار

آب منجر به تولید رادیکالهایی از قبیل الکترونهاي آبپوشیده،

ترکیبهاي فنولی نمونههاي آب انار مورد مطالعه شد (به دلیل

رادیکالهاي هیدروکسیل و اتمهاي هیدروژن میشود .این

مشاهدهي روند تغییرات مشابه ،نتایج مربوط به آب انار رقم ملس

رادیکالها ممکن است موجب شکسته شدن پیوندهاي

ممتاز ساوه نشان داده نشده است) .ولی باید توجه داشت که این

گلیکوزیدي پروسیانیدینهاي تريمر ،تترامر ،پنتامر و هگزامر

کاهش معنیدار نبود ( .)p<3/32میزان این کاهش در مورد آب

موجود در آب میوهي تمر هندي و شکلگیري مونومرهاي

انارهاي دانهي انار بیشتر -در آب انارهاي دانهي انار ملس ممتاز

پروسیانیدین شده باشد که این امر موجب افزایش مقدار

و آلک ساوه ،به ترتیب 13 ،و  15درصد -بود ،در حالیکه در

ترکیبهاي فنولی کل آب میوهي تمر هندي پرتودهی شده

آب انار میوهي کامل انار این کاهش ،به ترتیب ،در حدود  13و

میشود [ .]5پرتودهی آب هویج و آب کلم در دزهاي  9و 6

 13درصد بود .به نظر میرسد که کاهش بیشتر مقدار

کیلوگري نشان داد که مقدار ترکیبهاي فنولی کل در آب کلم

ترکیبهاي فنولی در آب انار دانهي انار به دلیل کاهش

پرتودهی شده به صورت معنیداري کمتر از نمونهي شاهد است.

آنتوسیانینهاي موجود در دانهي انار باشد که حساسیت بیشتري

با این حال ،مقدار ترکیبهاي فنولی کل آب هویج پرتودهی

نسبت به تجزیه شدن در برابر پرتودهی دارند [ ،]11در حالیکه

شده نسبت به نمونهي شاهد بالفاصله بعد از پرتودهی بیشتر بود.

آب انارهاي میوهي کامل انار داراي ترکیبهاي فنولی مختلف

در مورد آب هویج پرتودهی شده ،حذف رادیکالها توسط بتا-

هستند که ساختار متفاوتی نسبت به آنتوسیانینها دارند و بیشتر

کاروتن ممکن است به عنوان دلیل احتمالی و فرضی مدنظر قرار

به شکل بسپارهاي االجیک اسید و گالیک اسید( )21هستند [.]19

گیرد [ .]23پرتودهی گاما در گسترهي  1تا  25کیلوگري سبب

بنابراین ،به نظر میرسد که پرتودهی ممکن است سبب شکسته

افزایش معنیدار مقدار ترکیبهاي فنولی کل در عصارههاي

شدن ترکیبهاي فنولی بسپاري و افزایش مقدار ترکیبهاي

پوست بادام شده است که حداکثر مقدار آن در دز  3کیلوگري

فنولی مجزا شود که آزاد شدن ترکیبهاي فنولی از ساختار

به میزان  36درصد بوده است .افزایش مقدار ترکیبهاي فنولی

بسپاري ،مرحلهي آغازین تجزیهي ترکیبهاي فنولی است .از

در عصارههاي بادام پرتودهی شده به آزاد شدن ترکیبهاي

طرفی کاهش ترکیبهاي فنولی میتواند ناشی از تجزیهي

فنولی از ترکیبهاي گلیکوزیدي و تجزیهي ترکیبهاي فنولی

اکسایشی ترکیبهاي فنولی به وسیلهي آنزیمهاي باقیمانده باشد

بزرگتر به کوچکتر نسبت داده شده است .در عصارههاي

[.]19

پوست بادام پرتودهی شده که داراي مقدار باالتر ترکیبهاي

بوده [ ]5و

در مطالعههاي انجام شده در مورد تأثیر پرتو بر ترکیبهاي

فنولی بودند ،فعالیت ضداکسایشی باالتر این عصارهها اثبات شد

فراسودمند میوهها و سبزيها و فرآوردههاي آنها نتایج متفاوتی

] .[13در پژوهش دیگري مشخص شد که پرتودهی گاما به طور

گزارش شده است .پرتودهی آب میوهي تمر هندي تازه در

قابل مالحظهاي غلظت ترکیبهاي فنولی در نمونههاي

دزهاي  9 ،2و  6کیلوگري بیانگر افزایش مقدار ترکیبهاي

گوجهفرنگی را کاهش میدهد ] .[16نتیجهي مشابهی در مورد

فنولی کل است ،به طوريکه در دزهاي  9و  6کیلوگري افزایش

کلم شور گزارش شده است ].[15

معنیداري مشاهده میشود [ .]5ترکیب پلیفنولی غالب در
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اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگیهاي فیزیکی -شیمیایی . . .

جدول  .2مقدار ترکیبهاي فنولی ،آنتوسیانین کل و فعالیت ضد اکسایشی در آب انارهاي پرتودهی شده و شاهد*
آب انار

دانهي انار آلک ساوه

میوهي کامل آلک ساوه

)(kGy
3

***TPC
((mg/233mL

TMA
)(mg/L

DPPH
()%

ABTS
((mg/233mL

FRAP
((mg/233mL

**132/63±23/66a

333/93±5/38a

55/38±6/69a

2983/35±233/38a

98/52±9/33a

3/6

198/31±18/13 a

938/62±28/83 a

55/83±9/26a

2953/53±213/33a

95/35±1/33a

2

191/63±23/51 a

959/52±22/23ab

56/13±5/16a

2959/59±233/21a

95/33±3/13a

2/6

115/31±1/33a

951/92±22/58ab

56/33±3/33a

2935/33±85/25a

96/83±1/13a

1

135/33±23/88a

999/33±25/39bc

53/33±2/33a

2183/35±83/33a

93/86±1/63a

1/6

139/81±13/12a

929/85±25/39bc

59/15±3/63a

2138/81±55/89a

99/28±1/35a

9

258/95±12/88a

185/29±29/98c

63/38±3/19a

2238/58±88/93a

93/95±1/22a

3

133/55±23/35 a

961/85±3/36 a

56/53±9/11a

2653/33±218/93a

31/63±6/36a

3/6

136/56±13/65 a

933/63±8/31 ab

56/65±2/85a

2583/36±213/31a

39/66±3/83a

2

133/36±91/53 a

992/66±29/15ab

53/82±2/58a

2533/33±36/32a

39/95±2/86a

2/6

155/98±13/89 a

929/92±8/36bc

59/52±9/52a

2631/99±69/52a

31/96±2/23a

1

161/33±93/51 a

133/81±22/13cd

59/22±2/12a

2652/56±36/51a

32/68±9/59a

1/6

136/66±13/62 a

156/28±29/92de

52/33±3/31a

2629/33±58/53a

98/61±1/19a

9

193/96±23/55 a

133/13±5/56e

53/38±2/13a

2335/99±68/33a

95/23±2/99a

دز گاما

* دادهها ،میانگین سه تکرار  ±انحراف میعار هستند.
** عالیم مختلف ( )a-eدر هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  3/32درصد هستند (آزمون توکی).
*** عالیم  TMA ،TPCبیانگر ،به ترتیب ،مقدار ترکیبهاي فنولی کل و آنتوسیانین کل بوده و عالیم  ABTS ،DPPHو  FRAPبیانگر سنجش فعالیت
ضداکسایشی نمونهها به سه روش متفاوت هستند.
 3.3تأثیر پرتو گاما بر مقدار آنتوسیانین کل

رنگ و ظاهر آب انار یکی از معیارهاي حسی تأثیرگذار بر خرید

نتایج داده شده در این جدول بیانگر آن است که اثر دزهاي

مشتري است و در آب انار ،آنتوسیانینها نقش قابلتوجهی در

مختلف ،بر مقدار آنتوسیانینهاي همهي آب انارها معنیدار است

رنگ جذاب قرمز آن دارند .جدول  1مقدار آنتوسیانین کل آب

( .)p<3/32ویژگیهاي ذاتی فرآورده و فرایند از قبیل  ،pHدما،

انار رقم آلک ساوه را قبل و بعد از پرتودهی در دزهاي مختلف

نور ،اکسیژن ،آنزیمها ،آسکوربیک اسید ،قندها ،آنزیمها ،یونهاي

پرتو گاما در محدودهي ◦ تا  9کیلوگري نشان میدهد (به دلیل

فلزي ،همپیگمانی (شکلگیري کمپلکسهاي بینمولکولی و

مشاهدهي روند تغییرات مشابه ،نتایج مربوط به آب انار رقم ملس

درون مولکولی ،توده شدن و کمپلکس شدن با فلزات) همراه با

ممتاز ساوه نشان داده نشده است) .همانطور که از جدول 1

ساختار شیمیایی و غلظت آنتوسیانینها میتواند پایداري

مشاهده میشود بین آب انار دانه و آب انار میوهي کامل رقم

آنتوسیانینها را تحت تأثیر قرار دهد [ .]15 ،5عالوه بر این

آلک ساوه از نظر مقدار آنتوسیانینها اختالف معنیداري وجود

ویژگیها ،تشکیل رادیکالهاي هیدروکسیل در اثر پرتوکافت

دارد و مقدار آنتوسیانین کل در آب انارهاي مورد مطالعه بعد از

آب میتواند منجر به تجزیهي شیمیایی آنتوسیانینها با باز شدن

پرتودهی کاهش معنیداري را ،که وابسته به دز است (،)p<3/32

حلقه و شکلگیري چالکونها شود .از طرفی میزان کاهش مقدار

نشان دادند .باید توجه داشت که از نظر کاهش مقدار آنتوسیانینها

آنتوسیانین کل بیشتر از مقدار ترکیبهاي فنولی کل بود که این

تفاوت معنیداري بین آب انارهاي میوهي کامل و دانههاي انار

امر میتواند ناشی از حساسیت بیشتر این ترکیبها نسبت به

وجود نداشت ( )p<3/32به طوريکه میزان کاهش در آب

تجزیه شدن در اثر عوامل درونی و بیرونی باشد ،زیرا ترکیبهاي

انارهاي دانهي انار ملس ممتاز و آلک ساوه  93و  13درصد بود،

فنولی مختلف موجود در انار ساختار متفاوتی نسبت به

و در مورد آب انار میوهي کامل انار این کاهش در حدود  91و

آنتوسیانینها دارند و بیشتر به شکل بسپار االجیک اسید و

 93درصد بود.

گالیک اسید هستند [.]19
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چاچین و همکاران در پژوهشی ،اثر دزهاي ( 1تا 83

ارزیابی توانایی ضداکسایشی آب سبزيهایی مثل آب کلم و

کیلوگري) پرتو گاما بر آب میوههاي انگور ،سیب و پرتقال را

هویج پرتودهی شده در دزهاي ◦ 9 ،و  6کیلوگري [ ]23و

بررسی کردند [ .]8آنها گزارش کردند که دزهاي باالتر از 23

آب میوهي تمر هندي پرتودهی شده در دزهاي ◦ 9 ،2 ،و 6

کیلوگري اثر تخریبی آشکاري بر مقدار آنتوسیانینها دارد و این

کیلوگري [ ]5با روشهاي  FRAPو  DPPHنشان داد که پرتو

اثر تخریبی تا  83کیلوگري وابسته به دز است و با افزایش دز

گاما موجب افزایش معنیدار یا حفظ ویژگی ضداکسایشی

اعمالی شدت تخریب افزایش مییابد .در پژوهش دیگري اثر

آب میوهي تمر هندي و آب هویج شد ،اما در آب کلم پرتودهی

تا  3کیلوگري به منظور افزایش

شده روند کاهشی مشاهده شد .از طرفی در آب میوهي تمر هندي با

استخراج آنتوسیانینها از تفالهي انگور مورد بررسی قرار گرفت.

افزایش دز پرتو ،فعالیت بازدارندگی رادیکال  DPPHافزایش

نتایج این پژوهش نشان داد که پرتوهاي گاما در ترکیب با 2%

معنیداري نشان نداد .همچنین پرتودهی عصارهي برگ چاي سبز

متابیسولفیت سدیم در طی بستهبندي و  1333ppmگاز

در دزهاي  23و  13کیلوگري موجب افزایش معنیدار توانایی

دياکسید گوگرد در طی استخراج ترکیبهاي فنولیک ،از

بازدارندگی رادیکال  DPPHشد [ .]93در مقابل ،کاهش توانایی

کاهش آنتوسیانینهاي تفالهي انگور جلوگیري میکند .به

بازدارندگی کلم چینی بالفاصله بعد از پرتودهی در دز 1

طوريکه محتواي آنتوسیانین تفالهي انگور در همه دزهاي

کیلوگري مشاهده شد [ .]15پرتودهی همچنین به کاهش معنیدار

استفاده شده به ویژه  5کیلوگري در مقایسه با نمونهي شاهد

فعالیت بازدارندگی رادیکال  DPPHعصارههاي متانولی فلفل

افزایش مییابد [ .]18همچنین پرتودهی دانههاي برنج رنگدانهدار

سیاه منجر شد [ .]92گزارش شده است که ترکیبهاي فنولی و

(سیاه و قرمز) سبب کاهش دو آنتوسیانین سیانیدین و پئونیدین

آسکوربیک اسید ،ترکیبهاي ضداکسایشی اصلی در میوهها و

 -9گلوکوزید شد ،اما کاهش این ترکیبها به طور کامل وابسته

سبزيها هستند [ .]91آسکوربیک اسید ،ویتامین محلول در آب،

به روند دز پرتودهی نبود و بر خالف انتظار ،در دزهاي  5و 8

نسبت به پرتودهی و سایر روشهاي فرآوري بسیار حساس است

کیلوگري مقدار کل آنتوسیانینها و ترکیبهاي فنولی در برنج

[ .]99فرض بر این است که نقش ضداکسایشی ویتامین  Cبسیار

سیاه به صورت معنیداري افزایش یافت [.]13

بیشتر از ترکیبهاي فنولی ایجاد شده در اثر پرتودهی است.

پرتو گاما در محدودهي

◦

همچنین عدم کاهش فعالیت ضداکسایشی آب هویج ،به حضور
 1.3تأثیر پرتو گاما بر فعالیت ضداکسایشی

بتا-کاروتن نسبت داده میشود .بتا -کاروتن و سایر ترکیبهاي
()23

با توجه به جدول  1توانایی ضداکسایشی نمونههاي آب انار آلک

ضداکسایشی داراي نقش همافزایی

ساوه با استفاده از روشهاي  ABTS ،DPPHو  FRAPمورد

هستند [ .]93همچنین تأثیر ناچیز پرتو بر فعالیت ضداکسایشی

ارزیابی قرار گرفت (به دلیل مشاهدهي روند تغییرات مشابه ،نتایج

برگهاي زیتون به مقدار پایین آب آن و کمینه بودن

مربوط به آب انار رقم ملس ممتاز ساوه نشان داده نشده است).

شکلگیري رادیکالهاي آزاد نسبت داده شده است [ .]96در

براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که با افزایش دز پرتو،

واقع ،پرتوکافت آب به تولید رادیکالهایی از قبیل الکترونهاي

فعالیت ضداکسایشی نمونههاي انار نسبت به نمونهي شاهد کاهش

آب پوشیده ،رادیکالهاي هیدروکسیل و اتمهاي هیدروژن

نشان میدهد .همانند مقدار ترکیبهاي فنولی کل ،میزان کاهش

میانجامد که به علت شکسته شدن برخی از پیوندها به وسیلهي

فعالیت ضداکسایشی در نمونههاي آب انار دانهي انار نسبت به

این رادیکالها ،تغییرات ساختاري احتمالی در ترکیبهاي فعال

میوهي کامل انار بیشتر بود که این امر بیانگر همبستگی فعالیت

از نظر ضداکسایشی ایجاد میشود .در این راستا عدم تأثیر معنیدار

ضداکسایشی با مقدار ترکیبهاي فنولی کل در نمونههاي آب

پرتو گاما در  13کیلوگري بر فعالیت ضداکسایشی فرآوردههاي

انار است .اما چنین همبستگی بین مقدار آنتوسیانین کل و فعالیت

جانبی چاي سبز و عصارهي برگ چاي سبز گزارش شده است

ضداکسایشی مشاهده نشد .از طرفی روند تغییرات فعالیت

[ .]95با این وجود ،افزایش فعالیت ضداکسایشی در اثر پرتودهی

ضداکسایشی مورد سنجش با روشهاي  DPPHو  ABTSو

با گاما در برخی ترکیبهاي گیاهی از قبیل پوست بادام تیمار

 FRAPبه میزان زیادي مشابه یکدیگر بود.

شده تا  25کیلوگري گزارش شده است [.]13
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حفاظتی در برابر اکسایش

اثر پرتو گاما بر برخی از ویژگیهاي فیزیکی -شیمیایی . . .

همچنین گزارش شده است که پرتودهی ،به شکلگیري

شدن آب میوه دارد که منجر به تیره شدن رنگ میشود .کروما

محصولهاي واکنش میالرد منجر میشود و باید توجه داشت که

نیز در ارتباط با کم رنگ شدن رنگ نمونههاي آب انار ،بعد از

محصولهاي واکنش میالرد داراي فعالیت ضداکسایشی بالقوه در

پرتودهی ،به صورت معنیداري کاهش یافت .همچنین در این

سامانهي حقیقی مواد غذایی هستند .محصولهاي واکنش میالرد

مطالعه ΔE ،با افزایش دز پرتو افزایش یافت و چون  ΔE>9بود

قادر به حذف رادیکال هیدروکسیل و رادیکال آنیون سوپراکسید

تفاوت در رنگ قابل درک بسیار محسوس و مشخص بود .از

هستند .شکلگیري محصولهاي واکنش میالرد میتواند به عنوان

طرفی میزان تغییر عاملهاي رنگی هانترلب در آب انارهاي دانههاي

دلیل حفظ ضداکسایندهها در آب میوهي تمر هندي ،مدنظر قرار

انار بیشتر از آب انارهاي میوهي کامل انار بود .در این راستا،

گیرد [.]5

کاهش مقادیر رنگ نمونههاي پرتودهی شدهي آب میوهي تمر
هندي [ ]5و چاي سبزِ تازه [ ،]93و بهبود رنگ نمونههاي

 1.3تغییر عاملهای رنگی هانترلب

پرتودهی شدهي عصارهي زردچوبه گزارش شده است [.]95

ظاهر ،یکی از مهمترین ویژگیهاي کیفی در مواد غذایی تازه و

مقدار * Lدر نمونههاي تازه و نگهداري شدهي آب میوهي تمر

فرآوري شده و بازاریابی آنها است .از نظر مشتري ،رنگ مواد

هندي در اثر پرتودهی به صورت معنیداري افزایش یافت ،در

غذایی تأثیر به سزایی بر کیفیت مواد غذایی دارد و میتوان

حالیکه مقادیر * aو * bبه صورت معنیداري کاهش یافتند که

براساس همبستگی رنگ با ویژگیهاي کیفی از قبیل عیبهاي

این آخري بیانگر روشنتر شدن رنگ آب میوهي تمر هندي

حسی ،تغذیهاي و بصري یا غیربصري به کنترل فوري این عیوب

است [ .]5نتایج حاصل از مطالعهي حاضر با پژوهش انجام شده با

کمک نمود .مختصههاي * a* ،Lو * bهانترلب به طور معمول

نکتار کیوي در دزهاي ◦ 2/3 ،3/6 ،و  1/3کیلوگري ،که تغییر

در صنعت مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند .همچنین

معنیداري در عاملهاي رنگ نمونه ایجاد نکرد ] ،[12مطابقت

میتوان بزرگی تفاوت رنگ بین نمونههاي فرآوري شده و شاهد

نداشت.

را با معیار اختالف رنگ کلی ( )ΔEبیان نمود .تفاوتها در

رنگ بسپاري که بیانگر تاننهاي بسپاري مقاوم نسبت به

رنگ قابل درک را میتوان به صورت تجزیهاي به صورت بسیار

رنگبري با بیسولفیت است در اثر پرتودهی آب میوههاي

مشخص ( ،)ΔE>9مشخص ( )2/6<ΔE<9و اختالف کم

حاصل از دانهي انار آلک ساوه و ملس ممتاز ساوه تحت تأثیر قرار

( )ΔE<2/6طبقهبندي کرد [.]23

نگرفت ،در حالیکه تغییر در آب میوههاي انار کامل معنیداري

با توجه به جدول  9پرتودهی آب انار در دزهاي ◦ تا 9

بود .همچنین چگالی رنگ کل که بیانگر میزان جذب ترکیبهاي

کیلوگري تفاوت معنیداري ( )p<3/32را در عاملهاي رنگ

قهوهاي رنگ آب انار فرآوري شده است در آب انارهاي

هانترلب در نمونههاي رقم آلک ساوه سبب شد (به دلیل مشاهدهي

پرتودهی شده نسبت به نمونهي شاهد تفاوت معنیداري نشان داد.

روند تغییرات مشابه ،نتایج مربوط به آب انار رقم ملس ممتاز

مقدار این دو عامل در آب انارهاي میوهي کامل انار بیشتر از

ساوه نشان داده نشده است) .مقدار * Lدر نمونههاي آب انار در

آب انارهاي دانههاي انار بود؛ این امر به دلیل ورود تاننها و

اثر پرتودهی در مقایسه با نمونههاي شاهد به صورت معنیداري

ترکیبهاي فنولی مختلف از پوست میوه به آب انار است.

افزایش یافت ،در حالیکه مقادیر * aو * bبه صورت معنیداري

براساس نتایج به دست آمده ،چگالی رنگ کل و رنگ بسپاري

کاهش یافتند .روند تغییر این سه عامل سنجش رنگ با هانترلب،

روند کاهشی نشان دادند .افزایش دز تابش گاما منجر به کاهش

ارتباط مستقیمی با شدت دز پرتودهی داشت .این تغییرها در

قابلتوجه چگالی رنگ کل و کاهش نسبتاً کمِ رنگ بسپاري آب

عاملهاي رنگ هانترلب بیانگر این است که رنگ آب انار

انارها شد.

روشنتر شده بود .در مقابل ،مقدار * Lارتباط نزدیکی با قهوهاي
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مجله علوم و فنون هستهاي2931 ،56 ،
جدول  .3تأثیر پرتو بر عاملهاي رنگ ارزیابی شده با هانترلب و طیفسنج نوري در آب انارهاي مورد مطالعه*
آب انار

دانهي انار آلک ساوه

میوهي کامل آلک ساوه

دز گاما

ΔE

TCD

***PC

)(kGy
3

*L

*a

*b

**Chroma

3/33

1/86±3/11ab

**3/89±3/29a

1/83±3/33a

3/83±3/35a

19/16±3/25c

33/69±3/53a

96/33±3/18a

65/11±3/53ab

e

3/6

13/21±2/62c

36/11±3/63a

95/39±3/91a

68/53±3/51a

1/95±3/38d

1/63±3/35ab

3/89±3/33a

2

16/39±3/3bc

39/51±2/16ab

93/32±3/83a

68/69±3/88ab

9/32±3/65d

3/83±3/39a
3/53±3/31a

2/6

15/25±2/12bc

32/35±3/58bc

95/23±3/39a

66/53±2/13b

3/52±2/15cd

1/33±3/23b

1

15/36±2/35bc

98/89±2/13c

92/13±2/23b

33/85±2/96c

8/21±3/86c

2/55±3/22c

1/6

18/93±3/32b

96/13±3/95d

15/33±1/33c

33/35±2/63d

29/82±1/95b

2/63±3/39cd

3/56±3/38a

9

99/53±3/16a

92/31±3/53e

19/66±3/39c

93/55±3/53e

13/65±3/95a

2/29±3/21d

3/51±3/33a

3

13/39±3/26d

33/85±3/35a

33/38±3/15a

53/25±3/29a

3/33±3/33e

9/19±3/16a

2/66±3/38a

3/6

13/33±3/39d

33/35±3/88a

33/25±3/62a

63/59±3/36a

2/33±3/19de

9/26±3/33a

2/63±3/39a

2

12/95±3/32cd

31/33±3/35ab

93/55±3/33ab

68/23±2/25a

1/52±3/33d

1/35±3/25a

2/69±3/55ab

2/6

11/15±3/51bc

33/68±3/53bc

95/31±3/53bc

63/85±3/81b

6/51±3/68c

1/35±3/35b

2/35±3/39ab

1

11/83±3/12b

98/23±2/38cd

96/33±2/95c

61/33±3/23c

8/53±3/19b

1/12±3/33bc

2/39±3/36ab

1/6

19/66±3/21b

95/33±3/36de

93/39±2/33cd

63/25±2/95c

23/68±2/13b

1/33±3/35c

2/99±3/33bc

9

16/83±3/59a

93/51±3/33e

91/65±3/93d

35/63±3/12 d

29/89±3/98a

2/59±3/38d

2/23±3/29c

* دادهها ،میانگین سه تکرار  ±انحراف میعار هستند.
** عالیم مختلف ( )a-eدر هر ستون بیانگر تفاوت معنیدار در سطح  3/32درصد هستند (آزمون توکی).
*** عالیم  ،PC ،TCD ،ΔEبه ترتیب ،بیانگر اختالف رنگ کلی ،چگالی رنگ کل و رنگ بسپاري نمونههاي انار هستند.

پینوشتها

 .1نتیجهگیری
براساس نتایج به دست آمده مشخص شد که پرتودهی آب انار

2. Punica Granatom L.

با پرتو گاما در محدودهي دز ◦ تا  9کیلوگري سبب تغییر معنیدار

1. Punicacea
9. Health Promoting Effects

 ،pHقدرت اسیدي کل ،بریکس و مقدار ترکیبهاي فنولی کل

3. Functional Compounds

و خاصیت ضداکسایشی نمونهها نشد .ولی مقدار آنتوسیانین کل

6. E. Coli O157:H7

کاهش معنیداري را نشان داد .همچنین عاملهاي رنگی مورد

5. Antioxidant Activity

ارزیابی گرفته با هانترلب ،تغییرات معنیداري را نشان دادند به

)5. 2,20-Azinobis (3-Ethylbenzothiazoline-6-Sulfonic Acid

طوريکه میتوان گفت پرتودهی سبب افزایش مقدار * Lو

8. 1,1-Dipheny1-2-Picrylhydrazyl

کاهش * aو * bدر نمونههاي آب انار در مقایسه با نمونههاي شاهد

3. 2,4,6-Tripyridyl-S-Triazine

شد .به عالوه ،افزایش دز پرتو گاما منجر به کاهش

23. Rankem

قابلتوجه چگالی رنگ کل و کاهش نسبتاً کم رنگ بسپاري

22. Folin-Ciocalteu
21. Ellagic and Gallic Acid Polymers

آب انارها شد.

29. Procyanidin
23. Synergistic Protection
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