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ABSTRACT
In this present study, the effect of ultraviolet radiation in the UV-C range with the wavelength of 254 nm on
the increasing shelf-life of pomegranate arils was evaluated. For this purpose, at the first, a continuous
ultraviolet irradiation system was constructed and pomegranate arils were irradiated with two doses of 6.3 and
8.4 kJ/m2. The results showed that the simple and interactive effects of UV irradiation, container type and
storage time on the weight loss and color indices were significant and on average caused 27% decrease in
weight loss, 7% increase in the L* index, 6.7% decrease in the a* value and 10% increase in the b* value of
the control samples. With increasing irradiation dose, the total bacterial and fungal count were significantly
reduced by 1.65 Log cfu g-1. Furthermore, the irradiation had a significant effect on the studied sensory
properties (aroma, color, texture, and overall acceptance). Generally, based on the results of sensory evaluation,
color indices and microbial growth, irradiation dose of 6.3 kJ/m2 is recommended to increase pomegranate arils
shelf-life in non-porous packaging.
Keywords: Ultraviolet irradiation, Pomogrenate arils, Shelf-life, Quality Properties.
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توسعه سامانه پيوسته پرتودهی فرابنفش و ارزيابی تاثير آن بر برخی ويژگیهای کيفی دانههای انار آماده مصرف
1

رضا کريمزاده ،1حسين مقصودی* ،1حميدرضا اخوان ،2کاظم جعفرینعيمی

 .1بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
 .2بخش علوم و مهندسی صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران.
(تاریخ دریافت -1398/6/10 :تاریخ بازنگری -1398/9/30 :تاریخ تصویب)1398/10/2 :

چکيده
در پژوهش حاضر تاثیر تابش فرابنفش در محدوده  UV-Cبا طول موج  254نانومتر در بهبود ماندگاری دانههای انار ارزیابی
گردید .برای این منظور ابتدا سامانه پیوسته پرتودهی فرابنفش ساخته شد و دانههای انار با دو دُز  6/3و  8/4کیلوژول بر
مترمربع پرتودهی شدند .نتایج نشان داد که اثرات ساده و متقابل تابش فرابنفش ،نوع ظرف و مدت زمان نگهداری بر افت
وزن و شاخصهای رنگ معنیدار شد و به طور متوسط باعث  %27کاهش در افت وزن 7% ،افزایش در شاخص *6/7 % ،L
کاهش در مقدار * aو  10%افزایش در مقدار * bنمونههای کنترل نسبت به شاهد گردید .با افزایش دُز پرتودهی شمارش
کل باکتریها و قارچها به صورت معنیدار و به میزان  1/65چرخه لگاریتمی در هر گرم کاهش یافت .به عالوه ،پرتودهی
تاثیر معنیداری بر ویژگیهای حسی مورد مطالعه (رنگ ،طعم و مزه ،عطر و بو ،بافت و پذیرش کلی) داشت .بهطور کلی،
بر مبنای نتایج ارزیابی حسی ،شاخصهای رنگ و رشد میکروبی ،دُز تابش  6/3کیلوژول بر مترمربع برای افزایش ماندگاری
دانههای انار قرار گرفته در بستهبندی بدون منفذ پیشنهاد میگردد.
واژههای کليدی :تابش فرابنفش ،دانه انار ،ماندگاری ،ویژگیهای کیفی.

مقدمه
روشهای غیرفعالسازی حرارتی و شیمیایی بهطور سنتی برای
ضدعفونی کردن میوهها و سبزیها استفاده میشود .روشهای
حرارتی برای محصوالت حساس به حرارت مناسب نیست و
میتواند ویژگیهای کیفی مواد غذایی را به میزان قابل توجهی
کاهش دهد .همچنین روشهای شیمیایی معمول که در افزایش
ماندگاری مواد غذایی مورد استفاده قرار میگیرند به دلیل داشتن
اثرات نامطلوب باعث افزایش نگرانی مصرفکنندگان شده است.
بر این اساس ،تاکنون روشهای جایگزین متعددی برای ایمن
کردن مواد غذایی فرآوری شده توسعه داده شده است ،که هدف
بیشتر آنها پرهیز از بهکارگیری حرارت و افزودن مواد شیمیایی
است .در میان این روشها ،تابش فرابنفش در سالهای اخیر با
توجه به هزینه کم و سهولت استفاده ،توجه بسیاری را به خود
جلب کرده است.
تابش فرابنفش به وسیله المپ جیوه تولید میشود و شامل
تابش الکترومغناطیسی در محدوده طول موج  100تا  400نانومتر
است .طیف نور فرابنفش به چهار بخش 315-400( UV-A
نانومتر) 315-280( UV-B ،نانومتر)280-200( UV-C ،
نانومتر) و فرابنفش خالء ( 200-100نانومتر) تقسیم میشوند.
برای فرآوری ایمن مواد غذایی با استفاده از تابش فرابنفش،

استفاده از المپهای جیوهای کم فشار ،که حدود  90درصد پرتوها
را در طول موج  253/7نانومتر پخش میکنند ،توصیه شده است
( .)Demirci & Ngadi, 2012این پرتوها باعث تغییرات
فتوشیمیایی در  DNAمیکروبها میشود که در نهایت باعث مهار
رشد میکروارگانیسمها میگردد (.)Begum et al., 2009
نور فرابنفش در صنعت مواد غذایی برای ضدعفونی کردن
میوهها و سبزیجات استفاده میگردد تا با غیرفعالسازی میکروبی،
زمان ماندگاری این محصوالت افزایش یابد ( Begum et al.,
 .)2009تابش پیوسته پرتوهای فرابنفش در مواد غذایی میتواند
به عنوان روش جایگزین مواد شیمیایی استفاده گردد ( Demirci
.)& Ngadi, 2012
نور فرابنفش میتواند منجر به تغییرات مطلوب در غذاها
شود .تیمار فرابنفش میوه گوجه فرنگی با دُز  3/7کیلوژول بر متر
مربع و نگهداری در دمای  16درجه سلسیوس در رطوبت 95
درصد بهطور قابل توجهی فرآیند فساد را حداقل به مدت یک
هفته به تعویق انداخت .در نتیجه ،فرآیند تولید رنگ و لیکوپن و
کاهش کلروفیل در طی دوره ذخیرهسازی  35روزه کاهش یافت
( .)Maharaj et al., 2010پرتوهای فرابنفش با فعال کردن آنزیم
فنیل آالنین آمونیا-لیاز 1،باعث تولید ترکیبات فنلی مانند
فیتوالکسینها در میوهها و سبزیها میگردند .این ترکیبات با
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کاهش فساد ناشی از فعالیت میکروبی از طریق افزایش مقاومت
میوهها و سبزیها در برابر میکروارگانیسمها نقش مهمی دارند
( .)Guerrero-Beltrán & Barbosa-Cánovas, 2004در این
راستا ،تیمار  UV-Cسبب تحریک فعالیت فنیل آالنین آمونیا-
لیاز و دو آنزیم دفاعی دیگر گیاه یعنی کیتیناز 1و بتا-3 ،1-
گلوکاناز 2در میوه هلو گردید (.)El Ghaouth et al., 2003
پرتوهای فرابنفش با افزایش فعالیت آنزیمهای ضد اکسایشی میوه
توتفرنگی ،میزان فساد آن را در مقایسه با نمونه کنترل به طور
قابل توجهی کاهش داد ( .)Erkan et al., 2008همچنین گزارش
شده است که پرتوهای فرابنفش باعث افزایش تجمع آنتوسیانینها
و در نتیجه حفظ بهتر رنگ در میوه گیالس گردید ( Arakawa,
 .)1993تابش  UV-Cبا کاهش فعالیت آنزیمی و میکروبی موجب
کاهش روند پیری ،فساد و بهبود ویژگیهای بافتی و ظاهری میوه-
ها در طی نگهداری میگردد (.)Lamikanra et al., 2005
گرچه استفاده از تابش فرابنفش بهمنظور کاهش بار
میکروبی و ضدعفونی کردن سطحی در پژوهشهای پیشین نیز
گزارششده است ،اما شیوه تابش در اغلب این مطالعات بهصورت
غیرمداوم بوده و به منظور پوششدهی تمام سطوح نمونهها،
محصول پرتودهی شده به صورت دستی چرخانده شده است
( .)Andrade-Cuvi et al., 2017; Gabriel et al., 2017لذا در
این پژوهش ،دستگاهی به منظور پرتودهی پیوسته و مداوم برای
کارگیری در خطوط فرآوری محصوالت کشاورزی طراحی و
ساخته شد و سپس تاثیر پرتودهی با تابش فرابنفش ،نوع
بستهبندی (منفذ دار و بدون منفذ) و همچنین مدت زمان
نگهداری بر افت وزن ،بار میکروبی و همچنین ویژگیهای حسی
دانههای انار در طی دوره انبارمانی در دمای یخچالی مورد بررسی
قرار گرفت.
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شکل  :1نمودار روندنمای سامانه پيوسته تابش فرابنفش با هدف افزايش
ماندگاری دانههای انار

با توجه به نمودار روندنمای سامانه تغذیه پیوسته سترون-
سازی محصوالت دانهای ،این دستگاه متشکل از چند بخش اصلی
قاب ،موتور ،سیستم انتقال قدرت ،محفظه پرتودهی ،المپهای
فرابنفش و دربهای ورودی و خروجی میباشد که قبل از اقدام
به ساخت این دستگاه ابتدا بخشهای مختلف در محیط  Partدر
نرمافزار  SolidWorksنسخه  2015طراحی و سپس در محیط
 ،Assemblyمونتاژ شدند (شکل  .)2به منظور اطمینان از نحوه
عملکرد سامانه سترونسازی پیش از ساخت ،شبیهسازی و تحلیل
حرکتی در بخش  Motion Studyاین نرمافزار انجام شد.

شکل  :2تصويری از سامانه طراحی شده در نرمافزار SolidWorks 2015

مواد و روشها
از آنجا که در سایر پژوهشهای انجام شده ،دستگاهی مناسب
برای بهبود ماندگاری محصوالت دانهای و میوههای تازه مشاهده
نشد ،طراحی سامانه پرتودهی پیوسته محصوالت دانهای از جمله
دانههای انار با امکان پرتودهی سطوح مختلف آنها به منظور
افزایش ماندگاری مدنظر قرار گرفت تا بتوان با حداقل دخالت
دست ،نمونههای سترونشده توسط تابش فرابنفش را در بسته-
های سترون شده وارد نمود .شکل  1نمودار روندنمای این سامانه
را نشان میدهد.

برای پرتودهی دانههای انار در سامانه سترونسازی
محصوالت دانهای نیاز به فضایی با ویژگیهای زیر میباشد :عدم
خروج پرتوها ،بیشترین استفاده از پرتوهای تولید شده ،ایجاد
کمترین مقدار سایه ،فراهم نمودن دُز کافی برای سترونسازی
محصول ( .)Elmnasser et al., 2007از بین گزینههای موجود
برای طراحی ،محفظه استوانهای شکل به دلیل طول کمتر ،فراهم
کردن زمان پرتودهی کافی ،زیر و رو کردن محصول و همچنین
تامین فضایی کامال بسته به منظور عدم انتشار پرتوهای فرابنفش
به سمت کاربر ،مدنظر قرار گرفت .استوانه طراحی شده از جنس
استیل (فوالد ضد زنگ) ساخته شد .استیل ضد زنگ به عنوان

1. Chitinase

2. β-1,3 Glucanase

طراحی دستگاه
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یک ماده اولیه مناسب در تولید وسایل پزشکی و صنایع غذایی در
اغلب زمینهها مورد استفاده قرار میگیرد (.)Shih et al., 2004
به منظور فراهم کردن زمان مورد نیاز برای چرخش محصول درون
استوانه با هدف پرتودهی و همچنین با توجه به امکانات موجود،
برای استوانه قطر  50سانتیمتر و ارتفاع  100سانتیمتر انتخاب
گردید .دانههای انار بایستی از یک سمت وارد این استوانه افقی و
دوار شده و پس از حرکت در یک مسیر مارپیچی درون استوانه از
سمت دیگر خارج شوند .چرخش استوانه تغذیه عالوه بر حرکت
رو به جلوی دانهها ،پشت و رو کردن آنها را نیز به عهده دارد.
برای ایجاد و کنترل حرکت رو به جلوی محصول در داخل
محفظه پرتودهی هنگام چرخش ،از یک مارپیچ یا هلیس با گام
 10سانتیمتر و ارتفاع  3سانتیمتر استفاده شد .به منظور ایجاد
هلیس داخل محفظه پرتودهی از شیلنگهای الستیکی (لولههای
خرطومی) که دور این نوارها توسط فویل پوشش داده شد،
استفاده گردید .برای جلوگیری از بیرون ریختن و اتالف محصول،
لبه جلویی استوانه توسط یک نوار الستیکی مسدود شد.
المپهای جیوه کم فشار نیز که به منظور تولید پرتوهای
 UV-Cاستفاده شدند ،به حالت افقی در داخل استوانه قرار گرفتند
تا در اثر تابش پرتوهای فرابنفش به طرف محصول عملیات
میکروبکشی انجام شود .نحوه به کارگیری ،نصب صحیح و
استفاده از المپ مناسب در طراحی دستگاههای ضدعفونی با تابش
فرابنفش بسیار حائز اهمیت میباشد ،لیکن در ساخت این دستگاه
از  7عدد المپ فرابنفش به صورت متمرکز در درون استوانه استیل
به منظور ایجاد بازتابش بیشتر پرتوهای فرابنفش استفاده شد تا
به بهترین شکل ممکن ضدعفونی فضای داخلی استوانه و محصول
دانهای داخل آن ،انجام شود .در این پژوهش از  7عدد المپ
مهتابی  30وات ساخت شرکت فیلیپس چین با طول تقریبی 90
سانتیمتر در ساخت دستگاه استفاده شد .برای تامین برق مورد
نیاز المپها از چهار عدد ترانسفورماتور ( )18w ~ 40wمارک
میکرو ،برای تبدیل برق  220ولت شهری استفاده شد.
به منظور حفاظت بیشتر از کاربر در برابر خروج پرتوهای
فرابنفش و همچنین هدایت و کنترل بهتر محصول هنگام ورود به
محفظه پرتودهی و تخلیه از آن ،دو درب در ابتدا و انتهای دستگاه
ساخته شد .روی درب ورود یک لوله با شیب  45درجه و قطر 10
سانتیمتر تعبیه شده تا محصول به راحتی وارد استوانه شود.
همچنین در پایینترین بخش درب خروجی نیز از یک لوله برای
خروج محصول استفاده شد .در قسمت باالی هر یک از دربها
مجرایی برای ورود سیمهای برق و شاسی نگهدارنده المپهای
فرابنفش تعبیه گردید.
در این پژوهش به منظور تامین توان مورد نیاز برای دوران

محفظه پرتودهی در سامانه سترونسازی محصوالت دانهای از یک
موتور برف پاککن خودرو (موتور الکتریکی  12ولت مستقیم)
استفاده شد .برق مورد نیاز موتور از یک باطری  12ولت  60آمپر
ساعت تامین شد .در تمام مدت انجام آزمایشها با هدف ثابت
ماندن سرعت موتور ،یک آداپتور به باطری متصل شد تا مقدار
آمپر و ولتاژ خروجی بدون نوسان باقی بماند .موتور استفاده شده
دارای سرعت دورانی  42دور بر دقیقه بود که با توجه به پایین
بودن سرعت موتور ،بهکمک یک تایمر تعداد دور در واحد زمان
محاسبه گردید.
انتقال قدرت از مبداء موتور الکتریکی به مقصد استوانه
پرتودهی و تغییر سرعت چرخش استوانه در سامانه سترونسازی
محصوالت دانهای به وسیله تعدادی تسمه و پولی صورت گرفت.
پولیهای استفاده شده در این دستگاه از جنس آلومینیوم خشک
تهیه شدند .پولیهای ثابت با قطرهای  60 ،80و  150میلیمتر و
پولی متغیر در دو سایز  300و  400میلیمتر استفاده شد .هریک
از پولیها توسط یک پیچ مغزی روی سطح صاف محورها تنظیم
و محکم شدند .با توجه به نفوذ سطحی تابش فرابنفش ،بایستی
مدت زمان کافی برای پرتودهی محصول فراهم شود .لذا ابعاد
پولیها به نحوی محاسبه شد تا سرعت مناسب برای چرخش
استوانه و در نتیجه دُز کافی برای سترونسازی محصول تامین
گردد.
برای تنظیم مدت زمان نگهداری محصول در استوانه از دو
پولی با قطرهای متفاوت استفاده شده است .با استفاده از پولی به
قطر  300میلیمتر سرعت استوانه حدود  0/89دور بر دقیقه به
دست آمد که با توجه به قطر استوانه ( 500میلیمتر) و گام مارپیچ
( 100میلیمتر) ،محصول وارد شده به استوانه پس از مدت زمانی
حدود  11/23دقیقه از انتهای دستگاه خارج میگردد .همین
محاسبات برای پولی  400میلیمتری نیز انجام شد .سرعت به
دست آمده برای استوانه پرتودهی برابر با  0/67دور بر دقیقه و در
نتیجه مدت زمان ممکن برای پرتودهی محصول حدود  15دقیقه
به دست آمد .
به منظور اندازهگیری میزان شدت تابش پرتوهای فرابنفش
در سامانه سترونسازی محصوالت کشاورزی توسط المپهای
 ،UV-Cو در نهایت محاسبه میزان دُز مصرفی برای از بین برندن
میکروارگانیسمها˓ از دستگاه لوکسمتر مدل lybold Didactic
 GMBH-666230ساخت کشور آلمان˓ استفاده شد .این ابزار در
فاصلههای  30سانتیمتری از  7عدد المپ فرابنفش موجود درون
دستگاه شدت پرتودهی را  9/3وات بر مترمربع اندازهگیری کرد.
به منظور تبدیل شدت تابش به دُز از رابطه  1استفاده گردید:
D=E×t
(رابطه )1
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که در این رابطه  Dدُز تابش بر حسب ژول بر مترمربع
( E ،)J/m2شدت تابش بر حسب وات بر مترمربع ( )W/m2و t
مدت زمان تابش بر حسب ثانیه ( )sمیباشد .لذا برای مدتزمان
پرتودهی  11/23دقیقه دُز  6/3کیلوژول بر مترمربع و برای مدت-
زمان  15دقیقه ،دُز  8/4کیلوژول بر مترمربع حاصل شد.
به منظور تنظیم و تثبیت موقعیت المپهای فرابنفش از
یک بخش نگهدارنده درون محفظه پرتودهی استفاده شد .این
بخش شامل شاسی ثابت ،یک شاسی جدا شونده یا متحرک ،چهار
پایه نگهدارنده ،ترمینالهای المپها و شاسی چوبی میشود.
ترمینال مربوط به المپهای فرابنفش با هدف عایق شدن بری
روی شاسی چوبی نصب و سپس شاسیهای چوبی در دو طرف
شاسی جدا شونده پیچ شدند .روی شاسی ثابت دو پایه نگهدارنده
نصب شده که شاسی جدا شونده یا متحرک بین این دو پایه پیچ
شده و میتوان ارتفاع المپها را تا سطح محصول تنظیم کرد.
المپهای فرابنفش در داخل ترمینالها توسط پیچ بسته میشوند.
تمامی اجزای سامانه روی یک قاب (شاسی) با طول ،150cm
عرض  70cmو ارتفاع  ،40cmکه از پروفیل آهنی با سطح مقطع
 40×40 mm2تشکیل شده بود ،قرار گرفتند .به منظور ایجاد محلی
برای قرارگیری سیستم انتقال توان از جمله موتور ،پولیها و یاتاقان-
ها ،بخش دیگری با ابعاد  50×30cm2کنار این شاسی اضافه شد.
شکل  3ساختار کلی سامانه سترون سازی محصوالت دانهای شامل
تمام بخشهای ذکر شده را نشان میدهد.
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از مخلوط کردن و همگن کردن ،عمل پرتودهی دانههای انار در
سامانه پیوسته فرابنفش انجام گرفت.
قبل از ضدعفونی کردن دانههای انار ،ظروف مورد استفاده
برای بستهبندی آنها با الکل  70درصد ضد عفونی شده و به مدت
 15دقیقه در دستگاه قرار گرفتند .قبل از انجام آزمایش سطح
داخلی محفظه استوانهای با الکل  70درصد ضد عفونی گردید.
همچنین به منظور رسیدن به حالت تعادلی و استریل شدن سطح
استوانه داخلی ،المپهای فرابنفش به مدت  15دقیقه قبل از
انجام آزمایشها روشن شدند .دانههای انار از لولهی ورودی وارد
محفظه استوانهای تابش فرابنفش شدند و پس از  11دقیقه
پرتودهی (در نویت دوم  15دقیقه) ،از خروجی محفظه استوانهای
تخلیه و در داخل ظروف مکعبی شکل از جنس پلی اتیلن
ترفتاالت1ریخته شدند .دانهها در دو نوع ظرف منفذدار ( 5منفذ
با قطر  1میلیمتر) و بدون منفذ بستهبندی شدند .سپس دانههای
انار بستهبندی شده در یخچال با دمای  4درجه سلسیوس
نگهداری شدند تا برخی ویژگیهای کیفی زیر در طی  15روز
نگهداری ارزیابی گردند.
شاخصهای کيفی مورد ارزيابی
افت وزن

از آنجا که وزن از جمله ویژگیهای کیفی مؤثر در میوهها و
سبزیهای تازه میباشد ،در طی دوره نگهداری ،مقدار کاهش وزن
ناشی از تعرق و تنفس در نمونههای بستهبندی شده انار نسبت به
روز اول آزمایش با استفاده از رابطه  2تعیین گردید.
𝑊1 −𝑊2
= 𝐿𝑊
× 100
(رابطه )2
𝑊
1

که در این رابطه  WLکاهش وزن ( W1 ،)%وزن اولیه ( )gو
 W2وزن نهایی ( )gنمونهها را نشان میدهند ( Gabriel et al.,
.)2017
رنگ سطحی دانههای انار
شکل  :3ساختمان کلی سامانه سترونسازی محصوالت دانهای مورد استفاده
در اين پژوهش

آمادهسازی ،پرتودهی و بستهبندی دانههای انار

برای ارزیابی عملکرد دستگاه ،حدود  10کیلوگرم انار ملس یزدی
از مرکز تحقیقات کشاورزی یزد تهیه شده و درون یخچال در
دمای  4±1درجه سلسیوس نگهداری شد .نمونههای انار خریداری
شده برای آزمایش ،فاقد آفتاب سوختگی و ترک خوردگی و کامالً
سالم بودند .پس از پوستگیری و جداسازی ،دانههای انار در داخل
ظرف ضدعفونی شده با اتانول  70درصد حجمی ریخته شد و پس
1. Polyethylene terephthalate
)2. Plate Count Agar (PCA

رنگ دانه های انار با قرار دادن تقریباً  7-5دانه در کنار هم ،با
استفاده از دستگاه رنگسنج مدل  TES-135ساخت
کمپانی  TESتایوان ،بررسی و شاخصهای * Lجهت سنجش
تقریبی روشنی (/)+100تیرگی ( a* ،)0برای قرمزی
(/)+100سبزی ( )-100و * bبرای زردی (/)+100آبی ()-100
اندازهگیری شد.
ارزيابی ميکروبی

آگار2و

عصاره مخمر گلوکز کلرامفنیکل
محیط کشت پلیت کانت
آگار 3به ترتیب برای شمارش باکتریها و قارچها مورد استفاده
)3 .Yeast Extract Glucose Chloramphenico (YGC
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قرار گرفتند .برای ارزیابی میکروبی 10 ،گرم دانه انار در شرایط
استریل از بستهبندی خارج گردید و به  90میلیلیتر سرم
فیزیولوژیک استریل اضافه شد و چندین رقت متوالی ( 1میلیلیتر
نمونه با  9میلیلیتر سرم فیزیولوژیک) تهیه گردید .شمارش کلی
کپک و مخمر و باکتریها به ترتیب با روشهای کشت سطحی و
کشت آمیخته 1انجام گرفت .برای شمارش باکتریهای
معتدلدوست هوازی ،پلیتها در دمای  30درجه سلسیوس به
مدت  48ساعت و برای شمارش کپک و مخمر ،پلیتها در دمای
 25درجه سلسیوس به مدت  3تا  5روز گرمخانهگذاری شدند
( .)Radi et al., 2017نتایج بهصورت لگاریتم تعداد کلنی بر گرم
دانه انار تازه ( )log cfu g–1بیان گردید .حد تشخیص کمتر از 1
سیکل لگاریتمی در نظر گرفته شد.

نمونههای تیمار شده با تابش فرابنفش نسبت به نمونه کنترل به
مقدار  27درصد کمتر حاصل شد .در پژوهش انجام شده در مورد
میوه هلو گزارش شد که با بکارگیری تابش فرابنفش ،نمونههای
کنترل درصد کاهش وزن بیشتری داشتند ،ولی تفاوت معنیداری
بین تیمارها وجود نداشت (.)Gonzalez‐Aguilar et al., 2004
همچنین  )1996( Stevens et al.,گزارش دادند که با افزایش دُز
پرتودهی میزان افت وزن میوههای درختی از جمله انار ،هسته-
دارها و مرکبات کاهش مییابد .با توجه به اینکه نرخ تنفس به
طور مستقیم بر کاهش وزن موثر است)1999( Baka et al. ،
گزارش کردند که پرتودهی با تابش فرابنفش ،نرخ تنفس در
توتفرنگی را کاهش داد ،این میتواند گواهی بر کمتر بودن افت
وزن در نمونههای تیمار شده باشد.
جدول  :1نتايج تجزيه واريانس افت وزن دانههای انار در طی مدت نگهداری

ارزيابی حسی

ویژگیهای حسی انار (رنگ ،طعم و مزه ،عطر و بو ،بافت و پذیرش
کلی) توسط  12ارزیاب آموزش دیده که شناخت کافی از میوه
انار و ویژگیهای کیفی آن داشتند به روش هدونیک  9نقطهای
انجام گرفت .بر این مبنا ،رنگ ،طعم و مزه ،عطر و بو و پذیرش
کلی از بسیار بد ( )1تا بسیار عالی ( )9و بافت از بسیار نرم ( )1تا
بسیار سفت ( )9توسط ارزیابها امتیاز دهی شدند .امتیاز باالتر از
 5به عنوان پذیرش نسبی ارزیابها در نظر گرفته شد.

میانگین مربعات

منابع تغییرات

درجه
آزادی

وزن

دز تابش فرابنفش
نوع ظرف
مدت نگهداری
دز تابش × نوع ظرف
دز تابش × مدت نگهداری
نوع ظرف× مدت نگهداری
دز تابش ×ظرف× مدت نگهداری

2
1
2
2
4
2
4

**0/045
**0/704
**2/467
**0/056
**0/102
**0/022
**0/050

تجزيه آماری
15

10

0

5

1.2
1

افت وزن %

آزمونها در قالب طرح فاکتوریل بر پایه کامال تصادفی انجام گرفت
و نتایج آزمایشها به صورت میانگین  ±انحراف استاندارد بیان
گردید .آنالیز واریانس ( )ANOVAو مقایسه میانگین نمونهها بر
اساس آزمون چنددامنهای دانکن در سطح اطمینان  95درصد
( ) =0/05با استفاده از نرمافزار  SASانجام شد .در این پژوهش
دو نمونه برای هر دُز ،پرتودهی شد و هر نمونه در سه تکرار تحلیل
گردید.

1.4

0.8
0.6
0.4
0.2
0
R2P1

R2P0

R1P1

R1P0

R0P1

R0P0

شکل  :4درصد افت وزن دانههای انار تحت تاثير دُزهای تابش ،نوع

نتايج و بحث

بستهبندی و مدت زمان نگهداری

افت وزن

 R0P0نمونه کنترل در بستهبندی بدون منفذ R0P1 ،نمونه کنترل در بسته-

نتایج تحلیل دادهها نشان داد که اثر ساده عوامل دُز تابش
فرابنفش ،نوع ظرف و مدت زمان نگهداری بر پارامتر افت وزن در
سطح احتمال یک درصد معنیدار بود .همچنین تاثیر متقابل
عوامل مورد مطالعه نیز بر افت وزن در سطح احتمال یک درصد
معنیدار گردید (جدول .)1
چنانچه در شکل  4مشخص است ،مقدار افت وزن در طول
مدت زمان نگهداری افزایش یافت ولی این کاهش وزن در

بندی منفذدار R1P0 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  6/3 kJ/m2در بستهبندی

1. Pour-plate

بدون منفذ R1P1 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  6/3 kJ/m2در بستهبندی
منفذدار R2P0 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  8/4 kJ/m2در بستهبندی بدون
منفذ R2P1 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  8/4 kJ/m2در بستهبندی منفذدار

تغييرات رنگ نمونههای دانه انار
تابش فرابنفش بر *L

بر اساس نتایج تجزیه واریانس ،اثر ساده دُز
و * aدر سطح احتمال یک درصد و * bدر سطح پنج درصد
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R0P0
9

0
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7

*b

براساس نتایج تجزیه واریانس دادهها ،اثر ساده تابش فرابنفش و
مدت زمان نگهداری بر شمارش میکروبی کل در سطح احتمال
یک درصد معنیدار شد و جمعیت میکروبی در طی دوره نگهداری
به صورت معنیداری افزایش یافت .رشد جمعیت میکروبی در
نمونههای قرار گرفته در معرض تابش فرابنفش به صورت معنی-
داری کمتر از نمونه کنترل بودند (جدول  .)2دالیل متعددی برای
توجیـه مـؤثر بـودن تابش پرتوهای فرابنفش بـر جلوگیری از رشد
میکروبی وجود دارد .ماهیت این پرتوها به گونهای است که اگر به
 DNAموجود زنده از جمله میکروبها برخورد کند ،باعث ایجاد
جهش در ژنها و در نتیجه بروز بینظمی پایدار در سلولهای
موجـود زنـده میشود که در نهایت منجر بـه مـرگ سـلول و

15

10

5

0

*L

31

*L

ارزيابی ميکروبی

موجـود زنده خواهـد شـد ( .)Sommers et al., 2009باید در نظر
گرفته شود که اثر تابش فرابنفش در غیر فعال کردن
میکروارگانیسمها بستگی به دُز پرتودهی دارد ،زیرا میزان جهش
 DNAمتناسب با مقدار دُز تابش فرابنفش است ( Sommers et
 .)al., 2009بنابراین ،انتظار میرود کاهش بیشتر رشد میکروبی
در هنگام استفاده از دُزهای باالتر پرتوهای فرابنفش باشد
( ،)Allende & Artés, 2003که چنین موضوعی در پژوهشهای
قبلی در مورد هندوانه ( )Artés-Hernández et al., 2010و توت
فرنگی ( )Darvishi et al., 2012مشاهده شده است .آرتس
هرناندز و همکاران نیز گزارش دادند که تابش فرابنفش میتواند
پاتوژنها را در سطح میوه غیرفعال کند ( Artés‐Hernández et
 .)al., 2009همچنین نوع بستهبندی تاثیر معنیداری بر رشد
میکروبی داشت ،به طوری که در بستههای منفذدار رشد میکروبی
بیشتر از بستهبندی بدون منفذ بود.

*a

معنیدار شد .دُز باالتر تابش فرابنفش مقدار * Lرا  15تا  18درصد
و در بستهبندیهای منفذ دار بین  15تا  22درصد کاهش داد.
این اثر میتواند ناشی از آسیب سلولی دانههای انار ناشی از تابش
پرتوهای فرابنفش بوده باشد (.)Artés‐Hernández et al., 2009
شاخص * Lدانههای انار پرتودهی شده با تابش فرابنفش بالفاصله
بعد از پرتودهی در مقایسه با نمونههای کنترل افزایش داشت .در
انتهای دوره نگهداری نمونههای پرتودهی شده و قرار گرفته در
بستهبندی بدون منفذ بیشترین میزان * Lرا داشتند (شکل .)5
فاکتور قرمزی یعنی * aدر طی دوره نگهداری در تمامی تیمارها
کاهش یافت .بیشترین مقدار پارامتر قرمزی در انتهای دوره
نگهداری در نمونه تیمار شده با دُز  6/3کیلوژول بر مترمربع و
قرار گرفته در بستهبندی بدون منفذ مشاهده شد .پارامتر * bنیز
به طور کلی در طی دوره نگهداری کاهش یافت و در انتهای دوره
نگهداری ،شاخص * bدر نمونههای تیمار شده با تابش فرابنفش
باالتر بود .در گوجهفرنگی تیمار شده ،قرمزی کمتری نسبت به
نمونههای کنترل مشاهده شد که نشانه تاخیر در رسیدگی میوه
تحت تابش فرابنفش بوده است ( .)Nirupama et al., 2010گومز
و همکاران گزارش کردند که در پایان دوره ماندگاری نمونههای
تیمار شده تیرهتر ( مقادیر * Lپایینتر) و سبزی کمتری (مقادیر
باالتر * )aدر مقایسه با نمونه کنترل در روز صفر داشتند و این
اثر با افزایش دُز تابش افزایش پیدا کرد (.)Gómez et al., 2010
اثر ساده نوع ظرف بر * Lدر سطح احتمال پنج درصد و شاخص
* aدر سطح احتمال یک درصد معنیدار گردید ،اما شاخص*b
تاثیر معنیداری از ظرف نشان نداد .همچنین اثر ساده مدت زمان
نگهداری بر شاخصهای * a* ،Lو * bدر سطح احتمال یک درصد
معنیدار گردید ،اما اثرات متقابل دُز تابش ،نوع ظرف و مدت
نگهداری بر هیچ کدام از شاخصهای رنگی * a* ،Lو * bتاثیر
معنیداری نداشتند (به جز اثر متقابل دُز تابش و زمان نگهداری
بر شاخص *.) L
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5
R2P1

R2P0

R1P1

R1P0

R0P1

R0P0

شکل  :5تغيير شاخصهای رنگ * a* ،Lو * bدانههای انار تحت تاثير دُزهای
تابش ،نوع بستهبندی و مدت زمان نگهداری
 R0P0نمونه کنترل در بستهبندی بدون منفذ R0P1 ،نمونه کنترل در بسته-
بندی منفذدار R1P0 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  6/3 kJ/m2در بستهبندی
بدون منفذ R1P1 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  6/3 kJ/m2در بستهبندی
منفذدار R2P0 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  8/4 kJ/m2در بستهبندی بدون
منفذ R2P1 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  8/4 kJ/m2در بستهبندی منفذدار
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جدول  :2تاثير تابش پرتوهای فرابنفش بر شمارش کلی باکتریها ( )Log cfu g-1دانههای انار در طی دوره نگهداری

زمان نگهداری (روز)

کد
نمونه

0

5

10

15

R0P0

1/65 ± 0/2Da

R0P1

N.D

R1P1

N.D

2/13 ± 0/2Cb
1/95 ± 0/2Cb
2/88 ± 0/1Ba
2/13 ± 0/2Bb

3/24 ± 0/1Bb
3/57 ± 0/03Ba
3/49 ± 0/1Aa
3/11 ± 0/02Ac

R2P0

N.D

N.D

N.D

R2P1

N.D

3/51 ± 0/03Ab
3/79 ± 0/07Aa
2/25 ± 0/1Cd
3/05 ± 0/07Ac
2/35 ± 0/1Ad
1/95 ± 0/01Be

R1P0

Da

1/65 ± 0/3

Bb

2/13 ± 0/2

Ac

3/11 ± 0/02

* حروف کوچک در ستون و حروف بزرگ در رديف بيانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشند ( .)p < 0/05منظور از  N.D.کمتر از حد تشخيص
(کمتر از يک سيکل لگاريتمی) میباشد.
 R0P0نمونه کنترل در بستهبندی بدون منفذ R0P1 ،نمونه کنترل در بستهبندی منفذدار R1P0 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  6/3 kJ/m2در بستهبندی بدون منفذ،
 R1P1نمونه پرتودهی شده با دُز  6/3 kJ/m2در بستهبندی منفذدار R2P0 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  8/4 kJ/m2در بستهبندی بدون منفذ R2P1 ،نمونه
پرتودهی شده با دُز  8/4 kJ/m2در بستهبندی منفذدار

دُز تابش فرابنفش ،نوع بستهبندی ومدت زمان نگهداری
تاثیر معنیداری بر رشد کپک و مخمر داشتند .همانطور که در
جدول  3مشاهده میگردد در نمونهها پرتودهی شده رشد قارچی
کمتر بود .کمترین شمارش قارچی در نمونههای تیمار شده با
دُزهای باالتر تابش مشاهده شد .کاهش فساد در محصوالت
پرتودهی شده ممکن است مرتبط با افزایش مقاومت در برابر فساد
در بافت به دلیل تجمع ترکیبات ضد قارچی مانند افزایش تجمع

فالونوئید ،فیتوآلکسین و ترکیبات فنولیک باشد ( Charles et al.,

 .)2009لی و همکاران گزارش کردند که پرتوهای فرابنفش می-
توانند موجب کاهش فساد قارچی در میوهها به وسیله اثر
ضدمیکروبی علیه میکروارگانیسمهای مربوطه گردد ( Li et al.,
 .)2010همچنین اثرات متقابل دُز تابش ،نوع ظرف و مدت
نگهداری بر تعداد باکتری و کپک تاثیر معنیداری داشتند.

جدول  :3تاثير تابش فرابنفش بر شمارش کلی کپک و مخمر ( )Log cfu g-1دانههای انار در طی دوره نگهداری

کد نمونه

زمان نگهداری (روز)
0

5

10

15

1/65 ± 0/2Ca
1/65 ± 0/14Ca
1/65 ± 0/3Ba
1/65 ± 0/24Ba

2/25 ± 0/3Ba
2/35 ± 0/1Ba

2/56 ± 0/1Ba
2/61 ± 0/2Ba
1/65 ± 0/1Bb
2/25 ± 0/3Aa

R2P0

N.D

N.D

N.D

R2P1

1/65 ± 0/1Aa

N.D

N.D

2/86 ± 0/07Ab
3/05 ± 0/01Aa
2/13 ± 0/2Ac
1/65 ± 0/3ABd
1/65 ± 0/2Ad
1/95 ± 0/3Acd

R0P0
R0P1
R1P0
R1P1

N.D
Bb

1/65 ± 0/1

* حروف کوچک در ستون و حروف بزرگ در رديف بيانگر تفاوت معنیدار در سطح احتمال  5درصد میباشند ( .)p < 0/05منظور از  N.D.کمتر از حد تشخيص
(کمتر از يک سيکل لگاريتمی) میباشد.
2

 R0P0نمونه کنترل در بستهبندی بدون منفذ R0P1 ،نمونه کنترل در بستهبندی منفذدار R1P0 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  6/3 kJ/mدر بستهبندی بدون منفذ،
 R1P1نمونه پرتودهی شده با دُز  6/3 kJ/m2در بستهبندی منفذدار R2P0 ،نمونه پرتودهی شده با دُز  8/4 kJ/m2در بستهبندی بدون منفذ R2P1 ،نمونه
پرتودهی شده با دُز  8/4 kJ/m2در بستهبندی منفذدار

ارزيابی حسی

تاثیر پرتودهی ،نوع ظرف و مدت نگهداری بر ویژگیهای حسی
دانه انار با استفاده از ارزیابها انجام گرفت و نتایج این ارزیابی در
نمودارهای شکل  6ارائه شده است .براساس نتایج تجزیه واریانس،

اثر ساده دُز تابش فرابنفش ،نوع ظرف و مدت زمان نگهداری بر
صفات عطر و بو ،طعم و مزه ،رنگ ،بافت و پذیرش کلی در سطح
احتمال یک درصد معنیدار شد .طبق گزارشی در مورد صفات
حسی میوههای انبه و آناناس (خصوصیات ظاهری ،بافت ،عطر و

کريم زاده و همکاران :توسعه سامانه پيوسته پرتودهی فرابنفش ...

طعم)  ،نمونههای کنترل امتیاز بیشتری نسبت به نمونههای تیمار
شده با تابش فرابنفش داشتند ( .)George et al., 2015کاهش
در پذیرش ممکن است به دلیل تغییر رنگ ناشی از واکنشهای
آنزیمی باشد (.)Nowak & Lewicki, 2005
صفاتی چون طعم و مزه ،رنگ ،بافت و پذیرش کلی تحت
تاثیر اثرات متقابل دُز تابش فرابنفش و نوع بستهبندی قرار نگرفت
و صفت عطر و بو در سطح احتمال یک درصد معنیدار شد .اثر
متقابل دُز تابش فرابنفش و مدت زمان نگهداری بر فاکتورهای
عطر و بو ،طعم و مزه ،رنگ و بافت در سطح احتمال یک درصد
معنیدار شد ،اما پذیرش کلی تحت اثر متقابل تابش فرابنفش و
مدت نگهداری قرار نگرفت .اثر متقابل نوع ظرف و مدت نگهداری
بر صفات حسی مورد مطالعه بهجز رنگ در سطح احتمال پنج
درصد معنیدار شد .هیچکدام از صفات طعم و مزه ،رنگ ،بافت و
پذیرش کلی تحت اثر متقابل دُز تابش فرابنفش ،نوع ظرف و مدت
نگهداری قرار نگرفتند و تنها عطر و بو در سطح احتمال پنج درصد
تحت تاثیر قرار گرفت.
براساس دادههای نمودار عطر و بو ،بیشترین میانگین نمره
پذیرش از دیدگاه مصرفکننده در روز اول ،مربوط به نمونه R2P0
با مقدار  8/9بود .در روز هفتم ،بیشترین نمره ارزیابها مربوط به
 R1P0با نمره  7/8بود .همچنین در ارزیابی روز پانزدهم ،بیشترین
امتیاز ارزیابها متعلق به  R1P0با نمره  5/5بود .تابش فرابنفش
به طور معمول فعالیت تنفسی میوهها و سبزیجات را تحریک
میکند ( .)Erkan et al., 2001لذا در اینجا ،دُز باالتر باعث افزایش
تنفس شده که منجر به کاهش نمره از دیدگاه مصرف کننده در
انتهای آزمایش شده است.
براساس دادههای نمودار طعم و مزه ،در روز اول بیشترین
میانگین نمره پذیرش از دیدگاه مصرفکننده از حداکثر نمره،
نمونه  R1P0و  R2P0با  8/7را گرفته است (شکل  .)6در روز
هفتم ،بیشترین نمره ارزیابها به  R1P0با نمره  6/7بوده است
و در ارزیابی روز پانزدهم گرچه نمره  R1P0بیشتر از نمره R2P0
بود ،اما بیشترین امتیاز ارزیابها به  R0P0تعلق گرفت.
با توجه به نتایج ارزیابی حسی رنگ ،از نظر مصرفکننده،
در روز اول بیشترین میانگین نمره پذیرش مقدار  8/3مربوط به
نمونه  ،R2P0در روز هفتم بیشترین میانگین نمره مقدار 7/3
مربوط به  R0P0و در روز پانزدهم بیشترین میانگین نمره 5/8
متعلق به  R1P0بوده است .این نتایج نشان میدهد که دز باالتر
گرچه میتواند تاثیر بیشتری از لحاظ میکروبزدایی دارد ،اما
باعث مشاهده برخی تاثیرات منفی در ویژگیهای ظاهری نمونهها

121

میگردد .در پژوهش انجام شده روی توتفرنگی ،تابش فرابنفش
سبب افزایش روشنایی و کاهش میزان تغییر رنگ میوه پرتودهی
شده در مقایسه با نمونههای کنترل شد ( mostofi & Asghari
.)Marjanlou, 2010
دادههای نمودار بافت نشان داد که در روز اول بیشترین
نمره پذیرش از نظر ارزیابها ،به نمونه  R1P0با میانگین  ،8/7و
در روز هفتم و پانزدهم به نمونه  R1P0با مقادیر  5/1و 6/2
متعلق بوده است .طبق نتایج تحقیقات مشابه ،دُز باالتر باعث
تاخیر در نرمشدن بافت محصول میشود و در دُزهای پایینتر
استحکام میوه در طول دوره تیمار مشاهده شده است
( .)Marquenie et al., 2002همچنین برای پذیرشکلی از دیدگاه
ارزیابها ،بیشترین میانگین نمره پذیرش مقدار  8/7برای نمونه
 ،R0P1در روز هفتم مقدار  7/3برای نمونه  R0P0و در روز
پانزدهم مقدار  5/9برای نمونه  R1P0به دست آمد .به نظر میرسد
که تیمار فرابنفش با دز  6/3کیلوژول بر مترمربع و بستهبندی
بدون منفذ تأثیر محسوسی بر خصوصیات حسی از جمله رنگ،
بافت ،عطر و طعم و پذیرش کلی دانههای انار در طی  15روز
انبارمانی در دمای  4درجه سلسیوس داشته است؛ زیرا پرتودهی
با کاهش فساد میکروبی و فعالیتهای آنزیمی سبب کاهش
آسیبهای وارده به بافت و ظاهر میوه میشود.

نتيجهگيری
در زمینه بهبود ماندگاری دانههای انار توسط پرتوهای فرابنفش،
در بیشتر پژوهشهای انجام شده از سیستمهای غیرمداوم استفاده
شده است که امکان تابش یکنواخت به همه سطوح دانه انار وجود
نداشته است .بنابراین در پژوهش حاضر از سامانه پیوسته UV-C
برای پرتودهی دانه انار استفاده گردید .نتایج این پژوهش نشان
داد که پرتودهی با تابش فرابنفش به طور متوسط موجب %27
کاهش در درصد افت وزن 7% ،افزایش در شاخص *6/7 % ،L
کاهش در مقدار * aو  10%افزایش در مقدار * bنمونههای کنترل
نسبت به شاهد گردید .همچنین نتایج نشان داد که پرتودهی
فرابنفش جمعیت باکتریها و قارچها را به صورت معنیدار و و به
مقدار  1/65چرخه لگاریتمی در هر گرم کاهش داد .اما افزایش
دُز پرتودهی تاثیر مطلوبی بر ویژگیهای حسی دانههای انار
نداشت .لذا به منظور افزایش ماندگاری دانههای انار ،بر مبنای
نتایج ارزیابی حسی ،شاخصهای رنگ و رشد میکروبی ،دُز تابش
 6/3کیلوژول بر مترمربع در بستهبندی بدون منفذ توصیه می-
گردد.
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 نوع بستهبندی و مدت زمان نگهداری، ارزيابی حسی دانههای انار تحت تاثير دُزهای تابش:6 شکل
، در بستهبندی بدون منفذ6/3 kJ/m2  نمونه پرتودهی شده با دُزR1P0 ، نمونه کنترل در بستهبندی منفذدارR0P1 ، نمونه کنترل در بستهبندی بدون منفذR0P0
 نمونهR2P1 ، در بستهبندی بدون منفذ8/4 kJ/m2  نمونه پرتودهی شده با دُزR2P0 ، در بستهبندی منفذدار6/3 kJ/m2  نمونه پرتودهی شده با دُزR1P1
 در بستهبندی منفذدار8/4 kJ/m2 پرتودهی شده با دُز
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