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ABSTRACT: In this study, the effect of ultrafiltration membrane clarification process on quality
indices, bioactive compounds and rheology of pomegranate juice was investigated. For this purpose,
after clarification of pomegranate juice by classic method, the juice was treated by ultrafiltration
clarification and the effect of operating parameters such as temperature (20 and 30°C) and pressure
(1.5, 2.0 and 2.5 bar) on clarity, viscosity, pectin, anthocyanin, phenol, tannin and DPPH radical
scavenging activity of pomegranate juice was studied. The results showed that treatments of
temperature 20°C and pressure 2 bar and temperature 30°C and pressure 2 bar had the lowest (2.8%)
and highest (14.3%) reduction in total anthocyanin, respectively. The treatments temperature 20°C
and pressure 2 bar and temperature 30°C and pressure 2 bar had the lowest (6564 mg/L) and highest
(5697 mg/L) total phenol content, respectively. The highest reduction of total tannin was observed
for treatment temperature 20°C and pressure 2.5 bar (49.7%). The results showed that in all
treatments, pectin amount had been reduced over 98% and also, the maximum clarity (96.5%) was
observed in sample temperature 20°C and pressure 2.5 bar. In addition, the results showed that an
increase in pressure from 1.5 to 2.5 bar led to a significant decrease in viscosity in both temperatures
of 20 and 30°C (p < 0.05). Finally, it was concluded that treatment temperature 20°C and pressure
2.5 bar in ultrafiltration membrane clarification are suitable for pomegranate juice clarification.
Keywords: Clarity, Permeate flux, Membrane process, Anthocyanin.
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نقش فرآيند اولترافيلتراسيون در شفافسازي آب انار :شاخصهاي كيفی
و رئولوژيکی و تركيبات زيست فعال
صمد بدبدك *1و بيوكآقا فرمانی
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 .1گروه علوم و صنايع غذايی ،دانشکده كشاورزي و منابع طبيعی اهر ،دانشگاه تبريز،
تبريز ،ايران
(تاريخ دريافت -1400/3/31 :تاريخ بازنگري -1400/7/28 :تاريخ تصويب:
)1400/8/16
چکيده :در اين تحقيق تاثير فرآيند شفافسازي غشايی اولترافيلتراسيون بر شاخصهاي كيفی ،تركيبات
زيست فعال و ويسکوزيته آب انار مورد بررسی قرار گرفت .براي اين منظور ،آب انار پس از پيش تيمار
اوليه با روش كالسيک شفافسازي تحت تيمار شفافسازي اولترافيلتراسيون قرار گرفت و اثر شاخصهاي
عملياتی شامل :دما ( 20و  30درجهسلسيوس) و فشار ( 2/0 ،1/5و  2/5بار) بر شفافيت ،ويسکوزيته،
محتوي پکتين ،آنتوسيانين ،فنول ،تانن و درصد مهار راديکالهاي آزاد  DPPHآب انار مورد مطالعه قرار
گرفت .نتايج نشان داد كه از نظر آنتوسيانين كل ،تيمارهاي دماي  20درجه سلسيوس و فشار  2/0بار و
دماي  30درجه سلسيوس و فشار  2/0بار به ترتيب كمترين ( 2/8درصد) و بيشترين ( 14/3درصد) كاهش
را داشتند .ميزان فنول كل تيمارهاي دماي  20درجه سلسيوس و فشار  2/0بار و دماي  30درجه سلسيوس
و فشار  2/0بار به ترتيب كمترين ( 6564ميلیگرم بر ليتر) و بيشترين ( 5697ميلیگرم بر ليتر) مقدار
بود .بيشترين كاهش در تانن كل در تيمار دماي  30درجه سلسيوس و فشار  2/5بار ( 50درصد) بود .نتايج
نشان داد كه در همه تيمارها مقدار پکتين بيش از  98درصد كاهش يافت و بيشترين شفافيت (96/5
درصد) نيز در تيمار دماي  20درجه سلسيوس و فشار  2/5بار مشاهده شد .بعالوه ،نتايج نشان داد افزايش
فشار از  1/5بار به  2/5بار باعث كاهش معنیدار مقدار ويسکوزيته در دماي  20و  30درجه سلسيوس شد
( .)p>0/05در نهايت ،نتيجهگيري شد كه تيمار دماي  20درجه سلسيوس و فشار  2/5بار در شفافسازي
غشاء اولترافيلتراسيون براي فرآيندآب انار مناسب میباشد.
واژههاي كليدي :شفافیت ،شار تراوه ،فرآیند غشایی ،آنتوسیانین.

*مسئول مکاتباتs.bodbodak@tabrizu.ac.ir :

(علمی پژوهشی)

مقدمه
قسمت خوراکی میوه انار  52درصد وزن کل میوه را
شامل میشود که از  78درصد آبمیوه و  22درصد
هسته تشکیل شده است .آبمیوه تازه حاوی 85/4
درصد آب ،مقدار قابلتوجه مواد جامد کل مانند قندها،
آنتوسیانینها ،تاننها ،فنولها ،اسید اسکوربیک و
پروتئینها است ( .)El-Nemr et al., 1990میوه انار
منبع غنی از ترکیبات زیستفعال است که بهخاطر
قدرت آنتیاکسیدانی باال توجه زیادی را به خود جلب
کردهاست ( .)Kalaycıoğlu & Erim, 2017فعالیت
آنتیاکسیدانی آب انار استخراج شده از میوه کامل انار 3
برابر بیشتر از چای سبز است که به حضور ترکیبات
آنتوسیانینی ،فنولی و تاننهای قابل هیدرولیز مانند
پانیکاالگین نسبت داده میشود ( & Kalaycıoğlu
 .)Erim, 2017بررسیها نشان میدهد که از نظر فعالیت
آنتیاکسیدانی میوه انار جزء  7میوه برتر است ( Fu et
 .)al., 2011آزمایشات برونتنی و درونتنی ثابت کرده
است که آب انار دارای فعالیت ضدباکتریایی،
ضدویروسی ،ضدالتهابی و ضدسرطانی است (2012
 .)Rahimi et al.,همچنین مطالعات نشان داده که آب
انار دارای اثر درمانی و بازدارندگی بر انواع سرطان مانند
سرطان پروستات ،بیماریهای التهابی و گرفتگی قلبی-
عروقی و چاقی است (.)Turrini et al., 2015
آب انار از نظر تقسیمبندی درگروه آبمیوههای
شفاف قرار دارد .بنابراین ،عملیات شفافسازی پس از
فرآیند استخراج آب انار ضروری میباشد .ترکیبات
پکتینی ،پروتئینها ،ترکیبات پلیفنولی ،تاننها ،یون-
های فلزی و سلولز عوامل ایجاد کننده کدورت طبیعی
در آب انار هستند .شفافسازی آب انار پس از آنزیمزنی،
با افزودن مواد کمک صافی (بنتونیت ،ژالتین ،سیلیکاسل
و  )...در دمای آنزیمزنی (دمای  20– 25درجه
سلسیوس) انجام میشود ( .)Turrini et al., 2015در
صنعت آبمیوه ،شفافسازی یک عملیات واحد است که
شامل حذف رنگ نامطلوب ،کدورت ،تلخی ،گسی ،عطر
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و طعم نامطلوب میباشد ( .)Pyrouzifard, 2000از مواد
کمک صافی رایج در صنعت آبمیوه میتوان به بنتونیت،
ژالتین و سیلیکاسل اشاره کرد .در شفافسازی آب انار
با روش کالسیک نتیجهگیری شده است که بهترین
روش شفافسازی آب انار استفاده از آنزیم پکتولیتیک
( 120میلیگرم بر لیتر) -ژالتین ( 300میلیگرم بر
لیتر) -بنتونیت ( 200میلیگرم بر لیتر) -سیلیکاسل
( 500میلیگرم بر لیتر) میباشد ( Bodbodak et al.,
 Vardin & Fenerciogˇlu )2003( .)2009با بررسی
تاثیر ژالتین و پلی وینلیدن پلی پرولیدون بعنوان مواد
کمک صافی برای شفافسازی آب انار اظهار کردند که
استفاده از ژالتین باعث کاهش مقدار ترکیبات فنولی،
کدورت ،حفظ ترکیبات آنتوسیانینی و بهبود ویژگیهای
حسی آب انار شد.
شفافسازی و تغلیظ دو کاربرد عمده فیلتراسیون
غشایی در فرآیندهای پس از برداشت میباشد و به عنوان
جایگزین فرآیند شفافسازی کالسیک با استفاده از مواد
کمک صافی مانند ژالتین ،بنتونیت و ...مورد مطالعه قرار
گرفتهاست .بهطور کلی مزایا و ویژگیهای فرآیندهای
غشایی شامل :ساده و مدولی بودن ،عدم استفاده از مواد
شیمیایی ،شرایط عملیاتی انعطافپذیر ،مناسب بودن
برای مواد حساس به حرارت ،حفظ عطر و طعم و تازگی،
حفظ ارزش تغذیهای ،صرفه جویی در مصرف انرژی و
کاهش قیمت تمامشده محصول میباشد .از معایب
فرآیندهای غشایی میتوان به باال رفتن هزینههای
عملیاتی با مقیاس کار ،کاهش کارآیی غشاء با گذشت
زمان در اثر پدیدههای گرفتگی سطحی منافذ و
پالریزاسیون غلظت و حساس بودن مواد سازنده غشاء به
شرایط  ،pHدما ،مواد شوینده سیستم غشایی ،کلرین و
حاللهای آلی اشاره کرد (.)Mondal et al., 2016
( Mirsaeedghazi et al. )2010با بررسی شفاف-
سازی آب انار توسط غشاء میکروفیلتراسیون صفحهای با
جنس PVDFگزارش دادند که کاهش شار تراوه در
غشاء با اندازه منافذ  0/22میکرومتر نسبت به غشاء
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 0/45میکرومتر بیشتر بوده و افزایش مقاومت گرفتگی
غشاء در زمان شروع فرآیند غشایی بیشتر بود .آنها با
بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی اظهار
کردند که الیه کیک بیشترین تاثیر را بر گرفتگی غشاء
داشت که در مرحله شستشو غشاء حذف شده و غشاء
مجدداً کارآیی اولیه خود را برای استفاده مجدد بدست
آورد .همچنین آنها گزارش کردند که شفافسازی
غشایی باعث کاهش کدورت ،اسیدیته و ترکیبات فنولی
و فعالیت آنتیاکسیدانی آب انار میشود و اندازه منافذ
غشاء تاثیری بر این شاخصها نداردCassano )2015( .
 et al.با بررسی اثر فشار در عرض غشاء و سرعت جریان
عرضی بر شار تراوه ،گرفتگی غشاء و کیفیت آب انار
شفافشده با غشاهای فیبرتوخالی پلیاتر-اتر کتونی و
پلیسولفونی دریافتند افزایش سرعت جریان عرضی
غشاء باعث کاهش پالریزاسیون غلظت و افزایش شار
تراوه شد و افزایش فشار تاثیر قابل توجهی بر شار تراوه
نداشت که دلیل آن ضخیم و فشرده شدن الیه کیک
تشکیل شده بر سطح غشاء است .آنها همچنین گزارش
کردند که غشاء پلیسولفونی ،گرفتگی و پسزنی
ترکیبات زیست فعال کمتری نسبت به غشاء پلیاتر-
اترکتونی داشت ()2015( .)Cassano et al., 2015
 Galiano et al.گزارش کردند که غشاء فیبر توخالی از
جنس پلیوینلیدن دیفلوراید در مقایسه با غشاء پلی-
سولفونی با اندازه منافذ  0/13میکرومتر ،شار تراوه بیشتر
و پسزنی ترکیبات زیست فعال کمتری داشت و در
نتیجه در آب انار شفاف شده با این غشاء فعالیت آنتی-
اکسیدانی باالتری گزارش شد .عالوه بر این ماهیت
هیدروفوبی غشاء پلیوینلیدن دیفلوراید باعث میشود
که امکان تشکیل پیوندهای هیدروژنی و واندرواالسی
بین غشاء و گروههای هیدروکسیل ترکیبات پلی فنولی،
آنتوسیانینی و فالونوئیدی کاهش یافته و در نتیجه
جذب آنها در سطح غشاء و گرفتگی غشاء کمتر شده و
در مقابل مقدار این ترکیبات در تراوه افزایش یابد (2020
 Bodbodak et al. )2021( .)Condi et al.,دریافتند که
با متراکم و ضخیمتر شدن الیه کیک سطحی غشاء به

عنوان غشاء ثانوی ،میزان عبور مقدار کمی ترکیبات
آنتوسیانینی ،فنولی و تاننی کاهش و درصد دفع آنها با
گذشت زمان فرآوری افزایش یافت.
هدف این مطالعه ارزیابی کارآیی غشاء پلیمری
پلیوینیلیدن دیفلوراید لولهای اولترافیلتراسیون با حد
وزن مولکولی برابر 20کیلودالتون در مقیاس نیمه
صنعتی برای شفافسازی آب انار پیش تیمارشده با روش
شفافسازی کالسیک و بررسی تاثیر پارامترهای
عملیاتی (دما و فشار) بر کارآیی فرآیند غشایی ،شاخص-
های کیفی ،ترکیبات زیست فعال و خصوصیات
رئولوژیکی آب انار بود.
مواد و روشها
انار واریته ملس ( )Punica granatum L.از بازار محلی
ساوه تهیه شد و مواد شیمیایی استفاده شده با درجه
آنالیزی از شرکت مرک آلمان تهیه شدند .میوههای انار
با ظاهر تقریباً هم اندازه و با رنگ یکنواخت به طور
تصادفی انتخاب و پس از شستشو به صورت دستی
پوستگیری شد .پس از جداسازی دانههای انار عمل
آبگیری با استفاده آبمیوهگیر خانگی ( Toshiba Ltd.,
 )Japanانجام شد.
پايلوت سيستم اولترافيلتراسيون

سیستم غشایی مورد استفاده در این مطالعه مجهز به
مخزن خوراک با ظرفیت  70لیتر ،پمپ سانتریفوژی،
دماسنج ،فشارسنج ،گرمکن استیل برقی مجهز به
ترمواستات ،دبیسنج ،شیر کنترل دبی و ترازوی
دیجیتالی بود .سیستم غشایی مورد استفاده دارای مسیر
جانبی برای انجام برگشت بدون عبور از غشاء و مسیر
مجزا برای شستشو معکوس بود .مدول غشایی مورد
استفاده از نوع لولهای پلیمری از جنس پلیوینیلیدن -
فلوراید ،سطح موثر  0/1متر مربع 5 ،کاناله با حد وزن
مولکولی برابر  20کیلو دالتون ( Aquious- PCI
 )Membrane, USAبود .جدول  1مشخصات فنی غشاء
مورد استفاده را نشان میدهد.
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جدول  - 1مشخصات فنی غشاء  UFلولهاي مورد استفاده
مشخصات غشاء FTP03

واحد

مقدار

سطح موثر غشاء

متر مربع

0/1

شار آب
جنس غشاء

ليتر بر دقيقه
__
__

30-20

مواد قاب نگهدارنده

__

پليمري

كانال غشايی

ميلیليتر

6

نوع مدول

پلیوينيليدن دي فلورايد
لولهاي

حد وزن مولکولی

كيلو دالتون

20

حداكثر دماي قابل تحمل

درجه سلسيوس
__

60

دامنه  pHغشاء

1/10-5/5

حداكثر فشار غشاء

بار

10

طول مدول

ميلیمتر

1200

قطر بيرونی قاب نگهدارنده

ميلیمتر

25/4

مراحل انجام عمليات غشايی

در این تحقیق آب انار پیش تیمار شده با آنزیم
پکتولیتیک ( 60دقیقه و  120میلیگرم بر لیتر) ،ژالتین
( 15دقیقه و  150میلیگرم بر لیتر) و بنتونیت (15
دقیقه و  100میلیگرم بر لیتر) به عنوان خوراک برای
سیستم شفافسازی غشایی اولترافیلتراسیون استفاده
شد ( .)Bodbodak et al., 2009عملیات شفافسازی
غشایی اولترافیلتراسیون در دو سطح دما ( 20و  30درجه
سلسیوس) و سه سطح اختالف فشار در عرض غشاء (،1/5
 2/0و  2/5بار) به مدت  45دقیقه انجام شد .آزمایشات
غشایی با الگوی تغلیظ تک مرحلهای انجام و مقدار شار
تراوه با ترازوی دیجیتالی توزین و محاسبه شد .پس از اتمام
هر تیمار غشایی ،شستشوی غشاء طبق پروتکل شستشوی
اعالم شده توسط سازنده غشاء انجام گرفت و میزان بازیابی
شار پس از انجام مراحل شستشو اندازهگیری شد .غشای
مورد استفاده در این تحقیق بازیابی شار آب مناسب و
تکرارپذیری خوبی برای همه تیمارها نشان داد .این امر به
دلیل کارایی باال ،صحت عملیات شستشو و اعمال فرآیند
پیش تیمار قبل از شفافسازی غشایی آب انار بود .بازیابی
میزان شار آب خالص پس از انجام مراحل شستشو برای
همه تیمارها باالی  97/5درصد بود که این مقدار بازیابی
برای فرآیندهای شستشوی غشایی مناسب است ( Razavi

.)et al., 2006

شاخصهای کیفی مانند اسیدیته کل به روش
تیتراسیون و با استفاده از  pHمتر ( pH lab, Metrohm,
 ،)He et al., 2007( )827 Switchzerlandمواد جامد
محلول کل (بریکس) با استفاده از دستگاه رفراکتومتر
)،)Gökmen et al., 2008( (CETI, ABBE.Belgium
چگالی با استفاده از پیکنومتر (pH ،)He et al., 2007
با استفاده از  pHمتر ( pH lab, Metrohm,
 ،)He et al., 2007( )827 Switchzerlandویسکوزیته
با استفاده از دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد
( Model LVDV-II Brookfield Engineering
 )Laboratories, Inc. USAو محفظه استوانهای 16
میلیلیتری (Brookfield Engineering 31 Y
 )Laboratories, Inc. USA: Model ULAو اسپیندلشماره ( ) YULA-15و سرعت  80دور بر دقیقه
برحسب واحد سانتیپواز ( ،)Orak, 2007تانن کل با
استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر ( +UV/VIS PG
 ،)Pulipati et al., 2014( )T80Instrument Ltd.فنول
کل به روش فولین-سیوکالتو (،)Gökmen et al., 2008
آنتوسیانین کل به روش اختالف  pHبا استفاده از
اسپکتروفتومتر ( ،)Gil et al., 2000مقدار پکتین با
تعیین مقدار مواد نامحلول در اتانول  80درصد
( ،)Kashyap et al., 2001درصد مهار رادیکالهای آزاد
 DPPHبا استفاده از اسپکتروفتومتر پس از رقیق سازی
به نسبت  1به  100با محلول متانول در آب  50درصد
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( )Pulipati et al., 2014و شفافیت با اندازهگیری میزان
عبور نور در طول موج  660نانومتر با استفاده از دستگاه
اسپکتروفتومتر ( )Gökmen et al., 2008در آب انار قبل
و بعد از فرآیند غشایی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
تجزيه آماري

در این تحقیق اثر فاکتورهای دما (در دو سطح) و
اختالف فشار در عرض غشاء (در سه سطح) بر شاخص-
های شفافسازی غشایی اولترافیلتراسیون و خصوصیات
کیفی آب انار به روش آزمایشات فاکتوریل در قالب طرح
کامالً تصادفی بررسی شد .تیمارها در سه تکرار انجام و
نتایج بهدست آمده با روش آنالیز واریانس و مقایسه
میانگینها با آزمون چند دامنهای دانکن و مقایسه
میانگین اثرات متقابل فاکتورهای اعمال شده با روش
حداقل میانگین مربعات در سطح احتمال  5درصد مورد
بررسی قرار گرفت .آنالیزهای آماری با نرمافزارهای

SAS

نسخه  9/1و نمودارها با استفاده از نرمافزار اکسل رسم
شد.
نتايج و بحث
اثرات دما و فشار بر شار تراوه آب انار در طی فرآيند غشائی
اولترافيلتراسيون

منحنیهای پاسخ دینامیکی شار تراوه آب انار در طی
زمان فرآیند برای تیمارهای مختلف در شکل  1آورده
شده است .مطابق این شکل ،منحنیهای شار تراوه-زمان
را میتوان به  3قسمت مجزا تقسیم کرد .الف -منطقه
کاهش سریع شار تراوه ( :)Іاز شروع عملیات غشایی تا
حدود دقیقه  ،5ب -منطقه کاهش کند شار تراوه (:)П
از دقیقه  5تا حدود دقیقه  22-27و ج -منطقه شار تراوه
پایدار ( :)Шاز دقیقه  27تا پایان عملیات غشایی .کاهش
سریع در شار تراوه ،به جذب سطحی ذرات کلوئیدی
مانند مواد پکتینی ،تاننها ،پلیمرهای رنگی ،سایر مواد
پلیمری موجود در آب انار و تشکیل الیه پالریزاسیون

غلظت نسبت داده میشود .البته ،گرفتگی داخلی به
خاطر مسدود شدن منافذ غشاء در مراحل اولیه شفاف-
سازی را نیز میتوان به عنوان عامل دیگر در کاهش
سریع شار تراوه در نظر گرفت .در مرحله دوم ،شار تراوه
با شیب مالیمتر کاهش و در نهایت شار تراوه به حالت
پایدار رسید .دلیل این کاهش مالیم ،گرفتگی غشاء،
تشکیل و ضخیمتر شدن الیه کیک در سطح داخلی
غشاء و افزایش ویسکوزیته خوراک بود .نتایج حاصل با
نتایج سایر تحقیقات مشابه در مورد شفافسازی آب انار
با استفاده از غشاء اولترافیلتراسیون مطابقت داشت
(.)Bodbodak et al., 2021
نتایج بررسی اثر فشار در دمای ثابت  20درجه
سلسیوس نشان داد که افزایش فشار از  1/5به  2/0و
 2/5بار باعث افزایش شار تراوه در حالت پایا به ترتیب
برابر با  51/33و  58/68درصد شد (شکل  .)1بررسی
دقیق نمودارها نشان داد که بین شار تراوه در فشار در
عرض غشاء  2/0و  2/5بار اختالف زیادی وجود ندارد و
منحنی شار تراوه-زمان آنها تقریبا منطبق برهم هستند.
لذا در دمای  20درجه سلسیوس ،فشار  2/5بار به عنوان
فشار حد تعیین شد .در دمای  30درجه سلسیوس نیز
افزایش فشار از  1/5به  2/0و  2/5بار به ترتیب باعث
افزایش  57/55و  91/22درصدی در شار تراوه شد .در
این دما نیز فشار  2/5بار به عنوان فشار حد تعیین شد.
سایر محققان نیز در مورد افزایش شار تراوه در اثر
افزایش فشار ،نتایج مشابهی را گزارش کردهاند
(.)Rai et al., 2006; Gökmen & Çetinkaya, 2007
اما ( De Barros et al. )2003با بررسی شفافسازی آب
آناناس به روش اولترافیلتراسیون چنین اظهار کردند که
افزایش فشار تاثیری بر میزان شار تراوه ندارد .البته دلیل
این امر را میتوان به باال بودن میزان پالپ آب آناناس
نسبت داد.
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0

زمان (دقيقه)
شکل  –1تغييرات شار تراوه آب انار با گذشت زمان در دماهاي ( 20الف) و ( 30ب) درجه سلسيوس و فشارهاي  2/0 ،1/5و  2/5بار

نتایج مقایسه میانگینها نشان داد که پارامترهای

و دما تاثیری بر میزان  pHنداشتند .همچنین مقایسه
میانگین  pHتراوه تیمارهای غشایی با خوراک (جدول)2
نشان داد که از نظر  pHاختالف معنیداری بین تیمارها
و خوراک وجود نداشت (Rai et al. )2006( .)p >0/05
با بررسی اثر فرآیند شفافسازی غشایی اولترافیلتراسیون
بر کیفیت آب سیب به نتایج مشابهی دست یافتند.

تراوه با خوراک نشان داد که مقدار بریکس بهطور معنی-

اسيديته كل

شاخصهاي كيفی فرآيند اولترافيلتراسيون
مواد جامد محلول (بريکس)

عملیاتی دما و فشار تاثیر معنیداری بر بریکس آب انار
نداشتند و بین تیمارهای مختلف اختالف معنیدار وجود
نداشت ( .)p >0/05مقایسه میانگین بریکس نمونههای
داری ( )p <0/05کاهش یافت (جدول  .)2دلیل این امر
تاثیر ذرات معلق موجود در خوراک بر مقدار بریکس
اندازهگیری شده توسط رفراکتومتر است (.)Rai et al., 2006
( McLellan et al.)2005با بررسی اثر شفافسازی و تغلیظ
آب پرتقال به روش غشایی بر مقدار بریکس ،هیچ نوع
تغییری را در میزان بریکس مشاهده نکردند.
:pH

نتایج مقایسه میانگین  pHتراوه تیمارهای مختلف
غشایی نشان داد که تغییرات پارامترهای عملیاتی فشار

نتایج مقایسه میانگین اسیدیته تراوه تیمارهای مختلف
غشایی نشان داد که سطوح مختلف پارامترهای عملیاتی
فشار و دمای اعمال شده تاثیری بر میزان اسیدیته تراوه
نداشتند ( .)p >0/05همچنین مقایسه میانگین اسیدیته
تراوه تیمارهای غشایی با خوراک (جدول  )2نشان داد
که اختالف معنیداری بین این تیمارها و خوراک وجود
داشت ( .)p <0/05دلیل کاهش اسیدیته تراوه نسبت به
خوراک را میتوان به افزایش انتخابگری غشاء به خاطر
بروز پدیده گرفتگی و پالریزاسیون غلظت نسبت داد.
( Rai et al. )2006در بررسی اثر فرآیند شفافسازی

606

مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،52شماره  ،4زمستان ( 1400علمی پژوهشی)

اولترافیلتراسیون برکیفیت آب گالبی به این نتیجه
رسیدند که اسیدیته تراوه نسبت به خوراک  5درصد
کاهش نشان داد .همچنین شفافسازی آب پرتقال با
روش اولترافیلتراسیون نیز نتایج مشابهی را نشان داد
(.)Rai et al., 2007
چگالی

مقایسه میانگین چگالی تراوه تیمارهای مختلف غشایی
نشان داد که اثر سطوح مختلف پارامتر عملیاتی دما بر
میزان چگالی معنیدار ( ،)p <0/05اما اثر فشار
غیرمعنیدار بود ( .)p >0/05بهطور کلی چگالی نمونه-
های تیمار شده در دمای  30درجه سلسیوس بیشتر از
 20درجه سلسیوس بود .بدیهی است که با افزایش دما،
ویسکوزیته خوراک کاهش ،ضریب نفوذپذیری حالل و
اجزای محلول و نیز ضریب انتشار مواد کلوئیدی انباشته

شده از سطح غشاء به توده تراوه افزایش مییابد .لذا،
ضخامت غشاء ثانویه ناشی از این مواد و اثر بازدارندگی
آن در برابر عبور مواد کمتر شده و در مقایسه با دمای
 20درجه سلسیوس ،مواد با وزن مولکولی باالتر نیز قادر
به عبور از غشاء شدند و در نتیجه چگالی افزایش یافت.
همچنین مقایسه میانگین چگالی تراوه تیمارهای غشایی
با خوراک (جدول  )3نشان داد که مقدار چگالی آب انار
بهطور معنیدار نسبت به خوراک کاهش یافت (p 0/05
<) .این نتایج با یافتههای ( Vaillanta et al. )2005در
مورد اثر شفافسازی و تغلیظ آب خربزه با روش غشایی
بر چگالی آب خربزه مطابقت داشت .همچنین کاهش در
میزان چگالی آب پرتقال پس از اعمال فرآیند شفاف-
سازی گزارش شده است (.)Rai et al., 2007

جدول  -2خصوصيات فيزيکی و شيميايی تراوه آب انار پس از اعمال فرآيند شفافسازي غشايی اولترافيلتراسيون
فاكتورهاي اندازهگيري شده

تيمارهاي اعمال شده
دما

فشار

مقدار مواد جامد محلول
(درجه بريکس)

(درجه سلسيوس)

(بار)

20

1/5

b

30

خوراك

14/5±0/1

اسيديته

pH
ns

3/29±0/04

( درصد)
b

چگالی
(گرم بر سانتی متر مکعب)
cde

0/76±0/09

1/057±0/003

2/0

14/4±0/1b

3/28±0/09ns

0/76±0/07 b

1/056±0/001ed

2 /5

14/4±0/1b

3/29±0/03ns

0/77±0/06 b

1/054±0/007e

1/5

14/6±0/1b

3/29±0/03ns

0/76±0/09 b

1/061±0/009b

2/0

b

14/6±0/1

2 /5

b

14/6±0/1

3/29±0/03

15/3±0/1a

3/30±0/09ns

ns

3/2±0/03

ns

b

0/75±0/09

b

0/75±0/03

0/86±0/07a

bcd
b

1/058±0/01

1/060±0/006

1/066±0/009a

*حروف غيرمشابه در هر ستون بيانگر وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد است (.)p <0/05

تركيبات زيست فعال
آنتوسيانين كل

نتایج مقایسه میانگین مقدار آنتوسیانین کل تراوه
تیمارهای مختلف غشایی نشان داد که فقط اثر اصلی
سطوح مختلف دما بهطور معنیدار باعث کاهش میزان
آنتوسیانین کل شده است ( .)p <0/05احتماالً با افزایش
دما ،سرعت واکنشهای تجزیهای و پلیمریزه شدن
آنتوسیانینها افزایش و در نتیجه مقدار آنتوسیانینها
کاهش یافت (Vural et al., Youn et al., 2004

; .)1998تیمار دمای  20درجه سلسیوس و فشار 2/0بار
و تیمار دمای  30درجه سلسیوس و فشار  2/0بار به
ترتیب با  2/8و  14/3درصد کمترین و بیشترین کاهش
را در مقدار آنتوسیانین کل داشتند (جدول  .)3مقدار
آنتوسیانین کل تراوه تیمارها درمقایسه با نمونه خوراک
کاهش معنیداری داشت ( .)p <0/05البته مقدار این
کاهش زیاد نبوده و در حدود  8/9درصد بود .این کاهش
احتماالً بهدلیل سیرکوله شدن خوراک در طی زمان
شفافسازی و تخریب اکسیداسیونی آنتوسانینها در
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مجاورت اکسیژن هوا بود (.)Baklouti et al., 2012
فنول كل

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اثر متقابل پارامتر
عملیاتی فشار و دما بهطور معنیدار باعث کاهش مقدار
فنول کل شد ( .)p <0/05تیمار دمای  20درجه
سلسیوس و فشار  2/0بار و تیمار دمای  30درجه
سلسیوس و فشار  2/0بار به ترتیب با  6564و mg/L
 5697میلیگرم بر لیتر معادل اسید گالیک کمترین و
بیشترین مقدار فنول کل را داشتند (جدول  .)3مقدار
فنول کل تراوه تیمارها در مقایسه با نمونه خوراک به
مقدار  16-27درصد کاهش یافت ( .)p <0/05این
کاهش احتماالً بهدلیل کندانس شدن و یا پلیمریزه شده
ترکیبات تاننی با ترکیباتی مانند پروتئینها باشد که
نمیتوانند از غشاء عبور کنند و با تاثیر بر مقدار فنول
کل نمونههای تیمار شده باعث کاهش مقدار آن شده
است ( .)Davarci et al., 2019سیرکوالسیون خوراک و
تخریب اکسیداسیونی ترکیبات فنولی در مجاورت
اکسیژن هوا نیز میتواند به عنوان یکی از عوامل کاهش
محتوی فنول کل باشد (.)Baklouti et al., 2012
تانن كل
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پارامترهای عملیاتی دما و فشار بر میزان تانن کل معنی-
دار بود ( .)p <0/05میانگین میزان تانن کل برای
دماهای  20و  30درجه سلسیوس به ترتیب برابر با 700
و  764میلیگرم بر لیتر بود .کاهش میزان تانن کل با
افزایش فشار را میتوان به متراکم و ضخیمتر شدن الیه
ذرات انباشته شده بر سطح غشاء و در نتیجه کاهش
اندازه موثر منافذ غشاء نسبت داد .این امر باعث میشود
عبور این ترکیبات پلیمری از غشاء کمتر شود .نتایج
بدست آمده با یافتههای سایر محققان در مورد شفاف-
سازی آب سیب به روش غشایی و با پیشتیمار مواد
کمک صافی مطابقت دارد (Vural Youn et al., 2004
; .)et al., 1998نتایج نشان داد که تانن کل تراوه
تیمارهای غشایی در مقایسه با خوراک نیز بهطور معنی-
داری کاهش یافت ( .)p <0/05میزان این کاهش بین 39
درصد برای تیمار دمای  30درجه سلسیوس و فشار 1/5
بار و  49درصد برای تیمار دمای  20درجه سلسیوس و
فشار  2/5بار بود (جدول  .)3کاهش در میزان تانن کل
نمونههای تیمار شده را میتوان به پسزنی کمپلکس-
های تانن -آنتوسیانین و پلیمرهای رنگی توسط غشاء
نسبت داد (.)Condi et al., 2020

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اثر سطوح مختلف
جدول  -3تركيبات زيست فعال تراوه آب انار پس از اعمال فرآيند شفافسازي غشايی اولترافيلتراسيون

فاکتورهای اندازهگیری شده

تیمارهای اعمال شده
دما
(درجه سلسیوس)

فشار
(بار)

آنتوسیانین کل (میلی-
گرم بر لیتر معادل
سیانیدین -3گلیکوزید)

فنول کل
(میلیگرم بر لیتر
معادل اسید گالیک)

تانن کل
(میلیگرم بر لیتر)

( درصد)

20

1/5
2/0
2/5

92/8±1/5c
96/7±7/5 b
94/0±0/5 c

96±6248c
87±6563b
91±6407bc

54±714d
41±708d
57±679e

27/1±3/5d
27/1±2/9d
26/1±9/2e

30

1/5
2/0
2/5

88/2±4/0d
85/0±3/6 e
87/4±9/0 d

79±5933d
101±5696e
67±5854de

39±796b
63±752c
30±746c

28/1±0/6b
27/2±6/0c
27/1±6/7c

99/8±5/5a

45±7800a

56±1800a

39/0±9/5a

خوراک

مهار رادیکالهای آزاد DPPH

*حروف غيرمشابه در هر ستون بيانگر وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد است (.)p <0/05
درصد مهار راديکالهاي آزاد DPPH

نتایج مقایسه میانگین درصد مهار رادیکالهای آزاد

 DPPHتراوه تیمارهای مختلف غشایی نشان داد که اثر
سطوح مختلف پارامترهای عملیاتی دما و فشار بر درصد
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مهار رادیکالهای آزاد  DPPHمعنیدار بود (.)p <0/05
میانگین مقدار درصد مهار رادیکالهای آزاد DPPH
برای دماهای  20و  30درجه سلسیوس به ترتیب برابر
با  27/1و  27/7درصد بود .مقایسه میانگین درصد مهار
رادیکالهای آزاد  DPPHتراوه تیمارهای غشایی با
خوراک نیز نشان داد که تیمار غشایی باعث کاهش
معنیدار درصد مهار رادیکالهای آزاد  DPPHشد (در
حدود  29/9-32/4درصد) ( .)p <0/05با توجه به نتایج
( ،Gil et al. )2000ترکیبات تاننی نسبت به ترکیبات
آنتوسیانینی و سایر ترکیبات فنولی تاثیر بیشتری در
ظرفیت آنتی اکسیدانی آب انار دارند .کاهش درصد مهار
رادیکالهای آزاد  DPPHدر نمونههای تیمار شده نسبت
به نمونه خوراک را میتوان به حذف بیشتر ترکیبات
تاننی در اثر افزایش فشار و متراکم و ضخیمتر شدن الیه
ذرات انباشته شده بر سطح غشاء و در نتیجه کاهش
اندازه موثر منافذ غشاء نسبت داد .عالوه بر این تجزیه و
اکسید شدن ترکیبات آنتوسیانینی ،اکسید شدن
ترکیبات فنولی ،کندانس شدن و پلیمریزه شدن
ترکیبات تاننی و در نتیجه پس زدن این ترکیبات توسط
غشاء نیز میتواند در این کاهش موثر باشد.
پکتين ،ويسکوزيته و شفافيت
پکتين

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که همه تیمارهای
اعمال شده غشایی برای شفافسازی آب انار مقدار
پکتین را بهطور معنیدار ( )p <0/05کاهش دادند (بیش
از  98درصد) (جدول  .)4کاهش پکتین و سایر ترکیبات
عامل کدورت مانند تاننها ،پروتئینها و رنگدانههای
پلیمری توسط فرآیند شفافسازی با غشاء
اولترافیلتراسیون باعث بهبود و پایداری حالت شفاف آب
انار میشود Youn et al. )2004( .نیز ناچیز بودن
ترکیبات پکتینی و نشاسته تراوه آب سیب شفاف شده
به روش اولترافیلتراسیون را گزارش کردند .همچنین
کاهش  80درصد مقدار پکتین در آب آناناس شفافشده

به روش اولترافیلتراسیون گزارش شدهاست ( De

.)Barros et al., 2003
ويسکوزيته

مقایسه میانگین ویسکوزیته تراوه (در  20درجه
سلسیوس) تیمارهای مختلف غشایی نشان داد که اثرات
اصلی سطوح مختلف پارامترهای عملیاتی دما و فشار بر
میزان ویسکوزیته معنیدار بود ( )p <0/05به طوری که
افزایش دما باعث افزایش ویسکوزیته تراوه شد)2007( .
 He et al.با بررسی شفافسازی آب سیب به روش
اولترافیلتراسیون به این نتیجه رسیدند که افزایش دما از
 23به  50درجه سلسیوس ،باعث افزایش ویسکوزیته
تراوه شد .همانطور که در مورد چگالی هم اشاره شد،
افزایش ضریب انتشار درشت مولکولها و نازک شدن
الیه ثانویه ایجاد شده بر سطح غشاء در دماهای باالتر
باعث افزایش میزان عبور مواد با وزن مولکولی باالتر از
غشاء شده که منجر به افزایش ویسکوزیته میشود.
هرچند این افزایش به مقدار جزئی بود .افزایش فشار نیز
باعث فشرده شدن الیه پالریزاسیون غلظت و گرفتگی
شده و این الیه فشرده مانع از عبور ذراتی میشود که در
حالت فشار پایین و تخلخل زیاد از غشاء عبور میکنند،
در نتیجه با افزایش فشار ،ویسکوزیته کاهش مییابد
( .)McLellan & Padilla-Zakour, 2005مقایسه
میانگین ویسکوزیته تراوه تیمارها با خوراک نیز نشان-
دهنده کاهش معنیدار ویسکوزیته بود ()p <0/05
(جدول  .)4دلیل این امر نیز پسزنی مواد معلق ،مواد
پکتینی و فنولی توسط غشاء بودVaillanta et al. ( .
 (2005نیز با شفافسازی آب خربزه به نتایج مشابهی در
مورد ویسکوزیته دست یافتند.
شفافيت

مقایسه میانگین شفافیت تراوه تیمارهای مختلف غشایی
نشان داد که تنها اثر اصلی سطوح مختلف پارامتر
عملیاتی دما بر میزان شفافیت معنیدار بود (.)p <0/05
همه تیمارهای فرآیند غشایی بهطور معنیدار باعث

بدبدك و فرمانی :نقش فرآيند اولترافيلتراسيون ...

(علمی پژوهشی)

افزایش شفافیت آب انار در مقایسه با خوراک شدند
( .)p <0/05این تیمارها بهطور میانگین  16درصد
شفافیت را افزایش دادند .بیشترین مقدار شفافیت (96/5
درصد) مربوط به تیمار دمای  20درجه سلسیوس و فشار
 2/5بار بود (جدول  .)4با افزایش دما میزان تجزیه و
پلیمریزاسیون ترکیبات فنولی بهویژه آنتوسیانینها
افزایش و میزان شفافیت کاهش یافت ( Gökmen et
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 .)al., 2007اما افزایش فشار تاثیری بر میزان شفافیت
نداشت .شفافیت تراوه همه تیمارها باالتر از  90درصد
بود .لذا ،همه نمونههای تیمارشده حائز شرایط استاندارد
شفافیت برای آب انار هستند .افزایش شفافیت بهدلیل
کاهش ذرات کلوئیدی ،مواد پکتینی ،تاننها ،رنگدانه-
های پلیمری ،فیبرها و پروتئینها در تراوه است.

جدول  -4تغييرات ويسکوزيته و پکتين تراوه آب انار پس از اعمال فرآيند شفافسازي غشايی اولترافيلتراسيون
فاكتورهاي اندازهگيري شده

تيمارهاي اعمال شده
دما

فشار

پکتين

ويسکوزيته
(سانتی پوآز)

شفافيت

(درجه سلسيوس)

(بار)

( درصد)

20

1 /5

ناچيز

c

1/77±0/02

95/0±3/5

2/0

ناچيز

1/67±0/03 d

95/4±0/3 b

2/5

ناچيز

1/61±0/01 e

96/5±0/1a

1 /5

ناچيز

2/0

ناچيز

2/5

ناچيز

30

خوراك

0/15±0/01 bc

b

1/85±0/02

( درصد عبور در  650نانومتر)
bc

bc

95/1±0/1

1/78±0/01c

94/7±0/2bc

1/72±0/01 d

94/6±0/2c

2/15±0/02 a

80/0±9/2d

*حروف غيرمشابه در هر ستون بيانگر وجود اختالف معنیدار در سطح  5درصد است (.)p <0/05

نتيجهگيري
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فرآیند شفاف-
سازی غشایی اولترافیلتراسیون باعث افزایش شفافیت،
کاهش مقدار پکتین و تانن کل شده و تاثیر کمی بر
کاهش مقدار ترکیبات زیست فعال آب انار مانند
آنتوسیانینها و فنولها دارد .همچنین نتایج نشان داد
که استفاده از دمای پایین در فرآیند شفافسازی باعث
پایداری بیشتر و در نتیجه افت کمتر ترکیبات زیست
فعال میشود .عالوه بر این ،افزایش دما و فشار باعث
افزایش میزان شار تراوه عبوری از غشاء شد .اما ،بهدلیل
کاهش میزان ترکیبات فنولی و آنتوسیانینی استفاده از
دماهای باال برای شفافسازی آب انار توصیه نمیشود.
بررسی فعالیت آنتیاکسیدانی نیز بیانگر کاهش معنیدار
درصد مهار رادیکالهای آزاد 29/32-9/4( DPPH
درصد) تراوه تیمارهای غشایی در مقایسه با نمونه
خوراک بود .ویسکوزیته تراوه تیمارها در مقایسه با نمونه
خوراک بهطور معنیدار کاهش یافت که دلیل این امر

پسزنی مواد معلق ،ذرات پکتین و مواد فنولی توسط
غشاء است .در نهایت ،شفافیت تراوه همه تیمارها باالتر
از  90درصد بود که ناشی از کاهش ذرات کلوئیدی ،مواد
پکتینی ،تاننها ،رنگدانههای پلیمری ،فیبرها و
پروتئینها در تراوه است .با توجه به اینکه شفافسازی
غشایی اولترافیلتراسیون آب انار در مقیاس نیمه صنعتی
در دمای  20درجه سلسیوس و فشار  2بار باعث کاهش
قابل توجه ترکیبات تاننی و پکتینی در آب انار (عوامل
اصلی در کدورت ،طعم گس و تغییر رنگ آب انار به رنگ
قهوهای در طی نگهداری) و افزایش شفافیت به 95
درصد شده و از طرف دیگر تاثیر کمی بر مقدار
آنتوسیانین کل (در حدود  3درصد) بهعنوان ترکیبات
اصلی زیست فعال آب انار دارد ،لذا استفاده از این فرآیند
در شفافسازی آب انار در مقیاس صنعتی توصیه
میشود.
هيچگونه تعارض منافع بين نويسندگان وجود ندارد.
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