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 تیفیو ک یدانیاکسیآنت تیو فنول کل، فعال کوپنیل گمانیپ یگاما بر محتوا یاثر پرتوده یبررس

 یفرنگتفاله گوجه یکروبیم
  (2)مهری،دهقان بازخانه -(1) *،سمیرایاردستان یبرنج

  
  کاربرد پرتوهاپژوهشکده  ،یاپژوهشگاه علوم و فنون هسته، پژوهشگاه انرژی اتمی سازمان1

  علوم و صنایع غذایی، گروه کشاورزی دانشکده، نام یبندر انزل نییمهرآ یآموزش عالموسسه 2
 :دهيچک
له گوجه یهانمونه فا ما در دُزها یدر معرض پرتوها یفرنگت ند یلوگریک 25و  10، 4 یگا بقرار گرفت به شیا افزا.   kGy 25دُز 

(. با P<05/0دارد   مارهایکل ت لوبا فن دارینمونه کنترل، اختالف معن کل (. فنولP<05/0استت)  داشتتته شیافزا کوپنیل یمحتوا
 طوربه یکروبیدُز شتتمارم م شی(. با افزاP<05/0  استت)داشتتته شیافزا یدانیاکستتیآنت )یخاصتت 25و  kGy 10  دُز به  شیافزا

آن در نمونه  نیو کمتر شتتتاهد در نمونه ،هامیکروارگانیستتت  یشتتتمارم کل زانیم نیشتتتتریب (.P<05/0  اف)یکاهش  یداریمعن
kGy25 دُزیینسبتا مطلوب مواد غذا و مجاز ییایمیو ش یکروبیم یهایژگیبا توجه به و دیمشاهده شد که شمارم به صفر رس ، 

kGy 10، استفاده شود یفرنگتفاله گوجه یمناسب فراور یعنوان دُز پرتودهبه تواندیم. 

 اکسیدان، کیفی) میکروبیکوپن، آنتیفرنگی، لیپرتودهی گاما، تفاله گوجه کلمات کليدی:

 

 مقدمه

س ستتتُ  ،فرنگیگوجه مهمی چون رب باشتتتد که در تولید محصتتتوفرفرنگی از محصتتتوفر فرعی میی گوجهتفاله

شنی فرنگی وگوجه ستفاده قرار میچا  ،1B، A هایی جانبی، منبع خوبی از ویتامیناین فرآوردهگیرد. های مختلف مورد ا

2B  وC های گرم ستتتال و رطوب) باف و غنی بودن از مواد م ذی تولید در ماهعل) فرنگی بهگوجه یتفالهباشتتتد. می

. پرتودهی مواد غذایی، برای حفظ کیفی) مواد، نگهداری در انبارها، 1 رودو از بین میزده به ستتترع) ک   ، مختلف

صرفه ضایعار مواد غذایی، باعث  ستفاده از  س). از طرفی ا ضروری ا شرار  جویی خواهد دفع آفار و از بین بردن ح

 2005در ستتتال . شتتتودمی استتتتفاده گاما پرتو فرنگی از،های گوجهتفاله فرآوری در میکروبی بار کاهش منظورشتتتد. به

Schindler سی قرار دادندو همکارانش تاثیر پرتودهی گاما بر ترکیبار فنل گوجه سال  .2 فرنگی را مورد برر  1988در 

Thomas غذایی  دیود عمر مفبهبراوری، فپرتو با و همکارم له گوجهمواد  ف) آنفرنگی و از بین رفتن از جم ها را آ

را تا  کوپنیل بیتخر ،یستتتازرهیو ذخ یدر فرآور دُزهای پایین پرتو،و  تیمار حرارتیکوتاهتر  . زمان3 گزارم کردند

 و میکروبی فیزیکوشتتیمیایی، هایبر ویژگی پرتوگاما اثر تعیین حاضتتر، پژوهش از . هدف4 دهدیکاهش م یادیحد ز

شی فعالی) سای س) فرنگیهای گوجهتفاله ضداک فرنگی های تفاله گوجه. نمونهتا بتوان آن را به چرخه تولید بازگرداند ا
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 با و ارزیابی کل، فنولی ترکیبار مقدار و DPPH توانایی حذف رادیکال رنگ، ، pH میکروبی، بار نظر پرتودهی شتتده از

 اس).نشدهانجام  در کشور شود. تاکنون چنین پژوهشیمی مقایسه ندیده( رتو پ کنترل ینمونه

 روش کار

شیمیایی  شدند. مورد نیازمواد  شرک) مرک آلمان خریداری  کیلوگرم از کارخانه رب  10به مقدار  فرنگیتفاله گوجه از 

سیمینگل صنعتی  شهرک  شهریار،  شد.نوم واقع در تهران، جاده  ش)، خریداری   شده خریداری فرنگیگوجه تفاله د

. شد پودر صنعتی آسیاب توسط شده، خش  تفاله. شود خش  کامال تا گرف) قرار خورشید نور زیر هفته ی  مدربه

های ها در بستتتهمنظور پرتودهی، نمونهبه .شتتد نگهداری تاریکی در و محیط دمای در آزمایش زمان تا شتتده آماده نمونه

بندی و به ستتازمان انر ی اتمی، مرکز تابش گاما، تحویل داده شتتد. بستتته گرم 500 تقریبی وزن به اتیلنی ستتنگینپلی

کانادا در ابعاد آزمایشگاهی با  Nordion( ساخ) شرک) 220توسط راکتور پرتو گاما  گاما سل  Co60پرتودهی با چشمه 

 با شده پرتودهی گری صورر گرف). تفالهکیلو 25و  10، 4 شاهد(،  0در دمای محیط در دُزهای  Gy/s 98/1آهنگ دُز 

 میکروبی و فیزیکوشتتیمیایی شتتیمیایی، هایآزمایش انجام زمان تا ستتازیستتترون و کردن پاستتتوریزه محدوده در دُزها

 نشتتده پرتودهی نمونه با شتتده پرتودهی نمونه هاآزمون برای. شتتوندمی نگهداری محیط دمای در اتیلنپلی هایدرکیستته

 .شودمی مقایسه

 ليکوپن محتوای پيگمان گيریاندازه

 و آلدا روم طبق لیکوپن استتتخرا  برای 1-1-2نستتب) به ترتیببه اتانول-استتتون-هگزان هایمحلول ازبا استتتفاده 

  .5 شوداستفاده می( 2009 همکاران 

 فنول کل محتوای گيریاندازه

 .6 شد گیریاندازهو اس کتروفتومتر  فولین معرف فنول کل با استفاده از محتوای

 اکسيدانیآنتی گيری فعاليتاندازه

 وردم  DPPH    کم  معرف به ،RSC)رادیکالی   ظرفی) کاهش گیریاندازه روم از استفاده با اکسیدانی،آنتی فعالی)  

 .6 گیرندمی قرار ارزیابی

 هوازی مزوفيل هایباکتری کلی شمارش

 . 7 شودمی کش) سطحی طریقبه هاپلی) داخل شده تهیه هایرق). باشدآگارمی کان) پلی) استفاده مورد محیط
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 مخمر و کپک شمارش

 طریقبه هاپلی) داخل شتتده تهیه هایرق). باشتتدمی آگار گلیستترول درصتتد 18 کلران استتتفاده دی مورد کشتت) محیط

  .7 شودمی کش) سطحی

 هاداده آماری تحليل و تجزیه

ستفاده معیار انحراف و میانگین کم  به توصیفی، آمار از کمی، هایویژگی توصیف برای سه برای. شد ا  میانگین یمقای

 دانکن تعاقبی آزمون لزوم صتتتورر در و( ANOVA  طرفه ی  واریانس آنالیز دُز مقدار مت یر به مربوط هایپاستتت 

 Duncan )05/0  دار معنی سطح در=α )21افزار نرم با هاداده تحلیل و تجزیه. شودمی استفاده  SPSS در  .شودمی انجام

 (.P<05/0  دهدمی نشان را دارمعنی اختالف مشابه غیر کوچ  انگلیسی حروفها تمام شکل

 :نتایج

 ليکوپن پيگمان گيری محتوایاندازه

(. P<05/0  داشتتتند دارمعنی اختالف ها با ه مقدار لیکوپن نمونه که داد نشتتان هاآنالیز آماری داده 1 با توجه به نمودار

یب بیشتتتترین و کمترین میزان لیکوپن دربه نه ترت با دُز mg/kgr74/173  کنترل نمو    kGy10( و پرتودهی شتتتده 

mg/kgr66/125.مشاهد شد ) 

 
 3( و kGy10) co  (kGy0 ،)1 (kGy4 ،)2فرنگی؛ های گوجهتغييرات ليکوپن در نمونه (1شکل شماره )

(kGy25.)  

 Guerreiro 2016در مطالعه سال اس). محتوای لیکوپن افزایش داشته kGy 25در این پژوهش با افزایش دُز پرتودهی به 

 باعث کیلوگری 3/3 پرتودهی دُز که آن استت) از حاکی یگیالستت فرنگیگوجه برای آمده دستت) به هایدادهو همکاران، 

 .6 دارد نیاز بعدی مطالعار اثبار کامل این فرضتتتیه به اما استتت)، شتتتده گیالس فرنگیگوجه لیکوپن مقدار افزایش

 لیکوپن،-Z افزایش محتوای ایزومر و لیکوپن-E ایزومر محتوای کاهش باعث kGy4در دُز  باریکه الکترونیپرتودهی با 
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پودر  به نستتتب) فرنگیپوستتت) خشتتت  گوجه در میزان تخریب و لیکوپن شتتتده های ایزومری شتتتدنافزایش واکنش

شترگوجه سه در کیلوگری 1 پایین دُز با شده فراوری هاینمونه در محتوای لیکوپن کاهش .8 شد فرنگی بی  هر با مقای

 دلیلبه اس) کاهش ممکن این. شد مشاهده 5 و kGy 3دُز  در پرتودهی شده هاینمونه سایر و نشده پرتودهی نمونه دو

 و فئولینی  آلدهید ه تنون، متیل استون، قبیل از محصوفتی به منجر که باشد اکسایش و گرما اثر در لیکوپن رفتن بین از

 .9 شد مشاهدهکمتر  لیکوپن محتوای در کاهش کیلوگری 1 کمتر یعنی دُز در حال این با. شودمی گلیوکسال

 کلمحتوای فنل

تیمارهای  کلفنل با دارمعنی اختالف کنترل، کل نمونهفنل محتوای  که داد نشتتان هاآنالیز آماری داده 2با توجه به نمودار 

مشتتتاهده شتتتد بین تیمارها دُز پرتودهی، اختالف معناداری  مقدار افزایش با همچنین (.p<05/0 دارد  پرتودهی شتتتده،

 05/0>P.) یب بیشتتتترین و کمترین میزان لیکوپنبه های پرتودهی در ترت مار  kGy10( و kGy 4   mg/gr407/1 تی

 mg/gr800/0شاهد شد.( م 

 
 3( و kGy10) co (kGy0 ،)1 (kGy4 ،)2 فرنگی؛ های گوجهتغييرات فنل کل در نمونه( 2شکل شماره )

(kGy25.) 

 ترکیبار فوری اکسایش از ناشی ساختاری ت ییر با تواندمی پرتودهی از بعد فنولی  محتوای بر گاما پرتوهای افزایشی اثر

ضیح لیوفن سیژن هایگونه و آزاد هایرادیکال احیای با که شود داده تو شی پذیرواکنش اک  نقش تواندمی پرتودهی از نا

شی سای شته ضداک شد دا س) ممکن ل کلوفن محتوای ظاهری کاهش بافتر، پرتودهی دُزهای در. با  تخریب اثر دلیلبه ا

 اس) ممکن ل کلوفن محتوای در پرتودهی،افزایش از پسمطابق نتایج پژوهش حاضر،  .6 باشد پرتوگاماوسیله به ناچیز

 پرتوهای با کوچکتر اجزای به بزرگتر لیوفن ترکیبار تخریب و گلیکوزیدی اجزای از فنولی  ترکیبار شدن آزاد دلیلبه

γ به منجر غیرمستقی ، مکانیس  .کندمی اعمال غیرمستقی  و مستقی  هایمکانیس  صورربه را خود اثرار پرتودهی. باشد 

. شتتودمی هیدرو ن هایات  و هیدروکستتیل هایرادیکال هیدراته، هایالکترون مانند هاییرادیکال تولیدو  آب پرتوکاف)

 پروسیانیدین موجود تاییشش تایی،پنج چهارتایی، تایی،پلیمرهای سه گلیکوزیدی پیوندهای اس) ممکن هارادیکال این
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شکنند را شکیل به منجر و ب سیانیدین مونومرهای ت  در افزایش .9شود می فنولی  پلی کل افزایش باعث که شود پرو

 تأثیر تفاور .مشتتتاهده شتتتد پرتودهی تیمار نتیجه در ها،مولکول ترکیب در ت ییر و هاتانن تخریب با فنولی  محتوای

 نمونه وضعی) محیطی، و ج رافیایی شرایط گیاه، نوع دلیلبه اس) ممکن کل فنل محتوای بر کاهشی یا افزایش پرتودهی

 به وابسته افزایش. باشد گاما پرتو دُز دما، استخرا ، هایروم استخرا ، حالل فنلی، محتوای ترکیب ،(خش  یا جامد 

 سلولی دیواره ساکاریدهایپلی انحالل و پلیمرزدایی توسط بیشتر پذیریاستخرا  به کل فنل در محتوای توجهی قابل دُز

 .10 اس) شده شناخته فنلی ترکیبار سنتز آنزی  مسئول آمونیالیاز، آفنین فنیل فعالی) افزایش برای که پرتو، توسط

 اکسيدانیفعاليت آنتی

 داری داشتندمعنی نسب) به ه  اختالف های نمونهاکسیدانآنتی خاصی) داد، نشان هاآنالیز آماری داده 3با توجه به نمودار 

 05/0>P.) تیمارها  با داریمعنی اختالف کنترل، نمونه اکستتیدانیفعالی) آنتی  (05/0 داشتت>P .)ترتیب بیشتتترین و به

 ( مشاهد شد.kGy4  mg/gr471/9( و kGy 25  236/11 تیمارهای در یاکسیدانآنتی هایکمترین میزان فعالی)

 
 co (kGy0 ،)1 (kGy4،) 2؛ فرنگیهای گوجهاکسيدانی در نمونهميزان تغييرات فعاليت آنتی (3شکل شماره )

(kGy10 و )3 (kGy25 .) 

 فنیل مثال عنوانبه  آنزیمی افزایش فعالی) به عمده طوربه پرتودهی از پس گیاه ی در ی اکستتتیدانآنتی افزایش فعالی)

ی) و آمیالز آمونیون آفنین عال یداز ف ف) از پذیریاستتتتخرا  افزایش به یا( پراکستتت  انحالل و پلیمرزدایی با هابا

اند که پرتتتتودهی رختتتی مطالعار نشان داده. ب10 شودپرتودهی نسب) داده می توسط سلولی دیواره ساکاریدهایپلی

هتا شده اس). این افزایش در مقدار در برختی از نمونته یاکسیدانآنتیموجتب افتزایش میتزان ترکیبار فنلی و فعالی) 

تی تی را م تی از، توان بهکل ترکیبار فنل تدی و تجزیه آزادسازی ترکیبار فنل تار گلیکوزی ی ترکیبار فنلی بزرگتر ترکیب

تر در نتیجه تار کوچتکت ته ترکیب تز عقیده داشتند Adamo د.ی پرتودهی گاما نستب) داب تدهای ، و همکتاران نی که فراین

تودهی گاما می تایش و پرت تیاکس تیمیایی پل تلتوانند پیوندهای ش تکنندفن تا را بش لول با وزن های محبنابراین، فنل .ه

ها نیز پرتودهی موجب کاهش فعالیتت) در برخی نمونه .شتتوندرهتتا متتی یاکسیدانآنتیو دارای خاصی) مولکولی ک  

ته یاکسیدانآنتی ت) ک تده اس تی، ش تهم تد ب تذف رادیکالتوان تل ح تده های آزاددلی تاد ش ته ،ایج تای در نتیج ی پرتوه
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اکسایشی و مقدار کل دبر فعالی) ض ،هتتتای اثتتتر پرتودهی گامااین تفاور. 11 ها باشدتوسط ضداکسایندهساز، یتتتون

تار فنلی ممکن اس) ته ،ترکیب تاورب تل تف تار شیمیایی آن ،دلی تاه، ترکیب توع گی تایی، در ن ها، شرایط محیطی و ج رافی

 .10 ز پرتتودهی گامتا باشدنتوع حتالل و روم استخرا ، ترکیب محتتوای فنلتی و دُ

 شمارش کلی باکتری، کپک و مخمر

 (.P<05/0  وجود دارد داریمعنی های کنترل و تیمارها، اختالفبین نمونه ،1جدول  در هابا توجه به آنالیز آماری داده

شمارم کلی باکتری، در شترین میزان  شمارم  kGy25 تیمارو کمترین آن در  kGy4 تیمارو  نمونه بی شد که  شاهده  م

آن در و کمترین  شتتاهد تیمار به صتتفر رستتید. همچنین  بیشتتترین شتتمارم کلی ک   و مخمر درهای آن کلی باکتری

داری طور معنیمیکروبی بهمیزان فعالی) میکروبی و مشاهد شد. با افزایش دُز پرتودهی شمارم  25و  kGy10 تیمارهای

 کاهش یاف).

 (cfu/gr های میکروبی در نمونه گوجه فرنگی شاهد و پرتودهی شده ( ویژگی1جدول  

 kG25دُز  kG10دُز  kG4دُز  نمونه شاهد میکروب

 عدم مشاهدهb210×2/1 a غیر قابل شمارمc غیر قابل شمارمc شمارم کلی باکتری

 عدم مشاهدهa عدم مشاهدهb210 ×3 a غیر قابل شمارمc ک   و مخمر

 (.P<05/0  دهدمی نشان را دارمعنی اختالف مشابه غیر *حروف

توانایی بافیی در کاهش بار میکروبی و ها، و تاحدی ت ییر ماهی) پروتئین DNAآستتتیب رستتتاندن به با گاما  پرتوهای

 پرتو به نسب) زا،بیماری هایباکتری سازترینو مشکل ترین. به طورکلی متداول12غذایی دارد افزایش عمر انباری مواد

 تاثیر هاریززنده  DNA روی مستتتتقیماً . پرتو13 روندمی از بین گریکیلو 10 ی کمتر ازدُزها و با هستتتتند حستتتاس

 یا شوند،می دوباره تولید جه) هازندهریز توانایی کاهش به منجر عرضی اتصافر و DNA رشته شکستن با و گذاردمی

ستقی  صورربه ست  روی بر اثر با غیرم ضر  .14 شودمی هاریززنده بردنبین از به منجر آنزیمی، سی با در مطالعه حا

های میکروبی  شمارم ک   و مخمر صفر و شمارم کلی باکتری در دامنه مجاز مواد غذایی یعنی کمتر توجه به ویژگی

سبتا مطلوب، دُز cfu/gr 300از  شیمیایی ن شیمیایی و فیزیکو سب برای تواند بهکیلوگری، می 10(،  عنوان دُز پرتودهی منا

  فرنگی مورد استفاده قرار گیرد.فراوری تفاله گوجه
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