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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

بندی بر بار میکروبی، محتوای فنول کل و فعالیت اثر پرتودهی گاما تحت اتمسفرهای مختلف بسته

 اکسیدانی پودر زردچوبهآنتی
 (2)* برنجی اردستانی، سمیرا  - (1) اسماعیلی، سعیده

 ای و صنایع غذایی کشور، گروه تحقیقات علوم و صنایع غذایی .  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، انستیتو تحقیقات تغذیه۱

 ۱4399-5۱۱۱3پستی ای، پژوهشکده کاربرد پرتوها، صندوق . سازمان انرژی اتمی ایران، پژوهشگاه علوم و فنون هسته*۲

 چکیده

و خالء( بر بار ميكروبی و خصوصيات شيميايی  2N بندي )هوا،هاي مختلف بسته( در محيط15و  kGy 0 ،5 ،10تأثير پرتودهی گاما )
كارايی پرتودهی در كاهش آلودگی ميكروبی  اكسيدانی، بررسی شد.آنتی و فعاليت (TPC)پودر زردچوبه، از جمله، محتواي فنول كل 

با افزايش دُز پرتودهی، بار ميكربی قابل تشخيص نبود. پرتودهی در حضور اكسيژن  ترين دُز مشاهده شد.ها حتی در پاييننمونه

پرتودهی  بود.kGy 15اكسيدانی عصاره متانولی داشت و بيشترين فعاليت در و افزايش فعاليت آنتی  TPCاثرات سينرژيک بر استخراج 
كند، استخراج تركيبات زيست فعال زردچوبه را تضمين میتحت اتمسفر هوا، ايمنی ميكروبی و مطلوبيت پودر  kGy 10گاما تا دُز 

 .بخشداكسيدانی را بهبود میو فعاليت آنتی

  اكسيدانی، محتواي فنول كلپرتودهی گاما، زردچوبه، بار ميكروبی، فعاليت آنتی :کلمات کلیدی
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Abstract 
The effect of gamma irradiation (0, 5, 10, and 15 kGy) under various atmospheres of packaging (air, N₂, and vacuum) 

on the microbial load and some chemical properties of turmeric powder, including total phenolic content (TPC ( and 

antioxidant activities, was investigated. The efficiency of irradiation in reducing microbial contamination was 

observed even at the lowest dose. By increasing the irradiation dose, the microbial load was not detectable. Irradiation 

in the presence of oxygen had synergistic effects on the extraction of TPC, and increased the antioxidant activity of 

the methanolic extracts: highest activity was at 15 kGy. Generally, gamma irradiation up to the dose of 10 kGy under 

air atmosphere ensures the microbial safety and desirability of turmeric powder, improves the extraction yield of 

bioactive compounds and, antioxidant activities. 
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 ای اریانبیست و پنجمین کنفرانس هسته
گاه آزا -۱۳۹۷اسفندماه  ۲و  ۱  د اسالمی )واحد بوشهر(دانش

 مقدمه

ادويه فراسووودمند بسوويار معرود هندي )زعفران هندي( با كاربرد زيادي در صووناي  (.Curcuma longa L) زردچوبه 

ضد ديابتی، حفاظ سرطانی،  ضد ست. خواص  ضد ميكروبی و غذايی و دارويی ا ضدالتهابی،  شی،  ساي ضداك ت كبدي، 

هزار تن زردچوبه( و  5ايران بزرگترين واردكننده )ساالنه حدود . [1]است زردچوبه ثابت شده 1فعاليت ضد ويروس ايدز

. اقليم گرم و مرطوب كشت، شرايط بهداشتی ضعيف توليد، برداشت، [3و۲]باشد كننده زردچوبه در خاورميانه میمصرد

شكالت سازي، حملذخيره سبب بروز م شاورزان  سب ك شدن و اقدامات نامنا شدن مدت زمان خشک  ونقل و طوالنی 

دليل طبيعت حسوواس به گرماي بسووياري از اجزاي اسووانو زردچوبه، تيمار . به[4]شووود كيفی و بهداشووتی فراوان می

ست. با توجه به قدرت نفوذ كم، پرتو فرابنفش، در گندزدايی حجم زيادي از ادويهگندز سب ني ها موثر دايی حرارتی، منا

ست. سيدپروپيلن براي كاهش آلودگی ميكروبی در ادويهگازدهی با گازهاي متيل برمايد، اتيلن ني سايد و اك ها هم اخيرا اك

زايی و همچنين ايمنی و حفاظت از محيط زيسووت ممنو  سوورطان دليل سووميت وطور گسووترده در سووراسوور جهان، بهبه

ست شده شده كه در آن حرارتی توليد ساز بهپرتودهی با پرتوهاي يون .[5]ا شناخته  سرد  ستوريزه كردن  عنوان روش پا

سال شود.نمی شت، اطمينان از  ضايعات مواد غذايی پو از بردا سب براي كاهش آلودگی و  متی پرتودهی گاما روش منا

ها ضروري هاي گسترده درباره اثر آن بر خواص فيزيكوشيميايی ادويهپژوهش كيفيت و تسهيل تجارت مواد غذايی است.

ست  ستهطور معنیاثرات نامطلوب پرتو گاما بر محصوالت غذايی به .[7و6]ا شده، كاهش میداري با ب يابد بندي اصالح 

، ضووودالتهابی و اثرات اكسوووايشووویضووودخواص وان زردچوبه همچون و فراسوووودمند فرا اينظر به خواص تغذيه .[8]

باشد و كاربرد گسترده آن در صناي  غذايی، دارويی و میفنلی موجود در اين گياه تركيبات پلیسبب به كه ضدسرطانی 

هاي اي در خصووووص اثر پرتودهی تحت اتمسوووفرهاي مختلف بر ويژگیسووورانه مصووورد باالي آن، تاكنون مطالعه

شدهفيزيكو ست. از اينشيميايی و ميكروبی اين ادويه انجام ن شين و فقدان اطالعات ا سی مطالعات پي رو با توجه به برر

بار اثر توام پرتو يون باره اين موضوووو ، در اين پژوهش براي اولين  ما در دُزهاي در گا با  15و  kGy 0 ،5 ،10سووواز 

هاي اسوورورزا، هاي مزوفيل هوازي، باكترييكروبی )باكتريبندي بر بار ماتمسووفرهاي مختلف )هوا، خال و ازت( بسووته

فنيل پيكريل  ديآزاد اكسووايشووی با آزمون راديكال خاصوويت ضوود(، اشووريشووياكلیچنين ها، كرک و مخمر و همفرمكلی

 شود. پودر زردچوبه بررسی میفنولی كل عصاره  محتواي تركيباتچنين و هم۲يلرازهيد

 هامواد و روش

                                                 
1HIV  
۲°DPPH  
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 مواد

به )ريزوم ته.Curcuma longa Lهاي زردچو بازار محلی و فيلم بسووو باال  ( از  ندگی  عت كن مان با م يه  ند ال ندي چ ب

(Pet/EVOH–PA/LDPE) با ضخامت mµ 110 هاي ن )تهران( خريداري شدند. محيطاز شركت پالستيک ماشين الوا

-ROTINA 35R) (Hettich, Dسووانتريفيوژ  كشووت ميكروبی و مواد شوويميايی از مرم آلمان و سوويیما تهيه شوودند.

78532 Tuttlingen) ي سوونن نورطيف دسووتیاهآلمان،  كشووور سوواخت UV-Vis، Agilent مدل Cary 60 اختسوو 

ت سوواخ Sartoriusيک ده هزارم گرم  دقت با ترازوسوواخت كشووور ايتاليا،  TECO GAZآمريكا، حمام اولتراسووونيک 

سوئد، حمام آب گرم )بن ماري( م شور  ستفاده سا WNB14مدل  DIN 40050-IP20مرت مدل ك شور آلمان ا خت ك

 شدند.

 هاسازی عصارهتهیه نمونه و آماده

شووناسووی و تشووريحی در هاي ريخت( با بررسووی ويژگیL. Curcuma longaهاي زردچوبه پو از تاييد گونه )ريزوم

ها به كمک آسياب چكشی صنعتی خرد پژوهشكده گياهان دارويی دانشیاه شهيد بهشتی، از بازار خريداري شدند. ريزوم

شدند mm ۲5/0)اندازه ذرات  60و از الک با مش سته[ 9]( عبورداده  سرو ب ستیاه  50بندي .  گرم پودر زردچوبه با د

هواي معمولی با  چنينمنظور اعمال شوورايط اتمسووفر اصووالح شووده خال و ازت و همبه 3من سوواخت كشووور آلمانهنكل

سته شد. ب شش موردنظر انجام  صادفی در ها بهپو شته  15و kGy 5 ،10كارتن جهت پرتودهی با دُزهاي  3صورت ت گذا

ها قرار در سطح، مركز و انتهاي كارتن مماس با بسته 4دُزيمتر 3منظور تعيين متوسط دُز پرتودهی، شدند. در هر كارتن، به

ها بعد از پرتودهی براي هر نهدر سوامانه تجاري پرتودهی تهران انجام شود. نمو 60داده شود. پرتودهی با چشومه كبالت 

ها ماه( در دماي محيط نیهداري و پو از سر رسيد هر دوره نیهداري تا انجام كليه آزمون 1۲و  8، 4، 0دوره نیهداري )

گرم پودر زردچوبه به نسبت  1نیهداري شدند. براي استخراج عصاره،  C 4°هاي مربوط، درون يخچال، در دماي نمونه

( قرار داده شوود. سوورو C ۲5°دقيقه در حمام اولتراسووونيک )دماي  15مدت تانول مخلوط شوود و بهبا حالل م ۲5به 1

شد و پو از صاد كردن، در آون تحت خال خشک شد و وزن خشک عصاره  (g×13304)سانتريفيوژ min 15مدت به

 شود.ه می( اراي0هاي اولين دوره )دوره نیهداري . در اين مقاله نتاين آزمون[9]دست آمد به

 های میکروبیآزمون

                                                 
3 A-Germany200- HENKELMAN 
4 UK-HARWELL PERSPEX 
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سی شمارش كلی ميكروبی برر شامل  شمارش باكتري[11و  10]هاي ميكروبی  سرورزا ،  شمارش كلی[1۲]هاي ا ها رمف، 

 شوند.انجام می [15] اشريشياكلی، و جستجوي [14]، شمارش كلی كرک و مخمر [13]

 5بررسی میزان ترکیبات فنولی کل

صاره با  µl ۲0 فنولی، براي تعيين مقدار تركيبات وط سيوكالتو مخل-معرد فولين µl 100آب مقطر و  ml 16/1از هر ع

ايت بعد سديم كربنات اضافه و مخلوط خوب هم زده شد. در نه ۲0% (w/v)محلول  µl 300دقيقه به آن  5شد. پو از 

ستیاه طيف nm 760 ، جذب محلول درC 40°ماري دقيقه نیهداري در بن 30از  شد با د . [17و16]سنن نوري خوانده 

ساس ميلی شد تركيبات فنولی كل بر ا صاره بيان  شک ع سيد  بر گرم وزن خ ستاندارد گاليک ا  (mg GAE/gdw)گرم ا

[18]. 

 (°DPPHپیکریل هیدرازیل) -1-فنیلدی -2'و  2با آزمون  ضد اکسایشیبررسی خاصیت 

صاره شی ع ساي ضداك سی فعاليت  ستفاده از راديكال ها،برر  طول درها و خواندن جذب محلول DPPHهاي پايدار با ا

شد.  سننطيف با nm 517 موج صدنوري انجام  سط  °DPPH  راديكال بازدارندگی در صاره تو د ض فعاليت ميزان ) ع

سبه، زير فرمول مطابق ،(راديكالی شد  50ICو ميزان  محا صاره گزارش  =  1Aو  كنترل= جذب 0A )در اين فرمول هر ع

 .[19]نمونه( جذب 

(1)   100] × 0) / A1A –0(%) = [(A °Inhibition of DPPH    
                 

   

 تجزیه و تحلیل آماری

افزار آماري انحراد اسووتاندارد در سووه تكرار( به دسووت آمده با اسووتفاده از نرم ±تجزيه و تحليل آماري نتاين )ميانیين 

SPSS  ۲۲نسخه (IBM, USA)  و روش تجزيه واريانوANOVA ها با استفاده از آزمون چند دامنه و مقايسه ميانیين

ر منظور تعيين اثر متقابل متغيرهاي مسووتقل آزمون، از نرم افز( صووورت گرفت. به > 0.05pدر سووطح احتمال ) 6دانكن

SAS  سخه سم نمودارها با نرم 9.1ن ستفاده قرار گرفت و ر صادفی، مورد ا شد. طرح آماري كامال ت ستفاده   Excelافزار ا

 انجام شد. 

                                                 
5)TPCs( sphenolics contentTotal   
6Duncan’s Multiple Range Test  
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 نتایج و بحث

 اثر پرتودهی در کاهش بار میکروبی پودر زردچوبه

cfu/g 710 (log cfu/g 7 )هاي اسرورزا حدود هاي مزوفيل هوازي و باكتريرتودهی، بار ميكروبی اوليه باكتريپيش از پ

ها در نمونه اشوووريشوووياكلی چنين( بود و همlog cfu/g 4) cfu/g 410ها، كرک و مخمر حدود فرمو آلودگی اوليه كلی

ها براي شمارش كلی داكثر حدود مجاز آلودگی ميكروبی ادويه( ح3677مشاهده شد. مطابق استاندارد ملی ايران )شماره 

باشود. و اشوريشوياكلی منفی می 310ها فرمكلی 5×310، كرک مخمر ۲10هاي اسورورزا ، باكتري5×510ها ميكروارگانيسوم

با  (.>p 05/0پرتودهی گاما اثر كامال موثري در كاهش آلودگی ميكروبی پودر زردچوبه در دُزهاي مختلف داشوووت )

به حد غير  kGy 15داري كاهش يافت و در دُز طور معنیها به، بار ميكروبی نمونهkGy 15تا  0افزايش دُز پرتودهی از 

شد )جدول سترون  سيد و  شخيص ر هاي ، بار ميكروبی پودر زردچوبه از لحاظ آلودگی باكتريkGy 5(. در دُز 1قابل ت

شياكلیفرم، مزوفيل هوازي، كلی شري سيد ولی آلودگی باكتريا ستاندارد ر سرورزا ، كرک و مخمر به حد مطلوب ا هاي ا

براي حفظ كيفيت بهداشوووتی پودر زردچوبه مورد  kGy10بيش از حد اسوووتاندارد بود و پرتودهی در دُز زير  چنانهم

سته سفر ب سب بود. اتم شتداري در محتواي بار ميكروبی نمونهبندي اثر معنیآزمون، منا اثر  چنين(. هم≤p 05/0) ها ندا

(. سازوكار ≤p 05/0دار نبود )دوگانه پرتودهی تحت اتمسفرهاي مختلف نيز در كاهش بار ميكروبی پودر زردچوبه معنی

تواند به اثرات مسووتقيم و غير مسووتقيم تقسوويم شووود. در اثرات مسووتقيم، با تخريب ها میاثر پرتودهی بر ميكروارگانيسووم

شوند. اثر كشندگی ها میكنند و مان  از تكثير ميكروارگانيسم، اغلب مواد ژنيتيكی، را غير فعال میعناصر حياتی در سلول

و تخريب آن  7نوكلئيک اسيدهاي ضروري همچون داكسیتواند سبب شكستن پيوندهاي شيميايی ميكرومولكولپرتو می

رژي سلول و درنهايت مرگ سلول گردند و يا ها و سوخت و ساز انسبب آسيب غشاي سلولی و آنزيم چنينشوند و هم

هاي و گونه H ،°OH°هاي آزاد همچون از طريق پرتوكافت مولكول آب )اثرات غير مسووتقيم( سووبب تشووكيل راديكال

ها را از بين برده و هاي آزاد پيوندهاي كربنی ميكرومولكولی ميكروارگانيسووم. اين راديكال[۲0]شوووند اكسوويژن فعال می

 شوند.بب مرگ سلول میبنابراين س

 

 

 

 

                                                 
7DNA  
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  ( مقايسه ميانیين اثر پرتودهی تحت اتمسفرهاي مختلف بر كاهش بار ميكروبی پودر زردچوبه1جدول )
 آلودگی ميكروبی اتمسفر (kGy) دُز پرتودهی

(log cfu/g) 
15 10 5 0   

ND 
c 17/0±1/۲ b 36/0±39/4 a 0۲/0±98/6 هاي مزوفيل هوازيباكتري هوا 

ND 
c 05/0±03/۲ b 06/0±۲4/4 a 07/0±08/7 خال  

ND 
c 0۲/0±01/۲ b 05/0±03/4 a 0۲/0±03/7 ازت  

ND 
c 5۲/0±60/1 b 06/0±84/3 a 0۲/0±90/6 هاي اسرورزاباكتري هوا 

ND 
c 43/0±48/1 b 03/0±95/3 a 08/0±9۲/6 خال  

ND 
c 41/0±46/1 b 03/0±81/3 a 03/0±93/6 ازت  

ND ND ND 
a 11/0±1۲/4 هاكلی فرم هوا 

ND ND ND 
a 08/0±09/4 خال  

ND ND ND 
a 08/0±0۲/4 ازت  

ND ND ND 
a 07/0±05/4 هوا  

ND ND ND 
a 01/0±0۲/4 كرک مخمر خال 

ND ND ND 
a 18/0±06/4 ازت  

  هوا + - - -

 اشريشياكلی خال + - - -

  ازت + - - -

ستاندارد می±سه تكراردر تمام جداول اين متن، نتاين، ميانیين * سطر و انحراد ا سان در هر  شند. حرود كوچک يك با

باشووود )هر می %95اي دانكن در سوووطح اطمينان دار بين تيمارها با آزمون چند دامنهسوووتون نمايانیر عدم اختالد معنی

 log cfu/g 1 >= غير قابل تشخيصNDطور جداگانه مقايسه شده است(. ريزاندام به

 

 پرتودهی تحت اتمسفرهای مختلف بر میزان ترکیبات فنولی کلبررسی اثر 

دار ها معنیعصوواره TPCsاثر متقابل دوجانبه بر محتواي  چنينبندي و هماثر پرتودهی و اتمسووفر بسووته ،۲جدول مطابق 

سبب القاي واكنش>05/0pبود ) ست  شان داد، پرتودهی تحت اتمسفرهاي مختلف ممكن ا شيميايی(. نتاين ن شده  هاي 

هاي تحت در نمونه TPCs(. ميزان >05/0pشوووود )میايجاد ها عصووواره TPCsدار در محتواي كه نهايتا تغييرات معنی

شتر بود. افزايش محتواي  سفرها بي ساير اتم سبت به  سفر هوا در دُزهاي مختلف ن صاره TPCsاتم ها در اثر فرآيند در ع

سوواكاريدهاي ديواره سوولولی و تغيير در يكرارچیی غشووا و افزايش دليل دپليمريزه شوودن پلیپرتودهی ممكن اسووت به
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ستخراج شتا ستن تركيبات فنولی پيچيده و در شك شكلپذيري تركيبات و  شتر در اثر هاي كوچکتر به  تر با حالليت بي

شی و پرتوك ساي ستخراج افزايش میفرآيندهاي اك شد و درنتيجه بازده ا شی از پرتودهی با پرتودهی همچنين  .يابدافت نا

سيداز ) شده در شود و گونه( می8PPOسبب كاهش يون مو در محل فعال آنزيم پلی فنول اك سيژن فعال ايجاد  هاي اك

سيداز ) س9PODاثر پرتودهی با اثر بر جايیاه فعال آنزيم پروك شكل آن،  و ازاين شده بب كاهش فعاليت آنزيم ( و تغيير 

 . [۲1]يابد ها كاهش میفنولرو اكسايش پلی

 TPCs (mg GAE/gdw)( مقايسه ميانیين اثر پرتودهی تحت اتمسفرهاي مختلف بر ۲جدول )
 اتمسفر

دُز پرتودهی 

(kGy) 
 هوا خال ازت

 cde0/1±1/11۲  
 fg3/۲±۲/108  

cd4/1±3/117 0 

 efg8/0±9/109  
g۲/۲±7/107  

ab4/1±6/1۲0 5 

 efg۲/0±۲/110  
h3/0±۲/105  

bc7/0±5/118 10 

 a4/1±9/1۲0  
def5/1±7/110  

a6/0±3/1۲1 15 

 پیکریل هیدرازیل -1-فنیلدی -2'و  2با آزمون  ضداکسایشیبررسی خاصیت 

به دست آمد. دُز پرتودهی و يا نو   µg/ml 7/7±0/3-۲07/5±1/۲44ها در محدوده عصاره 50ICميزان  3مطابق جدول 

سته سفر ب شی مهار راديكال بندي اثر معنیاتم ساي ضداك شتند ) DPPH°داري بر فعاليت  اثر متقابل  چنين(. همp>05/0دا

شی در نمونه>05/0pدار بود )دوجانبه نيز معنی ساي ضداك شترين فعاليت  شد. ميزان (. بي شاهده  سفر هوا م هاي تحت اتم

 50IC ها تحت اتمسفرهاي مختلف در دُز عصارهkGy 5  كاهش يافت و سرو با افزايش دُز پرتودهی روند افزايشی در

ها مشاهده شد كه دليل آن ممكن است ناشی از تشكيل تركيبات اكسيد كننده در اثر پرتودهی مانند عصاره 50ICمقادير 

گيري هاي اكسووويژن فعال و شوووكلو يا القاي گونه )OH°( هاي آزاد از جمله راديكال آزاد هيدروكسووويلايجاد راديكال

 .[۲۲]شوند هاي گياهی میمحصوالت تخريبی حاصل از پرتو باشد كه سبب كاهش فعاليت ضداكسايشی عصاره

 

 

 

 

 

 

                                                 
8polyphenol oxidase (PPO)  
9peroxidase (POD)  
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 ها ( مقايسه ميانیين اثر پرتودهی تحت اتمسفرهاي مختلف بر فعاليت ضد اكسايشی عصاره3جدول )
 فعالیت ضداکسایشی اتمسفر (kGy) دُز پرتودهی

(µg/ml) 

15 10 5 0   

۲/۲33±3/0b 4/09۲±۲/0e 7/۲07±۲/1f 7/۲۲0±7/0d هوا 
.DPPH 50IC 

1/۲4۲±3/0b 5/۲19±3/1d 7/۲15±6/0e 9/۲۲3±7/0c خال  

5/۲44±3/1a 9/۲۲3±0/0d 6/۲19±5/0d 3/۲۲3±9/0c ازت  

 

 گیرینتیجهبحث و 

براي  4و  log cfu/g 3 ،3 ،4ترتيب به kGy 5ها در دُز پرتودهی زدايی ميكروبی نمونهاثربخشی پرتودهی گاما بر آلودگی

، بار kGy 15با افزايش دُز تا  و كرک/ مخمر بود.ها فرمكلیهاي تشكيل دهنده اسرور، هاي هوازي، باكتريكل باكتري

)دُز مجاز براي ضدعفونی ميكروبی گياهان معطر،  kGy 10ی گاما تا دُز پرتوده ميكروبی تا حدود صفر كاهش يافت.

ها را فراهم كرد. با افزايش دُز پرتودهی در حضور اكسيژن، هاي گياهی( ايمنی و مطلوبيت ميكروبی نمونهها و چاشنیادويه

 EC/1999/3طبق راهنماي شماره بر داري افزايش يافت. طور معنیها بهاكسيدانی نمونهمحتواي فنول كل و خواص آنتی

بر باشد. مجاز می kGy 10 هاي گياهی تاو چاشنیها دُز كلی جذب شده پرتوي گاما براي گياهان دارويی معطر، ادويه

هاي ميكروبی، بهبود عملكرد اين اساس پرتودهی گاما با دُزهاي مجاز ايمنی و مطلوبيت پودر زردچوبه را با كاهش آلودگی

بندي حاوي هاي پرتودهی شده در بستهاكسيدانی نمونهكيبات زيست فعال و در نتيجه افزايش خواص آنتیاستخراج تر

رغم اثرات مثبت پرتودهی گاما بر محتواي تركيبات زيست فعال زردچوبه، بايد توجه داشت كه علی .دهدهوا را افزايش می

( kGy10سط افراد مختلف جامعه نبايد از حدود مجاز )منظور مصرد تودُز انتخابی پرتودهی براي مقاصد تجاري به 

 افزايش يابد.
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