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تيمارها بيرففترید سففر

رنگ سبز در سبزی) در اغل
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Effect of gamma irradiation on pigments of some fresh leafy vegetables
Ahmadiroshan, Marzieh, Berenji Ardestani, Samira*
Research School of Radiation Applications, Nuclear Science and Technology Research
Institute, AEOI
Abstract
Effect of gamma irradiation (0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 kGy) at storage temperature of 4 °C for 15 days on of
chlorophyll and carotenoid pigments contents of fresh leafy vegetables (leek, parsley, dill and savory) was
studied. The content of different types of chlorophyll was highest in all treatments on the day zero. Almost in
all treatments, the lowest rate of chlorophylls degradation during the 15-day storage was observed after gamma
irradiation at 5.0 kGy. In most treatments, the highest rate of chlorophyll species degradation was observed in
the control (0 kGy). The lowest amount of total carotenoid (much green color in vegetable) was observed in
most samples after irradiation at 0.5 kGy. Regarding to the results, irradiation dose of 0.5 kGy is recommended
as an optimal dose of vegetables radiation processing in this study.
Keywords: Gamma irradiation, Pigment, Fresh leafy vegetables, Chlorophyll, Carotenoid

مقدمه
ميوهها و سبزیها غنی از آنتیاک سيدانها بوده و طيف و سيعی از خواص بيولوژیکی ،دارویی و شيميایی را دارند
که از سرطان جلوگيری نموده و مرگ و مير ناشی از بيماریهای قلبی و سرطان را کاهش میدهند [ .]1کلروفيل
یا سبزینه ،نو ی ترکي

شيميایی گياهی ا س

که با ث ایجاد رنگ سبز در گياهان شده و در فعالي های حياتی

گياهان ن ش مهمی دارد .کلروفيل در واقع پورفيریدهای منيزیم اس ف  .اید سففاختار شففامل دو بیش اس ف ؛ یک
بیش سففر که همان پورفيرید منيزیمدار اس ف

و یک بیش دم که از زنجيره هيدروکربنی آبگریز سففاخته شففده

اس  ،اید زنجيره فيتول نيز ناميده می شود .گياهان ،دارای انواع میتلف کلروفيل هستند که بر حس
به نام کلروفيلهای  b،aو cو غيره نامگذاری شففدهاند .اما نکته مهم اید اس ف

ساختارشان

که کلروفيل ،هوه بر گياهان فواید

زیادی نيز به بدن ان سان میر ساند .برخی از فواید اید مکمل غذایی الی بارت از کنترل گر سنگی ،کاهش بوی
بد دهان و بدن ،تسریع روند التيام زخم ،پاکسازی فلزات سمی ،محافظ

از  DNAدر م ابل غذاهای سرخکردنی،

قدرت آنتیاکسففيدانی فو العاده ،پيرففگيری از سففرطان ،م ابله با فون

کاندیدا ،تسففکيد قرمزی و تورم ،افزایش

آهد بدن ،محافظ

از پوسففف  ،ت وی

ماهيچهها و کنترل فرفففار خون هسفففتند [ .]2کاروتنوئيدها امل ایجاد

رنگهای زرد ،نارنجی و قرمز و در برخی موارد قهوهای و ارغوانی در گياهان ،ميکروارگانيسمها و گلسنگها هستند.
در زمان فتو سنتز ،کاروتنوئيد به نوان محافظ کلروفيل گياه مل میکند بهطوریکه با ر شد گياه و ر سيدگی ميوه و
ظهور رنگ نهایی همگام با کاهش کلروفيل ،ميزان کاروتنوئيدها زیاد میشففود و بيرففترید م دار آنها را در ميوه و
سبزیجات رسيده میتوان یاف

[ .]3پرتودهی فرآیند غيرحرارتی و غير شيميایی اس

که بهخوبی به نوان روشی

ایمد و اثربیش برای نگهداری مواد غذایی شففناخته شففدهاسفف  .زمان ماندگاری مواد غذایی پرتوفراوری شففده
افزایش می یابد ،زیرا موجودات امل فسفففاد همراه با پاتوژن ها کاهش می یاب ند [ .]4پرتودهی مواد غذایی با ث
تغييرات جزئی در طعم ،رنگ ،مواد مغذی ،مزه و دیگر ویژگیهای کيفی غذا می شود .گزارش شدهاس
شرایط معيد مطلوب ،غلظ
[ .]5اهمي

مواد فيتوشيميائی گياهی (پيگمانها و  )...ممکد اس

که تح

پس از پرتودهی ،افزایش یابد

گياهان معطر و سبزیهای برگی به نوان آنتیاکسيدانهای طبيعی بهخوبی شناخته شده اس  .بنابراید

در اید پژوهش اثر پرتوفراوری گاما بر پيگمانهای سبزیهای برگی تازه شامل جعفری ،تره ،شوید و مرزه بررسی
میشود.

مواد و روشها

2

نمونههای سبزی ب ستهبندی شده در کي سههای په ستيکی (پليمر با درجه مواد غذایی) با چ رمه کبال  ،60-در
گاما سل  220ساخ

شرک

 Nordionکانادا با آهنگ دز  1/98 Gy/sدر دمای محيط با دزهای  ( 0 kGyشاهد)،

 0/75 ،0/5 ،0/25و  1پرتودهی میشفوند .سف س آزمایشهای زیر روی نمونههای شفاهد و پرتودیده در روزهای
صفر(یعنی همان روز پرتودهی نمونهها و بدون گذش
سا

زمان ماندگاری ،چون درصورت گذش

زمان در حد 24

روز نگهداری  1می شود و در م اله ارایه شده مرتبط با هميد پژوهش در سال  1396در کنفرانس هستهای

شهر اصفهان هم تيمار زمان بههميد صورت طب هبندی شده اس ) 8 ،و  15در دو دمای ییچال ( )4 °Cو محيط
( )25 °Cانجام شده و با م ای سه نتایج حا صل ،دز بهينه ،برای پرتو فرآوری انواع سبزی تعييد شده و اثرات اید
فرآوری بر کيفي

شيميایی ارزیابی میشود.

اندازهگیری محتوای پیگمانهای کلروفیل کل ،کلروفیل  ،aکلروفیل  bو کاروتنویید کل
اسفففتیرا و ا ندازهگيری کلروف يل به روش مرجع  ]6[ Arnonو کاروتنوی يد م طابق روش  Lichtentalerو
 ]7[ Wellburnانجام می شود .یک گرم از نمونه برگهای تازه سبزی برداشته و با  20تا  40ميلیليتر استون ٪80
میلوط می شود .س س به مدت  5دقي ه در  5000 rpmتا  10000سانتریفوژ می شود .مایع فوقانی در لوله پس از
سانتریفيوژ جدا شده و افزودن ا ستون  %80و انجام اید روش تا زمان بیرنگ شدن ب ایا ،تکرار می شود .جذب
محلول بهو سيله د ستگاه طيف سنج نوری در طول مو های  645 nmو  663 nmدر برابر بهنک (حهل ا ستون)
خوانده می شود .برای اندازهگيری کاروتنویيد جذب محلول بهو سيله د ستگاه طيف سنج نوری در طول مو

nm

 470د ر برابر بهنک (حهل استون) هوه بر دو طول مو ذکر شده برای اندازهگيری کلروفيل ،خوانده میشود.

) = 20/2 (A645) + 8/02 (A663کلروفيل کل
) = 12/7 (A663) - 2/69 (A645کلروفيلa
) = 22/9 (A645) - 4/68 (A663کلروفيلb

) کلروفيل ) -104 (bکلروفيل = 1000/0 (A470) - 3/27 (aکاروتنویيد کل

تجزیه و تحلیل آماری
نتایج (ميانگيد  ±انحراف ا ستاندارد در سه تکرار) به د س

آمده با ا ستفاده از نرم افزار آماری  SPSSن سیه 22

( )IBM, USAو روش تجزیه واریانس ( )ANOVAو م ای سه ميانگيدها با ا ستفاده از آزمون چند دامنهای دانکد
( )DMRT1در سطح احتمال ( )p < 0.05صورت گرف  .به منظور تعييد اثر مت ابل متغيرهای مست ل آزمون از نرم
1

Duncan’s Multiple Range Test

3

و ر سم نمودارها با نرم

افزار  SASن سیه  9.1ا ستفاده شد .طرح آماری کامه ت صادفی مورد ا ستفاده قرار گرف
افزار  Excelانجام شد.

نتایج و بحث
 -1تجزیه واریانس کلی آزمون کلروفیل و کارتنوئید
نتایج تجزیه واریانس آزمونهای کلروفيل  ،aکلروفيل  ،bکلروفيل کل و کارتنوئيد برای انواع سبزی مورد برر سی
نرفففان داد که حداقل بيد ميانگيد دو تيمار از هر کدام از اثرات اصفففلی دز و زمان و اثر مت ابل دوتایی دز*زمان
اختهف معنیدار آماری وجود دارد (جدول.)1
جدول ( )1نتایج تجزیه واریانس آزمون کلروفیل و کارتنوئید
نوع

منابع

سبزی

تغییرات
دز پرتودهی

تره

جعفری

شوید

مرزه

(روز)
زمان
(کيلوگری)
دز*زمان
خطا
کل
ضری تغييرات %
دز پرتودهی
(روز)
زمان
(کيلوگری)
دز*زمان
خطا
کل
ضری تغييرات %
دز پرتودهی
(روز)
زمان
(کيلوگری)
دز*زمان
خطا
کل
ضری تغييرات %
دز پرتودهی
(روز)
زمان
(کيلوگری)
دز*زمان
خطا
کل
ضری تغييرات %

درجه آزادی
4
2
8
45
59
4
2
8
45
59
4
2
8
45
59
4
2
8
45
59

میانگین مربعات
کلروفيل a
**0/16

کلروفيل b
**0/30

کلروفيل کل
**0/27

کارتنویید
**1/13

**22/45
**0/51
0/007

**22/80
**0/59
0/009

**23/29
**0/42
0/007

**13/19
**1/56
0/02

12/10
**0/22

10/19
**0/32

12/24
**0/26

14/06
**1/71

**

**

**

**

9/53
**0/40
0/005

7/98
**0/51
0/006

9/26
**0/45
0/004

23/50
**1/27
0/001

11/24
**0/81

12/25
**1/08

14/10
**0/83

15/50
**0/29

**13/81
**0/35
0/001

**11/25
**0/39
0/001

**12/64
**0/39
0/001

**15/22
**0/44
0/001

13/15
**1/11

11/86
**1/68

10/44
**1/18

13/66
**0/39

**8/44
**0/36
0/001

**6/45
**0/43
0/001

**7/65
**0/45
0/001

**5/24
**0/49
0/002

14/25

17/28

19/05

14/08

** نران دهنده اختهف معنی دار آماری در سطح احتمال 1درصد اس .
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 -2مقایسه میانگین آزمون کلروفیل و کارتنوئید
با توجه به معنیدار شدن اثرات مت ابل ،از لحاظ آماری مجاز به م ای سه ميانگيد اثرات ا صلی دز پرتودهی و زمان
منجر به نتيجهگيری اشففتباه شففود .در اید موارد م ایسففه ميانگيد اثرات مت ابل انجام

نيسففتيم چون ممکد اسفف

میگردد .مطابق نمودارهای ن ران داده شده (نمودارهای  1تا  ،)4بي رترید م دار انواع کلروفيل در در زمان صفر
بودها س  .همچنيد در تمام دُزهای پرتودهی و در فا صله انبارمانی صفر تا  8روز ،روند تیری
سر

بيرتری صورت گرفته ،اما در فاصله زمانی روزهای  8تا  15اید سر

تيمارها دُز پرتودهی  0/5 kGyکمترید سر
اغل

تيمارها بي رترید سر

اید پژوهش ،ميزان تیری

تیری

تیری

انواع کلروفيل با

کاهش یافتهاس  .ت ریبا در تمام

انواع کلروفيل را در دوره انبارمانی  15روز داشتهاس  .در

انواع کلروفيل در نمونه شاهد ( )0 kGyم راهده شدها س  .مطابق نتایج

کلروفيل نمونههای شاهد ،در م ای سه با نمونههای پرتودهی شده هنگام انبارش بي رتر

بود ) . (P <0.05اید نتيجه نرففان دهندهی اثر مهارکنندگی تيمار پرتودهی بر تجزیه کلروفيل اسفف  .پرتودهی ،نه
تنها شروع کاتابوليسم کلروفيل را به تأخير میاندازد ،بلکه با ث کاهش سر

تیری

نيز میشود [ .]8در سبزی

تره در تيمار پرتودهی  0/5 kGyپس از  8روز نگهداری در حدود  %30افزایش در محتوای کلروفيل کل ن سب

به

نمونه شاهد مراهده شد (نمودار  .)1در سبزی جعفری در تيمار پرتودهی  0/25 kGyروز  0نگهداری افزایری در
حدود  %10در محتوای کلروفيل کل ن سب
آن در روزهای  8و  15انبارش بهترتي

به نمونه شاهد آن م راهده شد .همچنيد در تيمار پرتودهی 0/5 kGy

افزایش حدود  %17و  %51در محتوای کلروفيل کل نسب

به نمونه شاهد

آن م راهده شد (نمودار  .)2در سبزی شوید در تيمار پرتودهی  0/5 kGyروز  8نگهداری افزای ری در حدود %2
در محتوای کلروفيل کل نسب

به نمونه شاهد آن مراهده شد (نمودار  .)3در سبزی مرزه در تيمار پرتودهی kGy

 0/25آن در روز  8انبارش افزایش حدود  %33و در محتوای کلروفيل کل ن سب

به نمونه شاهد آن م راهده شد

(نمودار  .)4حفظ م ادیر بي رتر کلروفيل در نمونههای پرتودهی شده و نگهداری شده در ییچال ،میتواند به اثر
مهارکننده هر دو امل پرتو و همچنيد دمای پایيد بر فعالي
رادیکالهای آزاد توليد شففده در هنگام پرتودهی ،ممکد اسفف

آنزیم کلروفيهز نسفففب

به نوان سففيگنالهای تنش ایفای ن ش نموده و با

ایجاد برخی پاسخهای استرس منجر به کاهش تجزیه کلروفيل شود [.]9
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داده شفففود .هوهبر اید،

پیگمانهای سبزی تره
35
30
25

کلروفیل a
کلروفیل b

15

کلروفیل کل

10

µg/ml

20

کارتنوئید
5

1 kGy/day15

1 kGy/day8

1 kGy/day0

0.75 kGy/day15

0.75 kGy/day8

0.75 kGy/day0

0.5 kGy/day15

0.5 kGy/day8

0.5 kGy/day0

0.25 kGy/day15

0.25 kGy/day8

0.25 kGy/day0

0 kGy/day15

0 kGy/day8

0 kGy/day0

0

تیمارهای مختلف دز پرتودهی (کیلوگری) و زمان انبارمانی (روز)

نمودار ( )1م ایسه ميانگيد اثر مت ابل دُز پرتودهی ( )kGyدر زمان انبارمانی (روز) برای پيگمانهای سبزی تره

محتوای کلروفيل  aو  bبرگهای شوید با تابش گاما با  0/64 kGyدر م ایسه با شاهد افزایش مییابد .تغييرات در
محتوای کلروفيل با تغييرات کلروپهس ف ها مرتبط اس ف  .بر اید اسففاس ،اثر دزهای پرتو گاما که منجر به زیادی
م دار پيگمانهای کلروفيل برگ شوید می شود ،میتواند به افزایش تمایز کلرپه س
نسب

داده شود .همچنيد پرتو گاما ممکد اس

موج

و تحریک ت سيم په ستيد

افزایش درونژنی سيتوکينيدها و مصرف مواد مغذی شود

که منجر به افزایش محتوای کلروفيل برگ میشفففود .در اید راسفففتا ،پریل )1985(2اظهار داشففف
کلروفيل برگ نا شی از تغييرات ژنتيکی در  DNAکلرپه س

که تغييرات در

و تغييرات ژن و یا تغييرات په ستيد ا س

[ .]5در

پژوهش حا ضر م دار کاروتنویيد کل در تمام انواع سبزی بي رترید م دار مربوط به روز صفر بود و برای هر دُز
پرتودهی در طول مدت نگهداری کاهش نران دادهاس

(نمودارهای  1تا .)4

Preil, 1985
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2

پیگمانهای سبزی جعفری
80
70
60
50

کلروفیل b

µg/ml

کلروفیل a

40
30

کلروفیل کل
کارتنوئید

20
10

1 kGy/day15

1 kGy/day8

1 kGy/day0

0.75 kGy/day15

0.75 kGy/day8

0.75 kGy/day0

0.5 kGy/day15

0.5 kGy/day8

0.5 kGy/day0

0.25 kGy/day15

0.25 kGy/day8

0.25 kGy/day0

0 kGy/day15

0 kGy/day8

0 kGy/day0

0

تیمارهای مختلف دز پرتودهی (کیلوگری) و زمان انبارمانی (روز)

نمودار ( )2م ایسه ميانگيد اثر مت ابل دُز پرتودهی ( )kGyدر زمان انبارمانی (روز) برای پيگمانهای سبزی
جعفری

م رابه نتایج اید پژوهش ،گزارش شده که پرتودهی و پس از آن دو هفته نگهداری برگ گ رنيز در دمای -8 °C
 10منجر به کاهش کاروتنوئيد کل ،ب سيار شبيه به نمونههای پرتودهی ن رده ( شاهد) ،شده ا س

[ .]10برای تمام

انواع سففبزی در روزهای صفففر و  8نگهداری ،کمترید م دار کاروتنویيد کل در تيمارپرتودهی  0/5 kGyمرففاهده
شففد .در روز  15نگهداری کمترید م دار کاروتنویيد کل در سففبزی تره ،جعفری ،شففوید و مرزه بهترتي
پرتودهی با دُزهای  0/25 ،0/25 ،1 kGyو  0/25مرففاهده شففد .احتماال تیری

پس از

توسففط واکنشهای ثانویه ایجاد

میشفود و بسفتگی به م دار رادیکالهای آزاد ترفکيل شفده در محلول دارد [ .]11در اید پژوهش در اغل
( 0kGyتا  )1برای انواع سففبزی در زمان نگهداری تا  15روز محتوای کاروتنویيد کل نسففب

دُزها

به نمونه شففاهد آن،

افزایش دا ش  .م رابه اید نتایج مح ان دریافتند که ،دُز پرتو پایيد ( )1 kGyیا پرتودهی و به دنبال آن انبارش در
 8 °Cتا  10تا دو هفته اسففتیرا پذیری بهتر کاروتنوئيدها را نسففب

به نمونه مرففابه پرتودهی نرففده نرففان داد.

افزایش سطوح کاروتنوئيدها با دُز پرتو در برگهای گ رنيز م راهده شد .اید ممکد ا س
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به گ س ستگی نا شی از

پرتودهی در پيوند کوواالن
که موج

بيد پيگمانهای کاروتينوئيدی و سایر اجزای ت رکيل دهنده مواد غذایی منجر شود

اسففتیرا پذیری آسففانتر پيگمانها میشففود [ .]10همچنيد افزایش محتوای کاروتنویيد کل در زمان

نگهداری به از دس

دادن رطوب

و محتوای ماده خرک باال هم نسب

داده میشود [.]12

پیگمانهای سبزی شوید
70
60
50

کلروفیل a
کلروفیل b

30

کارتنوئید

20

µg/ml

40

کلروفیل کل

10

1 kGy/day15

1 kGy/day8

1 kGy/day0

0.75 kGy/day15

0.75 kGy/day8

0.75 kGy/day0

0.5 kGy/day15

0.5 kGy/day8

0.5 kGy/day0

0.25 kGy/day15

0.25 kGy/day8

0.25 kGy/day0

0 kGy/day15

0 kGy/day8

0 kGy/day0

0

تیمارهای مختلف دز پرتودهی (کیلوگری) و زمان انبارمانی (روز)

نمودار ( )3م ایسه ميانگيد اثر مت ابل دُز پرتودهی ( )kGyدر زمان انبارمانی (روز) برای پيگمانهای سبزی شوید

نتیجهگیری کلی
در نتایج آزمونهای شيميایی ،کمترید سر
و کمترید م دار کاروتنویيد کل در اغل

تیری

انواع کلروفيل در دوره  15روز نگهداری در دُز 0/5 kGy

نمونهها پس از تيمار پرتودهی با  0/5 kGyمراهده شد .با توجه به نتایج

آزمونهای ميکروبی که در م اله قبلی (ارایه شده در کنفرانس هستهای سال  1396در شهر اصفهان) گزارش شده
و نتایج آزمونهای شففيميایی و با توجه به رنگ زرد تا قرمز پيگمانهای کاروتنویيدی ،محتوای کاروتنویيد کمتر و
پيگمانهای کلروفيلی سيز رنگ بي رتر در سبزیهای برگی تازه سبز رنگ به معنای ت وی

8

رنگ سبز در سبزی

 به نوان دُز بهينه پرتودهی انواع سبزیهای برگی تازه0/5 kGy  دُز، میبا شد که نتيجه مطلوب و مورد نظر ا س
. شوید و مرزه) پيرنهاد میشود، جعفری،(تره
پیگمانهای سبزی مرزه
70
60

µg/ml

50
40

a کلروفیل
b کلروفیل

30

کلروفیل کل
20

کارتنوئید

1 kGy/day15

1 kGy/day8

1 kGy/day0

0.75 kGy/day15

0.75 kGy/day8

0.75 kGy/day0

0.5 kGy/day15

0.5 kGy/day8

0.5 kGy/day0

0.25 kGy/day15

0.25 kGy/day8

0.25 kGy/day0

0 kGy/day15

0 kGy/day8

0

0 kGy/day0
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)تیمارهای مختلف دز پرتودهی (کیلوگری) و زمان انبارمانی (روز

) در زمان انبارمانی (روز) برای پيگمانهای سبزی مرزهkGy( ) م ایسه ميانگيد اثر مت ابل دُز پرتودهی4( نمودار
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