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 چکیده

و دتواند ایمنی و ماندگاری آنها را افزایش دهد. در این تحقیق های تازه، میپرتودهی گاما به علت بازداری رشد میکروبی در میوه

کیلوگری قرار  00تا  5/0مختلف تابش گاما در دزهای  تأثیرتحت (B. vulgarisو  Berberis integerrima) میوه زرشک تازهرقم 
ها بررسی نشامل ترکیبات فنولیک و آنتوسیانی ترکیبات زیست فعال بسیار مهم اثرات پرتودهی گاما بر محتوای کل دو دسته .گرفت

و  ه تازهمیوزمان انبارمانی  عمر مفید، جهت افزایش زرشک بومی ایران، این دو رقمبرای تیمار ، با توجه به نتایج این پژوهششد. 
کیلوگری پیشنهاد  5/0دز پرتودهی گاما  ،حفظ ترکیبات زیست فعالنیز و  ، کاهش ضایعاتالمللیامکان صادرات به بازارهای بین

  شود.می

 میوه زرشکپرتودهی گاما، فنول کل، آنتوسیانین کل،  کلمات کلیدی:

Effect of Gamma Irradiation on Total Phenolic and Anthocyanin Contents of Two 

Varieties of Iranian Barberry Fresh Fruit (Berberis integerrima and Berberis vulgaris) 

Samira Berenji Ardestani*1, Mohammad Ali Sahari2, Mohsen Barzegar2 

*1- Research School of Radiation Applications, Nuclear Science and Technology Research Institute,   AEOI, Tarbiat 

Modares University, E-mail: sardestani@aeoi.org.ir 
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Abstract 

Gamma irradiation by inhibiting microbial growth can increase safety and shelf life in fresh fruit. In this 

research, two varieties of Iranian native barberry including Berberis integerrima and B. vulgaris were 

irradiated by gamma radiation at various doses of 0.5 to 10 kGy. Effects of gamma irradiation on the total 

contents of two groups of important bioactive compounds including phenolic compounds and anthocyanin, 

were reviewed. According to results of this study, gamma irradiation at dose of 0.5 kGy is recommended 

for treating these two varieties in order to increase shelf life and storage time of fresh fruit and possibility 

to export to international markets, decrease the product wastes and also maintain their bioactive compounds. 
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 مقدمه

اگرچه . [0] باشدمی 2ولگاریس بربریسو 0اینتگریما بربریسزرشک، درختچه با ارزش و بومی ایران شامل دو گونه مهم 

جمله  از ،دارای مواد با ارزش ضداکسایشیکنند اما هایی مانند زرشک تنها بخش کوچکی از کالری روزانه را تامین میمیوه

 0131باشد که میزان تولید آن در سال های تجاری ایران میترین میوهاز مهماین میوه یکی باشند. ترکیبات فنولیک می

 افزودنی عنوان زرشک به خشک های. از میوه[5، 4، 0، 1]خوری . در کنار مصرف تازه[2]تن بوده است  03513نزدیک به 

گردد یاستفاده م گازدار هاینوشابه و میوه کنسانتره میوه، آب سس، مربا، شربت، آن در تهیه ژله، تازه هایاز میوه و غذایی

فعال از جمله ترکیبات فنولی است که این ترکیبات فراسودمند های آن غنی از ترکیبات زیستمیوه زرشک و فرآورده .[5]

های متابولیت ،ترکیبات فنولیک. [1 ،0]باشند های آن تاثیرگذار میزرشک و فرآوردههای ظاهری و طعمی میوه بر ویژگی

شوند. نتز میها بیوسوساز کربوهیدراتهای سوختثانویه گیاهی هستند که از مسیر شیکیمیک اسید و با استفاده از واسطه

از جمله خواص مهم ترکیبات فنولیک بخش غذاها مرتبط هستند. این ترکیبات با ظاهر، طعم، مزه و خواص سالمتی

های ضدپالکتی، ضداکسایشی، ضدالتهاب، ضدتومور و خواص استروژنی است که به آنها قابلیت پیشگیری از ویژگی

فنیل -2های ثانویه گیاهی، از مشتقات ها هم متابولیتآنتوسیانین .[3] بخشدها را میعروقی و سرطان-های قلبیبیماری

یعی را دارند. عنوان مواد رنگی طبشوند و قابلیت استفاده بهگلیکوزیدی یافت می هایشکلبنزوپریلیم هستند که عموما در 

ر د یناییکننده بتقویتعنوان عوامل کاهنده قند خون و ها بهها خواص ضدمیکروبی دارند. همچنین آنتوسیانینآنتوسیانین

ها شده و نفوذپذیری عروق را حفظ ، ضدالتهاب و ضدجهش عمل کرده، مانع تجمع پالکتBو  Aها، ضدهپاتیت دیابتی

حلقه  1های هیدروکسیل در موقعیت واسطه حضور گروهها بهآنتوسیانین شوند.شناسایی می Pعنوان ویتامین کنند و بهمی

C  و1  و4  حلقهB این . باشندبسیار خوبی می هایی )آهن و مس( را کیلیت کنند، ضداکسندههای فلزتوانند یونکه می

های روش .[8 ،7]، آسکوربیک اسید و بتاکاروتن دارند Eهای ضداکسایشی بیشتری نسبت به ویتامین ترکیبات فعالیت

، گاز 1رومایداستفاده از متیل ببندی، داری در دمای پائین، کنترل اتمسفر بستهها از قبیل نگهنگهداری پس از برداشت میوه

. استفاده [3]های مختلفی گزارش شده است های خوراکی و سنتزی در پژوهشها با پوششدهی سطح میوهازن و پوشش

ه صورت ب مونترال پروتکل استفاده از آن تحت محدود شده و قوی ایگلخانه گاز به عنوان ،یدبروما از روش متداول متیل

هی گیرد. پرتودها، ضدعفونی کردن میوه به صورت سطحی انجام می. در بیشتر این روش[00]ای متوقف خواهد شد مرحله

های عامل فساد و شود، به منظور کنترل و حذف حشرات یا ریززندهمواد غذایی که پاستوریزه کردن سرد نامیده می

موجود در سطح یا درون ماده غذایی مورد استفاده قرار گیرد  هاها و مخمرها و ویروسها، کپکزا از قبیل باکتریبیماری

ین ها در دزهای پائها و سبزییابد. از طرفی هزینه پرتودهی میوههای غذایی افزایش میو در نتیجه زمان ماندگاری فرآورده

، FAO/IAEA/WHO. بر اساس نظر کمیته مشترک [3]است  رقابتی بسیار بروماید و اتمسفر اصالح شده در مقایسه با متیل
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ر مانده مواد پرتوزا دیا باقی مسائل میکروبی ،ای خاصتغذیهشناسی، کیلوگری هیچ خطر سم 00ا پرتودهی مواد غذایی ت

خی ربتواند های موردنظر پرتودهی میسازی میکروبی در دزنماید. اما باید توجه داشت که غیرفعالایجاد نمی مواد غذایی

ی آوری غیرحرارتبا وجود پتانسیل بالقوه تابش گاما به عنوان یک فن .[00]تاثیر قرار دهد خصوصیات مواد غذایی را تحت

اری و محتوای کل ترکیبات فنولی، آنتوسیانین تکپهای تازه، در این پژوهش تاثیر تابش گاما بر در افرایش ماندگاری میوه

پژوهشی  B. integerrima پیش از مطالعه حاضر، درباره رقم شود.ارزیابی میایرانی زرشک  بسپاری میوه تازه دو رقم

 انجام نشده است.

 روش کار

 و در دمایای با در پالستیکی در جو هوای عادی گشاد شیشه ههای دهانبندی درون بطریهای زرشک بعد از بستهمیوه

، با سرعت 00و  5/7، 5، 5/2، 0، 5/0)شاهد(،  kGy 0ها در دزهای داخل محفظه پرتودهی قرار گرفتند. نمونهمحیط 

Gy/sec 31/1  پرتودهی و تا زمان آزمایش در فریزرºC20-  برای پیشگیری از تخریب رنگ و  .[02]نگهداری شدند

داده قرار   %5تا رسیدن به محتوای رطوبت نهایی  C50°ها در آون تحت خالء رایند خشک کردن، میوهکاهش اثرات ف

 pH =1 ادیر، در شرایط عدم حضور نور، در مقحالل اتانول درها عصاره ،های خشکمیوهبا استفاده از . سپس [01] شدند

عصاره  (ppm) قسمت در میلیون 0000با استفاده از محلول  ،هامحتوای فنول کل عصاره. [04]شد تهیه  ºC 25و دمای 

گیری اندازه nm725 مرئی در طول موج  -ابنفشرفسنج دستگاه طیفو  Folin-Ciocalteu های دو رقم زرشک، معرفمیوه

مقادیر محاسبه و  ppm 00000تا  00/0ای در دامنه غلظت استاندارد چند نقطه ها براساس روش رسم منحنیغلظتشد. 

 ها برای دو رقم یکسانو روش . تمام شرایط کارشدعصاره بیان  صد گرمگرم گالیک اسید برای صورت معادل میلیبه

در  M 025/0با دو سامانه بافری شامل بافر پتاسیم کلراید  pHغلظت آنتوسیانین کل با روش دیفرانسیلی . [01] باشدمی

0=pH  4و=pH 5/4، و بافر سدیم استات در=pH ها تمام آزمایش. [05]نانومتر تعیین گردید  700و  511های در طول موج

فزار آماری اانجام شده و نتایج در قالب طرح کامال تصادفی، آزمون آنالیز واریانس فاکتوریل با استفاده از نرمدر سه تکرار 

SAS 9.2  داری در سطح معنیp<0.05 .تجزیه و تحلیل شدند 

 و بحث نتایج

 است.  آمده 0 شماره جدولفنول، آنتوسیانین تکپاری و بسپاری کل میوه دو رقم زرشک ایرانی در نتایج مربوط به محتوای 

 ، آنتوسیانین تکپاری و بسپاری کل میوه دو رقم زرشک ایرانی محتوای فنولمقادیر  1جدول 

 g111در  MAC (mg   (عصاره g111در  mg) TPC نمونه

 (عصاره

PAC (mg  درg111 عصاره) 

B.vulgaris B. integerrima B.vulgaris B. 

integerrima 
B.vulgaris B. 

integerrima 
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γ0 3751/34±44/71A 07888/82±0202/5B 57/50±0/45A 704/28±20/13F 1/53±00/00D 0/08±0/02DE 

γ0.5 3513/47±005/73AB 04345/45±010/32E 35/73±2/32A 823/43±08/05A 4/08±00/00A 0/03±0/00C 

γ1 5050/33±250/33C 03730/84±235/73D 58/71±0/54A 771/57±20/20C 1/83±00/00B 0/51±0/03A 

γ2.5 5250/37±281/55C 01203/20±157/83F 30/23±1/30A 783/12±00/58B 1/33±0/02C 0/02±0/05E 

γ5 3818/03±08/42A 04421/01±420/70E 18/28±1/15B 724/00±2/15E 1/15±0/00E 0/23±0/00B 

γ7.5 3823/30±023/37A 03530/52±033/71A 12/44±0/12BC 712/44±00/28D  1/15±00/00E 0/03±00/00D 

γ10 3035/13±57/21AB 03831/42±831/03C 20/05±0/03C 722/24±20/00E 1/18±00/00E 0/02±0/04E 

 فنول کلبررسی اثر پرتودهی گاما بر محتوای 

دار در دار و در بقیه دزهای مطالعه شده در این تحقیق کاهش معنیموجب افزایش معنی kGy 5/7پرتودهی گاما در دز 

 vulgarisنسبت به نمونه شاهد ایجاد کردند. در میوه زرشک رقم integerrima محتوای فنول کل میوه زرشک رقم 

و در بقیه  داری نداشتهتفاوت معنی 00و  kGy 5/0، در دزهای دارافزایش معنی 5/7و  kGy 5پرتوهای گاما در دزهای 

 وجود آوردند. د بهدار نسبت به نمونه شاهسطوح پرتودهی کاهش معنی

ای هتاثیر افزایشی یا کاهشی پرتودهی بر محتوای ترکیبات فنولی فرآوردههای مشابه انجام شده، براساس نتایج پژوهش

های مورد استفاده برای استخراج ترکیبات فنولی، نوع مواد کشاورزی، تحت تاثیر مقدار دز پرتودهی، زمان پرتودهی، حالل

افزایش . [08و 07، 03]باشد ش محتوای ترکیبات فنولی )بالفاصله بعد از پرتودهی یا دیرتر( میخام گیاهی و زمان سنج

می )برای مثال های آنزیهای غذایی بعد از پرتودهی اساساً به فعالیتمحتوای ترکیبات فنولی و فعالیت ضداکسایشی نمونه

-و پراکسیداز(، افزایش استخراج این ترکیبات از بافت گیاهی و شکستن پیوندهای شیمیایی پلی لیاز-آمونیا فنیل آالنین

افزایش در محتوای . [07]شود ها )در نتیجه آزاد شدن ترکیبات فنولی محلول و با وزن مولکولی کم( نسبت داده میفنول

نولیک های با وزن مولکولی باال به ترکیبات فتغییر شکل مولکولی و تجزیه تاننتوان به فنول کل پس از پرتودهی را می

آزاد نسبت داد. پرتودهی احتماال این کمپلکس را برای تسهیل خروج  هایساده مانند گالیک اسید، تانیک اسید و فنولیک

دیواره سلولی  ساکاریدهایوسیله شکستن بسپارها و انحالل پلیقابلیت استخراج فنول کل به وشکند می ،ترکیبات فعال

های کلیدی مسیر فنیل پروپانویید واسطه جهش در فعالیت آنزیمبه همچنین شود.بیشتر میتوسط پرتودهی 

(phenylpropanoid مانند )ین نتیجه در اخت ترکیبات فنولیک مسوول سا ، آنزیملیاز-آالنین آمونیاافزایش فعالیت فنیل

ت پدید آورد که به ساخت ترکیباتازه  یمیوههای برشدزهای پایین پرتودهی گاما تغییراتی در رنگ . [03و 08] موثر است

. احتماال افزایش فعالیت آنزیم [20] شدای شدن بافت نسبت دادهفنولیک تحریک شده توسط پرتوهای گاما و قهوه

آنزیم  . با افزایش دز پرتودهی فعالیتکندایجاد میپراکسیداز در نتیجه پرتودهی تغییرات در محتوای فنول کل دیواره را 

تشکیل فالونوییدهای آزاد در اثر تجزیه گلیکوزیدها با  همچنین. [20]یابد میافزایش و محتوای فنول کل پراکسیداز 

توان به نقش ضداکسایشی اما کاهش محتوای ترکیبات فنولی را می .[03] باشدمیپرتودهی گاما  افزایشیاز اثرات پرتوهای گاما 

http://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1043306.html
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رخی بافزایش فعالیت و  اایجاد شده در اثر تابش گام پذیراکسیژنواکنش هایگونههای آزاد و این ترکیبات در حذف رادیکال

های زیستی را پرتودهی گاما موجب تنش اکساینده شده و مولکول .[20و22]نسبت داد  اکسیدازفنولپلی ها مانندآنزیم

 .[21] ازدسهای آزاد متاثر میوسیله ایجاد تغییرات ساختاری، اکسایش، شکستن پیوندهای کوواالن و تشکیل رادیکالبه

های آزاد تولید شده اثرات مخرب بیشتری داشته و خواص ضداکسایشی کاهش البته در دزهای باالتر جریان رادیکال

شود. واکنش اصلی شروع می OHهای . طی پرتودهی در حضور آب، فرایند تجزیه با اکسایش توسط رادیکال[03]یابد می

های باشد. در حضور اکسیژن، رادیکالمی C=Cبه پیوند دوگانه های اشباع و افزودن آن از هیدروکربن Hآنها جداکردن 

های با سامانه OHهای شوند. واکنش رادیکالهای کربنیل تشکیل میموجب آن گروهحدواسط، بیشتر اکسید شده که به

های بیشود. اضافه شدن اکسیژن به این ترکانیل میسیکلوهگزادیهای هیدروکسیحلقه بنزن، موجب تشکیل رادیکال

و کاهش حداقل تا حدودی موجب هیدروکسیله شدن حلقه آروماتیک  2HOهای به دنبال حذف رادیکال OHافزایشی 

 . [24] شودمیمحتوای ترکیبات فنولی 

 کلتکپاری و بسپاری بر محتوای آنتوسیانین  پرتودهی گامابررسی اثر 

داری ، افزایش معنی00و  kGy 5/0 ،0 ،5/2 ،5 ،5/7در دزهای  integerrima رقم محتوای آنتوسیانین تکپاری میوه زرشک

، تفاوت معنی داری kGy 5/0 ،0 ،5/2گاما در دزهای پرتودهی ، vulgarisدر زرشک رقم  نسبت به شاهد نشان دادند.

نشان داری نسبت به شاهد کاهش معنی، kGy 5 ،5/7که پرتودهی گاما در دزهای نسبت به شاهد نشان ندادند. درحالی

  دادند.

 ها،میوه و فعالیت ضداکسایشی زیست فعالترکیبات  اثرات پرتودهی برمطابق نتایج تحققات مشابه پژوهش حاضر، 

برای تمام  integerrimaرقم مشابه نتایج این پژوهش در . [25] باشدمیافزایشی، کاهشی یا بدون ایجاد تغییر صورت به

ها بعد از پرتودهی در توت فرنگی گزارش شده است. افزایش در محتوای آنتوسیانین، vulgarisدزها و برخی دزها در رقم 

ات عمطالها استفاده شدند. پیگمانمنظور افزایش تجزیه غشا و دیواره سلولی و خروج موثرتر به kGy2 دزهای باالتر از 

ندکی بعد از ا ،رهای آنتوسیانینکه فعالیت کاتکول اکسیداز، آنزیم مربوط به زیست ساخت تکپا ندگزارش کرد دیگری

 ،گاما از پرتودهی پساست. انبار کردن بودهداری نسبت به شاهد بیشتر طور معنی، بهپرتودهی در دزهای پایین و باال

دزهای باالتر بافت را تخریب . [27و  23]دهد ها از ضایعات صنعتی را افزایش میاحتماال راندمان استخراج آنتوسیانین

دن آنزیمی ای شها و قهوهاز بین بردن پیوستگی غشا، تجزیه ساختار بسپاری دیواره سلول، موجب نرم شدن میوه کرده و با

ها به رقم، بافت، شکل ساختمانی پایداری نسبی آنتوسیانین. [23] شودها و اکسایش میفنولواسطه زیست ساخت پلیبه

و شرایط فراوری آن وابسته است. محققان دیگر هم کاهش محتوای آنتوسیانین کل در آب انگور را پس از تیمار با دزهای 

ا های تراکمی بها به اکسایش و واکنشآنتوسیانین پیگماناز بین رفتن  .[02]گزارش کردند  80تا  kGy00گاما در دامنه 
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جزیه های تراکمی ناپایدار بوده و با تشود. محصوالت واکنشنسبت داده میهم میوه مثال آسکوربیک اسید ات سایر ترکیب

  .[28] باشدمیهمراه ای ها با افزایش اندکی در رنگ قهوهآنتوسیانین هششوند. کارنگ تبدیل میبیشتر به ترکیبات بی

دار کاهش معنی 00و  kGy 5/2بعد از تیمار با پرتوهای گاما در دزهای  integerrimaرنگ بسپاری در میوه زرشک رقم 

بسپارش داری نسبت به شاهد نشان داد. ، افزایش معنی5/7و  kGy 5/0 ،0 ،5و در بقیه تیمارها شامل پرتودهی در دزهای 

اکسیداز ولفنپراکسیداز و پلیاست. هر دو آنزیم های درون ژنی باشد که طی پرتودهی غیرفعال نشدهواسطه آنزیمشاید به

 2O2Hسید و اکسیداز و کلروژنیک افنولموجب تجزیه آنتوسیانین در حضور کوفاکتورهایی مانند کلروژنیک اسید برای پلی

انند ها با سایر ترکیبات فنولیک مهای تراکمی آنتوسیانینشوند. سازوکار ممکن دیگر شامل واکنشبرای پراکسیداز می

قیم های مستتوانند واسطه باشند یا از طریق واکنشها است که استالدئید و فورفورال میال-1-فالوانیا پلیال -1-فالوان

اند. کاهش کس شدهها کمپلآنتوسیانین اتفاق بیفتد. اسیدهای فنولیک مانند فرولیک و سیرینژیک هم با آنتوسیانین-تانن

محتوای آنتوسیانین  00و  kGy 5/2در دزهای پرتودهی  .[23]آنتوسیانین با افزایش درصد رنگ بسپاری همراه است 

اال احتمدار نشان داد. موازات آن رنگ بسپاری کاهش معنیدار و بهنسبت به شاهد افزایش معنی integerrimaرقم تکپاری 

هم رنگ  vulgarisدر رقم است. ها شدهاکسیداز با تیمار حرارتی موجب حفظ آنتوسیانینفنولغیرفعال شدن سریع پلی

 kGyهای پرتودهی شده با دزهای داری و در نمونه، افزایش معنی5/2و  kGy 5/0 ،0بسپاری بعد از پرتودهی در دزهای 

ار در ددار نسبت به شاهد نشان دادند. شاید بتوان دلیل افزایش رنگ بسپاری بدون تغییر معنیکاهش معنی 00و  5/7، 5

حتوای آنتوسیانین م ها و ترکیبات بسپاری فنولیکی غیرآنتوسیانینی نسبت داد.ایجاد واکنش محتوای آنتوسیانین کل را به

داری نسبت به شاهد کاهش معنی 00و  kGy 5 ،5/7های تیمار شده با پرتوهای گاما در دزهای کل و رنگ بسپاری نمونه

از بین  های آنتوسیانینی را تجزیه کرده وکه رنگدانهداشتند. شاید این موضوع را بتوان به نحوه اثر پرتوهای گاما نسبت داد 

است که همزمان با کاهش محتوای آنتوسیانین، رنگ بسپاری افزایش یابد. در برده اما محصوالت بسپاری تولید نکرده

م قتوان گفت مقادیر رنگ بسپاری در میوه زرشک رقم آبی کمتر و محتوای آنتوسیانین تکپاری آن بیشتر از رمجموع می

 باشد.پلویی می

 کلی گیرینتیجه

یانین کل ، به ویژه محتوای آنتوسبر این ترکیبات زیست فعال دزهای مختلف پرتودهی گاما با در نظر گرفتن اثرات

 زمانعمر مفید و عنوان مثال افزایش اهداف مورد نظر بهجهت  باشد،که در رنگ میوه و بازارپسندی آن عاملی موثر می

کاهش ضایعات، افزایش امکان صادرات به ، بهبود کیفیت میکروبی خوری میوه زرشک،منظور مصرف تازهبه انبارمانی

 شود.کیلوگری پیشنهاد می 5/0دز رقم این دو در یبات زیست فعال بازارهای جهانی و حفظ ترک
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