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تأثیر سونیکاسیون حرارتی بر ترکیبات زیستفعال آب آلبالو در مقایسه با روش معمول
پاستوریزاسیون
لیال هوشیار ،1جواد حصاری ،2صدیف آزادمرد دمیرچی* ،2،،ممنونه

شنگؤل4

 .1دانشآموخته دکتری علوم و صنایع ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .2استاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران
 .3مرکز تحقيقات ایمنی غذا و دارو ،پژوهشکده مدیریت سالمت و ارتقای ایمنی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران
 .4استاد گروه علوم و صنایع غذایی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه آتاتورک ،ارزروم ،ترکيه
*نویسنده مسئول مکاتباتsodeifazadmard@yahoo.com :

(دریافت مقاله 99/9/11 :پذیرش نهایی)99/2/1 :

چکیده
هدف از این پژوهش ،مطالعه تأثير سونيکاسيون حرارتی در مقایسه با روش معمول پاستوریزاسيون روی ترکيبات زیستفعال و برخی از
ویژگیهای آب آلبالو بود .تيمارها شامل نمونه کنترل ،نمونه پاستوریزه شده ( 99درجه سيلسيوس 39 ،ثانيه) ،نمونه حرارت داده شده در دمای
 99درجه سيلسيوس بهمدت  1 ،4و 12دقيقه ،نمونه فراصوت بدون حرارت در همان زمانها و دامنههای  42/9 ،24/4و 91ميکرومتر (90 ،09
و  199درصد) و نمونه فراصوت با حرارت  99درجه سيلسيوس در همان مدت و دامنهها بودند .تيمار پاستوریزاسيون کاهش  31/9درصد از
محتوای ویتامين ث 22/9 ،درصد از محتوای فنولی 19/4 ،درصد از محتوای آنتیاکسيدانی 9/2 ،درصد از محتوای آنتوسيانينی آب آلبالو را
موجب شد .در دامنه  91ميکرومتر فراصوت دمای  99درجه سيلسيوس و زمان  12دقيقه 29/1 ،درصد از محتوای ویتامين ث کاسته شد.
همچنين ،با افزایش دما ،دامنه و زمان فراصوت ميزان محتوای فنولی کاهش یافت .دامنههای باالی فراصوت کاهش معنیدار ( )P<9/90در
محتوای آنتوسيانينی را موجب گردید به طوریکه در دامنه  91ميکرومتر ،زمان  4دقيقه و دمای  99درجه سيلسيوس محتوای آنتوسيانينی 9/9
درصد کاسته شد .در کل ،نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد تيمار فراصوت با دامنه  42/9ميکرومتر ( 90درصد) در دمای  99درجه سيلسيوس
میتواند مؤثرترین تيمار در حفظ خصوصيات کيفی آب آلبالو در مقایسه با روش پاستوریزاسيون باشد.
واژههای کلیدی :فراصوت ،آب آلبالو ،ترکيبات زیستفعال ،پاستوریزاسيون
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مقدمه

هوشیار و همکاران

کوتاهی پایان مییابد .با اینوجود این عوامل قادرند به

با توجه به توانایی غيرفعال کردن ميکروارگانيسمها و

غشای سيتوپالسمی آسيب وارد کنند .فشار باالی ایجاد

آنزیمها ،تيمارهای دمایی نظير پاستوریزاسيون و

شده در محيط در اثر درهم فروریزی حبابها دليل

استریليزاسيون بهطور معمول در صنایع غذایی برای

اصلی غيرفعال شدن ميکروارگانيسمها است.

نگهداری مواد غذایی بهکار میروند .تحقيقات مختلف

ميوههای رنگی بهعلت حضور ترکيبات فعال زیستی

نشان داده که دمای باال در طی این فرآیندها اغلب

نقش اساسی و حياتی را در رژیم غذایی انسان بازی

تغييرات فيزیکی و شيميایی را بههمراه دارد که بر

میکنند .تحقيقات اخير اهميت مواد زیستی رنگی و

ویژگیهای حسی اثر گذاشته و مقدار و دسترسی مواد

آنتیاکسيدانها را در سالمت و تغذیه بشر نشان داده

مغذی را کاهش میدهد ( .)Pena et al., 2016افزایش

است ( .)Rawson et al., 2011آنتوسيانينها بسيار

تقاضا و تشدید قوانين غذایی ،تکنيکهای مرسوم

ناپایدار بوده و میتوانند در طی فرآیند ،تنزل پيدا کنند و

فرآوری مواد غذایی کارایی خود را از دست دادهاند که

خواص فعال زیستیشان را طی فرآوری و در نتيجه

باعث پيدایش تکنولوژیهای جدید و قویتر شده

شرایطی از جمله دما ،نور ،اکسيژن و غيره از دست

است .فراصوت یکی از سریعترین ،قویترین و قابل

بدهند ( .)Tiwari et al., 2010آنتوسيانينها ترکيبات

قبولترین تکنولوژیها است که اثر تخریبی کمی بر

مهم در آبميوههای قرمز بوده و در توليد رنگ آبميوه

مواد فعال زیستی دارد .فراصوت یک تکنيک

و فعاليت آنتیاکسيدانی نقش مهمی دارند ،زیرا دارای

غيرمخرب ،ساده و سریع برای حفظ خصوصيات کيفی

نقش مهمی در پيشگيری از بيماریهای قلبی ،عروقی،

ميوهها و سبزیجات طی ذخيرهسازی و حين مصرف

عصبی و سرطان هستند (.)Patras et al., 2010

است .تکنولوژی فراصوت آب ميوههایی با کيفيت باالتر

فرآیند معمول حرارتی آبميوهها باعث از بين رفتن

از نظر نگهدارای ترکيبات فعال زیستی و ویژگیهای

برخی ترکيبات مغذی نظير فالوونوئيدها (Igual et al.,

حسی در مقایسه با آبميوههای تيمار شده با گرما را

 )2011و کاروتنوئيدها ()Fratianni et al., 2010

موجب میگردد ( .)Aguilar et al., 2017غير

میشود .تيمارهای حرارتی اضافی در دماهای باالتر از

فعالسازی ميکروارگانيسمها میتواند با اثر مکانيکی

 19درجه سيلسيوس باعث تغييرات نامطلوبی در خواص

حفرهزایی ایجاد شده توسط سونيکاسيون توجيه گردد.

مختلف آبميوهها از جمله خواص فيزیکی ،شيميایی،

حبابهای گاز تشکيل شده در محيط مایع توسط

بيولوژیکی و ارگانولپتيک همچون مواد مغذی ،رنگ،

حفرهزایی مکانيکی در سرتاسر محيط مایع منشر

طعم و مقبوليت بو در آب ميوه میشوند

میشود .این حبابها بزرگتر شده و به فرم غير

(.)Bhattacherjee et al.,2011

پایداری درمیآیند و سپس شروع به تخریب میکنند

محققين کاهش جزئی ( 9درصد) محتوای

( .)Mohideen et al., 2015فشار و دمای باالی ایجاد

آنتوسيانينی شاهتوت را در دامنه  199درصد و  19دقيقه

شده در محيط مایع در اثر فرآیند حفرهزایی در دوره

فراصوت مشاهده کردند که ثبات و پایداری باالی
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آنتوسيانينهای شاهتوت را نسبت به تيمار سونيکاسيون

سولفات مس  19درصد ،بافر کلرید پتاسيم ،بافر استات

نشان داد ( .)Tiwari et al., 2009اثر فراصوت و

سدیم ،اسيد گاليک ،معرف فولين -سيوکالتيو ،بیکربنات

پاستوریزاسيون در محتوای آنتوسيانينی توتفرنگی

سدیم 2 ،و  -2دی فنيل -1 -پيکریل هيدرازیل از شرکت

بررسی شد ( .)Dubrovic et al., 2011محتوای

( )Merck, Germanyتهيه شدند.

آنتوسيانينی بعد از پاستوریزاسيون نسبت به آبميوه

 -تهیه آب آلبالو

تيمار نشده کاهش  0/3 -0/1درصدی را نشان داد و

ميوههای تازه از بازار محلی تهيه شد و پس از جدا

بعد از تيمار فراصوت در حرارتهای  29-49درجه

کردن ميوههای آسيبدیده و خراب شسته شدند.

سيلسيوس تخریب آنتوسيانين نسبت به آبميوه تيمار

آبگيری توسط آبميوهگير انجام شد .آبميوه حاصل

نشده ،بهطور کلی کمتر بود و حداکثر  4/4درصد

فورا توسط سانتریفوژ بهمدت  29دقيقه جهت

گزارش گردید و تنها در تيمار با دمای  00درجه

جداسازی فاز جامد از مایع تحت سانتریفوژ قرار

سيلسيوس فراصوت و زمان طوالنی ،کل محتوای

گرفت .آبميوه شفاف از کاغذ صافی رد شد و

آنتوسيانينی نسبت به آبميوه تيمار نشده کاهش -9/1

ناخالصیها بهطور کامل جداسازی گردید .سپس

 0/1درصدی را داشت که حتی بيشتر از پاستوریزاسيون

آبميوه حاصل تحت تيمارهای مورد نظر قرار گرفت.

بود.

همچنين ،آبميوه توليد شده بهعنوان تيمار کنترل (بدون

مصرف آب آلبالو بهعلت محتوای ترکيبات
زیستفعال مثل آنتوسيانينها ،آنتیاکسيدانها و مواد

حرارت و سونيکاسيون) در نظر گرفته شد.
 -تیمار پاستوریزاسیون

فنولی رو به افزایش است و با توجه به توليد مقدار

برای بررسی تأثير پاستوریزاسيون ،نمونهها به مقدار

باالیی از آب آلبالو در صنعت آبميوه ایران و توجه به

 299ميلیليتر در ارلن شيشهای  209ميلیليتری با درپوش

خواص کيفی ،در این پژوهش اثر فرآوری متداول

آلومينيومی در  99درجه سيلسيوس (دمای بهينه

پاستوریزاسيون با روش سونيکاسيون روی ترکيبات آب

پاستوریزاسيون مورد استفاده در کارخانه) بهمدت  39ثانيه

آلبالو مطالعه شد تا روش فرآوری مطلوبی برای آن

پاستوریزه شدند (.)Rupasinghe et al., 2012

پيشنهاد شود.

 -تیمار حرارتی

برای بررسی تاثير تيمار حرارتی بدون سونيکاسيون در

مواد و روشها
 -مواد شیمیایی

بافرهای  4و  ،9محلول هيدروکسيد سدیم  9/1نرمال،
معرف فنل فتالئين ،محلول  9و  -2دی کلرو ایندوفنل،
محلول متافسفریک اسيد  3درصد ،استون ،اتر ،اسيد
اسکوربيک ،محلول ید ،محلول اسيد اگزاليک ،محلول

مقایسه با سونيکاسيون در این دما ،نمونهها در  99درجه
سيلسيوس بهمدت  1 ،4و  12دقيقه نگهداشته شدند.
 سونیکاسیون آب آلبالویک سيستم اولتراسونيکاسيون  120وات (Q Sonica,

 )USAبا یک پروب  12ميلیمتری برای سونيکاسيون
استفاده شد .نمونهها در یک فرکانس ثابت 29
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کيلوهرتزی فرآوری شدند .انرژی ورودی توسط تنظيم

طبق استاندارد ملی ایران (0999 )ISIRI, 5609/2001

دامنه موج پروب فراصوت کنترل شد .پارامترهای

ایران انجام شد.

بيرونی در سطوح دامنه  42/9 ،24/4و  91ميکرومتر و

محتوای فنولی :محتوای فنولی آب آلبالو طبق روش

زمان تيمار  1 ،4و  12دقيقه با زمانهای پالس  0ثانيه

فولين سيوکاليتو انجام شد .ميزان جذب نمونهها با

روشن و  0ثانيه خاموش متغير بودند .نمونههای آب

استفاده از اسپکتروفتومتر در طول موج  990نانومتر

آلبالو در ترموسونيکاسيون تا دمای  99درجه سيلسيوس

به دست آمد .ميزان فنول کل از روی منحنی استاندارد با

حرارت داده شدند و دمای سيرکوالسيون در 99±2

غلظتهای مختلف ( 109 ،120 ،199 ،90 ،09 ،20 ،9و

درجه سيلسيوس تنظيم شد .نمونههای بدون تيمار

 299ميلیگرم در ميلیليتر) اسيد گاليک برحسب

حرارتی در آب با دمای  20 ± 9/0درجه سيلسيوس در

ميلیگرم در ليتر بيان شد (.)Waterman et al.,1994

حال سيرکوله گذاشته شدند .پروب فراصوت در کليه

خاصيت آنتیاکسيدانی :ظرفيت آنتی اکسيدانی آب

نمونهها در عمق مساوی  20ميلیمتری در نمونهها فرو

آلبالو بر اساس مهار رادیکالهای  2( DPPHو  -2دی

برده شد .تمام تيمارهای سونيکاسيون در سه تکرار

فنيل -1پيکریل هيدرازیل) با روش اسپکتروفتومتری

انجام شدند.

انجام شد ( .)Brand-Williams et al.,1995یک محلول

 -آزمایشهای شیمیایی

 999ميکروليتری از  199ميکروليتر  DPPHدر متانول با

بریکس :مواد جامد قابل حل در آب با استفاده از

یک حجم برابر از آبميوه مخلوط شد و پس از 39

رفراکتومتر دیجيتال ( )Maselli, Italyدر دمای 29

دقيقه نگهداری در تاریکی ،طيف جذبی نمونهها با

درجه سيلسيوس اندازهگيری شد .ميزان مواد جامد

اسپکتروفتومتر در طول موج  010نانومتر اندازهگيری

محلول بر حسب درجه بریکس بيان شد ( Tiwari et

شد .ظرفيت آنتیاکسيدانی نمونهها بهصورت درصد

.)al.,2010

بازداری با استفاده از فرمول ( )1محاسبه شد.

 :pHمقدار  pHآبميوه با  pHمتر دیجيتال روميزی

()1

Ab control-Ab sample/Ab

( )HANNA-211, Italyطبق روش تيواری (Tiwari et

 =control x100درصد بازداری

 )al.,2010اندازهگيری شد.

 :Ab controlميزان جذب در زمان صفر ،ميزان جذب

اسيدیته کل :برای تعيين ميزان اسيدیته کل آب آلبالو،
از روش تيتراسيون با سود  9/1نرمال استفاده شد و از
روی ميزان سود مصرفی مقدار اسيدیته قابل تيتراسيون
بر اساس اسيد غالب (اسيد ماليک) محاسبه شد
(.)Tiwari et al., 2010
اندازهگيری ویتامين ث :اندازهگيری اسيداسکوربيک
از روش تيتراسيون با محلول  9و  -2دی کلروایندوفنل
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DPPH
 :Ab sampleجذب نمونه بعد از  39دقيقه (جذب

نمونه بهعالوه )DPPH
محتوای آنتوسيانينی :محتوای آنتوسيانينی با استفاده
از جذب اسپکتروفتومتری در حضور بافرها و pHهای
مختلف انجام گرفت ( .)Lee et al., 2005جذب
نمونهها در  029و  999نانومتر اندازهگيری و مقدار
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جذب ( )Aطبق فرمول ( )2محاسبه شد .محتوای

ویژگیها در آب آلبالو نداشتند .بيشترین محتوای

آنتوسيانين منومریک کل ( )TAبرحسب ميلیگرم بر ليتر

ویتامين ث در نمونه کنترل مشاهده شد و کمترین آن

از معادل سيانيدین -3-گلوکوزید طبق فرمول ( )3بيان

متعلق به تيمار پاستوریزاسيون بود .نتایج نشان داد که

شد.

تشدید فراصوت نيز باعث تشدید کاهش محتوای ویتامين

()2

A= (A520-A700) pH1.0 – (A520-A700) pH4.5

()3

=TA

ث در آب آلبالو شد (جدول .)1
تيمار پاستوریزاسيون کاهش معنیدار  31/9درصدی را

که (ε=29999 )L/mol.cm( ،MW = 449/2 )g/mol

بهترتيب برابر با وزن مولکولی و ضریب انهدام
سيانيدین -3-گلوکوزید هستند DF .فاکتور رقت وL

نيز طول سل اسپکتروفتومتر (سانتیمتر) و  1999فاکتور
تبدیل از گرم به ميلیگرم هستند.
 -تجزیه و تحلیل آماری

در این پژوهش تجزیه دادهها بر اساس طرح کامال
تصادفی در سه تکرار انجام شد .جهت تجزیههای
آماری از نرمافزار  SPSSنسخه  19استفاده شد .مقایسه
ميانگين صفات بهروش آزمون دانکن در سطح احتمال
 0درصد انجام شد .برای رسم نمودارها نيز از ( Excel

 )2010استفاده شد.

یافتهها
بریکس آب آلبالو  4/2± 9/1 pH ، 12/3 ± 1و

در ویتامين ث آب آلبالو موجب شد ولی تيمارهای دمایی
 99درجه سلسيوس تأثير معنیداری بر این ویژگی نداشت
و این نتایج نشان داد که دماهای باالتر از  99درجه
سيلسيوس اثر منفی بر محتوای ویتامين ث آب آلبالو
داشتند .این نتایج در توافق با یافتههای دیگر محققان
(Hosseinzadeh Samani et al., 2015

Cruz et

; )al.,2015بودند که گزارش کردند ویتامين ث حساس به
افزایش دما است .در این بررسی تيمار فراصوت با دامنه
 24/4در دمای  20درجه سيلسيوس تأثير معنیداری بر
محتوای ویتامين ث نداشت ولی در دمای  99درجه
سيلسيوس با فراصوت در تمام شدتهای اعمال شده
کاهش محتوای ویتامين ث مشاهده شد .در دامنه 91
ميکرومتر فراصوت و مدت  4و  1دقيقه ،دمای  20درجه
سيلسيوس کاهش معنیداری در ویتامين ث مشاهده نشد.
تيمارهای با دامنه  91ميکرومتر در دمای  99درجه
سيلسيوس ،زمان  1 ،4و  12دقيقه بهترتيب موجب کاهش
 11/1 ،13/1و  29/1درصدی ویتامين ث در آبآلبالو شد.

اسيدیته  9/9گرم در  199گرم بود .در این بررسی،
تيمارهای حرارتی و فراصوت تأثير معنیداری بر این

12

هوشیار و همکاران

تأثیر سونیکاسیون حرارتی بر ترکیبات زیستفعال آب آلبالو

جدول ( - )1تأثير تيمارهای دمایی و فراصوت بر محتوای ویتامين ث ( )mg/100mlآب آلبالو
دامنه اولتراسوند

مدت تیمار

دما

ویتامین ث

(میکرومتر)

(دقیقه)

(درجه سیلسیوس)

)(mg/100ml

-

-

20

11/39a

-

9/0

99

g

-

4

99

abcd

-

1

99

abcd

-

12

99

abcd

19/99

24/4

4

20

19/93 ab

24/4

4

99

19/33bcd

24/4

1

20

ab

24/4

1

99

bcd

24/4

12

20

abcd

24/4

12

99

abcd

42/9

4

20

19/19bcde

42/9

4

99

bcde

42/9

1

20

ab

19/13

42/9

1

99

def

9/933

42/9

12

20

bcde

19/99

42/9

12

99

9/19cdef
19/09 abcd

9/999
19/99
19/09

19/99
19/33
19/93
19/09
19/13

91

4

20

91

4

99

cdef

91

1

20

abc

91

1

99

ef

91

12

20

19/49bcd

91

12

99

9/99f

9/19

19/99

9/233

 a-fحروف التين متفاوت در ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار است (.)P<9/90

 -محتوای فنولی

سيلسيوس ،دامنه  91ميکرومتر در  12دقيقه بهدست آمد.

نتایج بهدست آمده از این بررسی (جدول  ،)2نشان داد

تيمار پاستوریزاسيون کاهش  22/9درصدی را در محتوای

که شدتهای باالی فراصوت ،در دمای پایين اثر مثبتی بر

فنولی آب آلبالو موجب شد .در دمای  20درجه سيلسيوس

محتوای فنولی آب آلبالو داشته و دماهای باال اثر منفی بر

با افزایش دامنه سونيکاسيون و زمان تيمار ،محتوای فنولی

این ویژگی داشنتد .بيشترین محتوای فنولی در تيمار

افزایش یافت .دمای  20درجه سيلسيوس ،دامنه 91

دمایی  20درجه سيلسيوس ،دامنه  91ميکرومتر بهمدت 4

ميکرومتر ،زمانهای  1 ،4و  12دقيقه افزایش 19/1 ،39/4

دقيقه و کمترین مقدار در تيمار دمایی  99درجه

و  14/9درصدی را در محتوای فنولی آب آلبالو نسبت به

12
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بهداشت مواد غذایی

نمونه کنترل موجب شد .در دامنه  91ميکرومتر ،دمای 99

کاهش مشاهده شده  31/2درصد بود.

درجه سيلسيوس و زمان  12دقيقه فراصوت حداکثر
جدول ( - )2تاثير تيمارهای دمایی و فراصوت بر محتوای فنولی ( )mg/lآب آلبالو
دامنه اولتراسوند

مدت تیمار

دما

محتوای فنولی

(میکرومتر)

(دقیقه)

(درجه سیلسیوس)

()mg/l

-

-

20

1130l

-

9/0

99

o

1410

ı

1999

-

4

99

-

1

99

f

-

12

99

m

1941
1191

ı

1199

24/4

4

20

24/4

4

99

k

24/4

1

20

h

24/4

1

99

gh

1929

24/4

12

20

1102k

24/4

12

99

1113j

42/9

4

20

fg

42/9

4

99

l

42/9

1

20

d

1990

42/9

1

99

1113j

42/9

12

20

1999e

42/9

12

99

n

91

4

20

a

91

4

99

n

1914

91

1

20

2139b

91

1

99

1919h

91

12

20

c

91

12

99

p

1193
1919

1933

1131

1913

2393

2990
1293

 :a-pحروف التين متفاوت در ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار است (.)P<9/90

در این بررسی خواص آنتیاکسيدانی آب آلبالو تحت

شد ولی در دمای باال این ویژگی را بهطور معنیداری

تأثير تيمارهای دمایی و سونيکاسيون قرار گرفت

کاهش داد .بيشترین محتوای آنتیاکسيدانی در تيمار با

(جدول  .)3اعمال فراصوت در دمای پایين افزایش

دامنه  91ميکرومتر ،دمای  20درجه سيلسيوس در 4

معنیدار محتوای آنتیاکسيدانی را در آب آلبالو موجب

دقيقه و کمترین آن در تيمار پاستوریزاسيون مشاهده

11

هوشیار و همکاران

تأثیر سونیکاسیون حرارتی بر ترکیبات زیستفعال آب آلبالو

شد .تيمار پاستوریزاسيون کاهش  19/4درصدی را در

بيشترین افزایش در دامنه  91ميکرومتر  11/9درصد

محتوای آنتی اکسيدانی آب آلبالو موجب شد .هيچکدام

مربوط به تيمار با دمای  20درجه سيلسيوس در مدت 4

از تيمارهای دمایی  99درجه تأثير معنیداری بر محتوای

دقيقه بود و بيشترین کاهش معادل  13/3درصد مربوط

آنتیاکسيدانی آب آلبالو نداشت .بيشترین کاهش به

به تيمار  99درجه سيلسيوس با دامنه  91ميکرومتر در

ميزان  12درصد در تيمار با دامنه پایين  24/4ميکرومتر

 12دقيقه بهدست آمد.

در دمای  99درجه سيلسيوس و مدت  12دقيقه بود.
جدول ( -)3تاثير تيمار دمایی و فراصوت بر محتوای آنتیاکسيدانی ( )Percentage inhibitionآب آلبالو
دامنه اولتراسوند

مدت تیمار

دما

خاصیت آنتی اکسیدانی

(میکرومتر)

(دقیقه)

(درجه سیلسیوس)

(درصد بازداری)
49/49defg

-

-

20

-

9/0

99

j

-

4

99

fgh

-

1

99

efgh

39/99

-

12

99

31/19gh

24/4

4

20

49/29efg

24/4

4

99

efgh

24/4

1

20

h

24/4

1

99

h

39/93

24/4

12

20

39/99efgh
30/93ı

39/93

39/93

31/39

24/4

12

99

42/9

4

20

bc

42/9

4

99

defg

42/9

1

20

a

44/93

42/9

1

99

49/99cdef

42/9

12

20

41/39cde

42/9

12

99

efgh

91

4

20

a

91

4

99

h

31/19

91

1

20

43/09ab

91

1

99

30/93ı

91

12

20

91

12

99

 a-jحروف التين متفاوت در ستون نشان دهنده تفاوت است (.)P<9/90
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42/99
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39/43

40/19
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42/23

ı

30/99
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بهداشت مواد غذایی

در این بررسی محتوای آنتوسيانينی آب آلبالو تحت

دقيقه بود که بهترتيب کاهش  9/2و  9/9درصدی را

تأثير تيمارهای دمایی و فراصوت قرار گرفت .طبق نتایج

موجب شد که در بررسی مشابهی محققين نشان دادند که

بهدست آمده (جدول  )4بيشترین محتوای آنتوسيانينی

با افزایش همزمان مدت زمان و دامنه سونيکاسيون از 0

مربوط به تيمار با دامنه  ،24/4دمای  20درجه سيلسيوس

دقيقه به  19دقيقه و از  19به  199درصد 0/3 ،درصد از

در  4دقيقه بود و کمترین آن در تيمار پاستوریزاسيون و

محتوای آنتوسيانينی آب جمبو کاسته شد (Shaheer et al.,

دامنه  91ميکرومتر ،دمای  99درجه سيلسيوس ،مدت 4

.)2014

جدول ( -)4تحت تأثير تيمارهای دمایی و فراصوت بر محتوای آنتوسيانينی ( )mg/lآب آلبالو
دامنه اولتراسوند

مدت تیمار

دما

محتوای آنتوسیانینی

(میکرومتر)

(دقیقه)

(درجه سیلسیوس)

()mg/l

-

-

20

fg

-

9/0

99

n

-

4

99

jk

-

1

99

lm

-

12

99

def

24/4

4

20

a

091/9

24/4

4

99

b

099

24/4

1

20

093/9bc

24/4

1

99

031/9jk

003

011/0
039/3
029/0
009/0

m

029

24/4

12

20

24/4

12

99

kl

42/9

4

20

m

021/1

42/9

4

99

019/3n

42/9

1

20

099/9bcd

42/9

1

99

gh

42/9

12

20

fg

42/9

12

99

cde

91

4

20

049/1

91

4

99

001/2fgh

91

1

20

lm

91

1

99

efg

91

12

20

041/1

91

12

99

lm

034/1

049/1

003/0
009/3

hı

031/1
004/1

ıj

039

 :a-nحروف التين متفاوت در ستون نشان دهنده تفاوت معنیدار است (.)P<9/90
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بحث و نتیجهگیری
تيمار سونيکاسيون حرارتی قادر به افزایش غير

هوشیار و همکاران

دیگر تخریب ویتامين ث باشد ( ;Tiwari et al., 2008
.)Hosseinzadeh Samani et al., 2015

فعالسازی ميکروبها در آبميوه است .اثربخش بودن

در حداکثر مدت زمان ،دامنه فراصوت و دمای 99

انهدام ميکروبی تحت تأثير دامنه امواج صوتی ،زمان

درجه سيلسيوس بيشترین کاهش در محتوای فنولی آب

فرآوری ،دمای تيمار ،حجم آبميوه فرآوری شده و

آلبالو مشاهده شد که حتی بيشتر از پاستوریزاسيون بود.

ترکيبات آبميوه قرار میگيرد .ميکروارگانيسمها بهطور

محققين تأثير تيمار سونيکاسيون در آب کاکتوس را

مشابه به تيمار فراصوت واکنش نشان نمیدهند .از بين

بررسی کرده و افزایش معنیدار محتوای فنولی را گزارش

رفتن ميکروبها در اثر تيمار فراصوت ناشی از نازک

نمودند ( .)Rojas et al.,2013در بررسی این محققين

شدن غشای سلولی ،ایجاد حرارتهای موضعی و افزایش

بيشترین افزایش متعلق به دامنه  19درصد بهمدت  1دقيقه

فشار و توليد رادیکالهای آزاد شده است ( Lee et al.,

بود که نتایج حاصل از این مطالعه با پژوهش یاد شده

 .)2009مکانيسم اصلی مسئول در غير فعالسازی

مطابقت داشت .ترکيبات فنولی در واکوئلها به فرمهای

ميکروبها ،فشارهای فيزیکی ناشی از پدیده

مختلف مانند فرم آزاد و متصل به اجزای دیواره سلولی

کاویتاسيون صوتی فراصوت است .سطوح آبگریز

مانند پکتين ،همیسلولز و ليگنين وجود دارد .استفاده از

دیواره سلولی ميکروارگانيسمها به انهدام حبابهای

فراصوت تخریب دیواره سلولی را موجب شده و در نتيجه

کاویتاسيونی تشکيل شده طی کاربرد اولتراسونيکاسيون

ترکيبات فنولی آزاد میشوند ( Cheng et al.,2007; Rojas

کمک کرده و منجر به ایجاد آسيب شدید دیواره سلولی

.)et al.,2013

میشوند (.)Chandrasekhar et al., 2012

بررسیها نشان داده است که افزایش ترکيبات فنولی

نتایج این بررسی مطابق با سایر بررسیها ( Tiwari et

در اثر سونيکاسيون ،ناشی از آزاد شدن فرمهای متصل

 )al.,2008; Hosseinzadeh Samani et al.,2015بود که

ترکيبات فنولی در اثر تخریب دیواره سلولها در اثر

نشان دادند افزایش دامنه فراصوت موجب کاهش بيشتر

فرآیند حفرهزایی است .همچنين این افزایش میتواند

ویتامين ث میشود و این کاهش احتماالً ناشی از تخریب

ناشی از افزایش گروههای هيدروکسيل توليد شده

اسيد اسکوربيک در آبميوه یا ترکيب آن با سایر ترکيبات

توسط سونيکاسيون به حلقه ترکيبات فنولی باشد

مانند آنتوسيانينها ،ناشی از بروز واکنشهای اکسيدتيو

( .)Rojas et al., 2013آنتیاکسيدانها از دیگر مواد

است .این فرآیند در اثر رادیکالهای آزاد توليد شده توسط

موجود در ميوهها بوده و از متابوليتهای ثانوی گياهان

سونيکاسيون تشدید میشود .عالوه بر آن ترموليز ناشی از

هستند که از اکسيداسيون ميوهها در اثر عوامل محيطی

فرآیند حفرهزایی در اثر سونيکاسيون میتواند دليل دیگر

مانند نور ،هوا ،اکسيژن و حملههای ميکرو بيولوژیکی

تخریب ویتامين ث باشد .عالوه بر آن تخریب حرارتی

جلوگيری میکنند .آنتیاکسيدانهای فنولی با فرآیندهای

ناشی از فرآیند حفرهزایی در اثر سونيکاسيون میتواند دليل

اکسيداسيون بهعنوان خنثیکنندههای رادیکالهای آزاد
تداخل میکنند ( .)Hidalgo et al., 2017روشهای
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بهداشت مواد غذایی

مرسوم فرآوری آبميوهها میتواند باعث تخریب

آنتوسيانينها مهمترین ترکيبات رنگی در بين

آنتوسيانينها و آنتیاکسيدانها شود .از مزایای فراصوت

فالونوئيدها هستند .آنتوسيانينها بيشتر در مواد غذایی

میتوان به غير فعالسازی ميکروارگانيسمها بدون تأثير

رنگی مانند توتفرنگی ،سيب ،گيالس ،تمشک ،پرتقال،

بر خواص تغذیهای ،کاهش زمان فرآوری و کاهش

انگور ،انجير ،انبه ،انار ،کلم قرمز و سيبزمينی شيرین

مصرف انرژی اشاره کرد .استفاده از تيمار فراصوت

وجود دارند ( .)Lee et al., 2005آنتوسيانينها بسيار

باعث حفظ آنتیاکسيدانها ،آنتوسيانينها و ترکيبات

ناپایدار بوده و میتوانند در طی فرآوری ،تخریب شده و

فنولی در آبميوهها میشود .با این وجود بررسیها

خواص زیستفعال خود را در شرایطی از جمله ،pH

نشان داده است که فراصوت نمیتواند کارایی مطلوبی

دما ،نور ،اکسيژن و وجود آنزیمها و یونهای فلزی از

در کنترل ميکروارگانيسمهای موجود در آبميوهها

دست دهند ( .)Tiwari et al., 2009محققان اظهار

داشته باشد ( .)Zou et al., 2016استفاده از فراصوت در

داشتند که آنتوسيانينها (از ترکيبات فالونوئيدی)

ترکيب با حرارت باعث کاهش قابلمالحظه زمان

بهراحتی در اثر حرارت تخریب میشوند و این امر

فرآوری شده و باعث کاهش انرژی مصرفی و

باعث تغيير مقبوليت رنگ در آبميوهها میشود.

هزینههای توليد شده است .بررسیها نشان داده که

تخریب آنتوسيانينها در اثر دما ناشی از اکسيداسيون و

استفاده از فراصوت باعث حفظ ترکيبات فعال زیستی

شکستن پيوند کوواالنت است .با افزایش ميزان دما بر

مانند ترکيبات فنولی ،آنتیاکسيدانها و آنتوسيانينها

ميزان تخریب آنتوسيانينها افزوده میشود .شدت و

میشود (.)Sulaiman et al., 2017

مدت زمان گرمادهی ،تأثير عمدهای بر پایداری

در مطالعات دیگر ،تاثير فراصوت و دما در آب

آنتوسيانينها دارد ( .)Shaheer et al., 2014برخی از

توتفرنگی بررسی شد و اظهار داشتند تيمار

محققين باز شدن حلقه پریليوم و تشکيل چالکون را

سونيکاسيون بدون تيمار دمایی باعث حفظ بيشتر

مهمترین دليل تخریب آنتوسيانينها عنوان نمودند .بعد

خواص آنتیاکسيدانی میشود و تيمار دمایی بههمراه

از تشکيل چالکونها تخریب کامل این ترکيبات و

سونيکاسيون ،کاهش این ویژگی را در آب توتفرنگی

تبدیل آنها به سایر ترکيبات انجام میشود ( Patras et

موجب میشود که با نتایج این بررسی مطابقت دارد

.)al., 2010

( .)Sulaiman et al., 2016محققان گزارش کردند که

در نهایت با توجه به نتایج این مطالعه ،تيمار

فراصوت اثر تحریکی بر محتوای ضداکسایشی دارد و

پاستوریزاسيون در اغلب موارد تأثير منفی بر ویژگیهای

فرآیندهای توليد ترکيبات ضداکسایشی را در آبميوه

کيفی آب آلبالو داشت .محتوای ویتامين ث ،محتوای

تحریک میکند ،ولی افزایش مدت زمان فراصوت و دما

فنولی ،خواص آنتیاکسيدانی و محتوای آنتوسيانينی تحت

بهدليل تشدید تخریب خواص ضداکسایشی باعث کاهش

تأثير پاستوریزاسيون در اغلب موارد بيشترین کاهش را

معنیدار این ویژگی میشود (.)Sulaiman et al., 2017

نشان دادند .تيمارهای دمایی  99درجه سيلسيوس به
تنهایی ،در اغلب موارد تأثيری بر صفات کيفی نداشت .با
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کيفی باالتر نسبت به محصوالت پاستوریزه به بازار مصرف

 دامنه سونيکاسيون و مدت زمان تيمار،افزایش همزمان دما

.ارائه کرد

.کاهش بيشتری در محتوای فنولی آب آلبالو مشاهده شد
افزایش دما بههمراه دامنه سونيکاسيون و زمان تيمار در

تعارض منافع
.نویسندگان هيچگونه تعارض منافعی برای اعالم ندارند

 بنابراین با تلفيقی.اغلب موارد از ویژگیهای کيفی کاست
42/9  درجه سيلسيوس و دامنه99 از تيمارهای دمایی
ميکرومتر فراصوت میتوان محصوالت با ویژگیهای
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Abstract
The purpose of this study is to investigate the effect of thermal sonication in comparison with the usual
pasteurization method on the bioactive compounds and their contents in sour cherry juice.The treatments
were: controlled sample, pasteurized sample (90 °C, 30 sec), heated sample at 60 °C for 4,8,12 min,
ultrasound sample without heating for same times with amplitudes of 24.4, 42.7, 61µm (50, 75, 100%),
ultrasound sample with heating (60 °C) for same times and amplitudes. Pasteurization treatment caused a
significant decrease of 31.7% in vitamin C content, 22.9% of phenolic content, 19.4% in the antioxidant
content, 6.2% in anthocyanin content of the sour cherry juice. At maximum thermal ultrasound intensity
and time of 12 minutes, 20.8% of vitamin C content was decreased. With increasing temperature,
intensity and time of ultrasound, phenol content decreased. High intensities of ultrasound caused a
significant decrease in anthocyanin content, in a way that in the intensity of 61 µm, 4 min and 60 °C, the
anthocyanin content was reduced by 6.6%, respectively. In general, the results of this study indicate that
increasing the intensity of ultrasound, temperature and treatment time reduced the positive effect of these
treatments on qualitative properties and even reduced the bioactive compounds, that with regard to the
combined results, 42.7 µm (75%) amplitude at 60 °C can be the most effective treatment in maintaining
the qualitative characteristics of sour cherry juice compared to the pasteurization method.
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