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تاریخ پذیرش95/09/17:

چکیده
پرتودهی با اشعه گاما یكی از روشهایی است كه امروزه به طور گسترده براي حذف آلودگی ميكروبی مواد غذایی به كار میرود.
در این پژوهش تأثير پرتودهی گاما در سه سطح  8 ،6و  10كيلوگري بر روي خصوصيات فيزیكی و ميكروبی آویشن شيرازي بررسی
شد .مقایسه ميانگين بين تيمارهاي به روش حداقل اختالف معنیدار( )LSDدر سطح احتمال  99درصد انجام شد .نتایج نشان داد كه
پرتودهی تا دُز  10كيلوگري هيچ گونه تأثير سویی بر روي رنگ آویشن نداشت .همچنين بيشترین تغييرات ميزان رطوبت ،روغن فرار و
اندیس حالليت آویشن در دُز باالتر از  6كيلوگري مشاهده شد .استفاده از دُز پرتودهی با شدت  10كيلوگري منجر به حذف كامل
آلودگی ميكروبی آویشن شد .با توجه به اینكه دُز پرتودهی با شدت  10 kGyسبب حذف كامل آلودگی ميكروبی آویشن شد،
بنابراین استفاده از پرتودهی تا این دُز براي آلودگیزدایی آویشن پيشنهاد میشود.
واژه های کلیدی :پرتودهی ،آویشن شيرازي ،تركيبات فرار ،آلودگی ميكروبی ،اندیس .D

*مسوول مكاتباتaghajani.sanaz@gmail.com :
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 -1مقدمه
طبق تعریف سازمان جهانی استاندارد ،ادویهها فرآوردهاي

روي ميزان تركيبات فنولی كل و فعاليت آنتی اكسيدانی

گياهی هستند كه جهت طعم و مزه بخشيدن به غذاها مورد

آویشن را مطالعه نمودند .كاهش مقدار فنل و فعاليت آنتی

استفاده قرار میگيرند .ادویه آویشن()Thymus vulgaris L.

اكسيدانی اسانس گياه آویشن در اثر پرتودهی از نتایج این

به عنوان یكی از متداولترین طعمدهندهها با منشاء طبيعی در

مطالعه بود( .)4گاموس در مطالعهاي به بررسی اثر پرتودهی

تهيه و فرموالسيون مواد غذایی كاربرد فراوانی دارد .آویشن

گاما بر خاصيت ضد قارچی گياه آویشن پرداخت .نتایج بيانگر

یكی از گياهان تيره نعناعيان است كه به صورت بوتههاي

كاهش خاصيت ضد قارچی آویشن با افزایش دوز پرتوي گاما

متراكم در دامنههاي خشک و بين تخته سنگهاي نواحی

بود( .)5شارما و همكاران حالت ميكروبيولوژیكی و

مختلف مدیترانه از جمله در كشورهاي فرانسه ،پرتغال ،اسپانيا،

ویژگیهاي ضد قارچی ادویهجات پرتودهی شده را مطالعه

ایتاليا و یونان میروید .این گياه در نواحی نيمه خشک زالندنو

نمودند كه نتایج نشان داد كه پرتودهی در دامنۀ دُزهاي  7/5تا

به ميزان چندین هزار هكتار به صورت خودرو وجود دارد .این

 10كيلوگري جهت استریل نمودن ادویهها كافی بود.)6( .

گونه در كشور ما به طور وحشی دیده شده است( .)1البته

حداد و همكاران به منظور بررسی اثر تابشدهی گاما بر

آویشن همه ساله در سطح وسيعی از كشورهاي اسپانيا ،آلمان،

تركيب شيميایی اسانس آویشن ،از آناليز  GC/MSاستفاده

فرانسه ،پرتغال ،آمریكا ،چک ،اسلواک ،مجارستان و شمال

نمودند .نتایج بيانگر عدم تغيير كمی و كيفی تركيب شيميایی

آفریقا كشت میشود( .)2در ایران نيز سطح زیر كشت این

اسانس آویشن در اثر پرتودهی با دُز  25كيلوگري بود(.)7

گونه رو به افزایش است.

گوچی و همكاران تأثير پرتودهی در دُز  10كيلوگري را،

جهت حذف آلودگیهاي ميكروبی ادویهجات از روشهاي

روي تشكيل رادیكال آزاد و ميزان فعاليت آنتی اكسيدانی 9

مختلفی نظير حرارتدهی مستقيم (به دليل اُفت تركيبات مؤثره

گونۀ معطر علفی و ادویهاي مطالعه نمودند .پرتودهی سبب

و اسانس ها منسوخ شده است) و نيز گازدهی(با اكسيد اتيلن و

افزایش ميزان رادیكال كينون در تمامی نمونههاي مورد بررسی

پروپيلن) استفاده میگردد .اخيراً با توجه به اثرات جانبی مواد

شد .همچنين در برخی از ادویهجات ميزان كاروتنوئيدها و

شيميایی و اثرات مخرب بعضی روشهاي فيزیكی در حذف

آسكوربات كاهش یافت( .)8واریار و همكاران به بررسی اثر

آلودگی ادویهجات ،توجه محققان به بررسی اثرات پرتودهی

پرتودهی گاما بر تركيب فنوليک اسيد در پنج گونه ادویه

گاما بر روي خواص فيزیكی و شيميایی ادویهجات معطوف

هندي پرداختند.كه عدم تغيير ميزان این تركيب در دارچين،

شده است .در ادامه به برخی از تحقيقات صورت گرفته در این

كارداموم و پوست گردو و افزایش این تركيب در دو ادویه

زمينه اشاره میشود .سلز و همكاران اثرات پرتودهی گاما و

دیگر در این بررسی گزارش شد( .)9جمشيدي و همكاران اثر

نانوذرات نقره را روي ویژگیهاي ميكروبی زعفران با استفاده

پرتودهی گاما بر فعاليت ضد اكسایشی و ضد ميكروبی پودر

از تكنولوژي هاردل مطالعه نمودند .كه نتایج نشان داد كه هر

دارچين را بررسی نمودند .كه نتایج نشان داد تيمار پرتودهی

دو هاردل بكار رفته میتواند سبب پایداري ميكروبی زعفران

دارچين اثر سویی بر فعاليت ضد اكسایشی و ضد ميكروبی آن

را تضمين نماید .همچنين بهترین دُز پرتودهی براي زعفران

نداشت .)10( .شبانی و زجاجی ميزان آلودگی ادویههاي

بستهبندي شده در بستهبندي فاقد نانوذرات نقره 4 ،كيلوگري

مصرفی در توليد مواد غذایی به اسپورهاي مقاوم در برابر

تشخيص داده شد( .)3گاموس و همكاران اثر پرتودهی گاما بر

حرارت را مطالعه نمودند .به طور كلی این محققين اذعان
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نمودند كه روش حرارت دادن سوسپانسيون در سركه ادویهها

پلی اتيلنی به آزمایشگاه ،ابتدا نمونهها سرند شدند تا خاک،

مؤثرترین ،ارزانترین و كاربرديترین روش براي حذف

خار و خاشاک موجود در آن تا جاي ممكن حذف شود.

آلودگیهاي ادویهها بخصوص آلودگی اسپوري آنها

سپس سایر مواد خارجی(برگ سایر گياهان ،چوب و غيره) از

تشخيص داده شد(.)11

برگهاي آویشن جداسازي گردید .نمونهها تميز شده،

تاكنون تحقيقات زیادي در زمينه اثرات پرتودهی بر گياهان

بستهبندي و براي مراحل بعد در جایی خشک و خنک

دارویی صورت گرفته است ،ولی با توجه به عدم مشاهدۀ

نگهداري شد.

پژوهشی مناسب براي تعيين تاثيرات سطوح مختلف پرتو دهی
گاما كه امروزه براي كاهش بار ميكروبی ادویه جات در

 -2-2فرآیند پرتودهی

كارخانه جات مورد استفاده قرار ميگيرد بر خواص كيفی مثل

نمونههاي آویشن در كيسههاي نایلونی بستهبندي شد(بستههاي

رطوبت  ،ميزان حالليت،روغن فرار و شدت رنگ و خواص

 100گرمی) .سپس با  4سطح مختلف (صفر 8 ،6 ،و 10

ميكروبی ادویه آویشن  ،در این مطالعه به بررسی آن پرداخته

كيلوگري) تحت پرتودهی قرار گرفت .بستهبندي نمونهها به

میشود و بهترین سطح پرتو دهی براي كاهش بار ميكروبی كه

نحوي بود كه از آلودگی ثانویه نمونهها پس از پرتودهی

با حفظ خواص كيفی همراه باشد تعيين ميگردد.بدین منظور

محافظت شود .دُز صفر آلودگی اوليۀ این مواد را نشان میدهد

آویشن را در سه سطح  8 ، 6و  10كيلو گري پرتو دهی كرده

كه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد .براي هر دُز تعداد  6نمونه

و تاثيرات سطوح پرتو را بر روي كاهش ميزان بار ميكروبی و

مورد آزمایش قرار گرفت .تعداد كل نمونههاي مورد آزمایش

تغييرات خواص فيزیكوشيميایی مورد بررسی قرار دادیم.

در این بررسی  24نمونه بود .براي پرتودهی نمونهها دستگاه
پرتودهی موجود در سازمان انرژي اتمی ایران(تهران) با منبع

 -2مواد و روشها

كبالت  )Gammacelh 220( 60در دماي محيط()25oC

 -2-1آمادهسازی مادۀ اولیه

استفاده شد.

آویشن به عنوان مادۀ اوليه از عطاري محلی در استان تهران
خریداري شد .پس از خریداري آویشن و انتقال در كيسههاي
 -2-3خواص فیزیکوشیمیایی

بالن را با شدت حرارت داده ،بطوریكه سرعت عمل تقطير به

 2-3-1میزان رطوبت

 100قطره در دقيقه برسد .وقتی كه قسمت اعظم آب تقطير

ميزان رطوبت آویشن تازه و پرتودیده طبق استاندارد ملی ایران
به شمارۀ  1196اندازهگيري شد .مراحل كار مختصراً بدین
صورت بود كه حدود  40گرم آزمونه را با تقریب  0/01گرم
به صورتی كه مقدار آب جمع شده بيشتر از  4/5ميلی ليتر
نباشد ،توزین گردید .آزمونه به طور كمی به همراه تولوئن به
بالن تقطير منتقل گردید و مقدار كافی تولوئن(حدود  75ميلی
ليتر) اضافه كرده تا نمونهها به طور كامل پوشانده شود .سپس

شد ،سرعت تقطير تا  200قطره در دقيقه افزایش داده شد و
عمل تقطير تا زمانی كه دیگر آب جمع نشود ،ادامه یافت.
سپس مقدار رطوبت موجود در نمونۀ آویشن بر حسب درصد
جرمی ،طبق رابطۀ زیر تعيين شد(:)12
()1

100V
m

Mc 

 80نشریه ي نوآوري در علوم وفناوري غذایی  /سال نهم  /شماره ي دوم  /تابستان 96
در این معادله Mc ،ميزان رطوبت بر حسب درصد جرمیV ،

ليتر از آب مقطر پُر و مجدداً طبق مراحل قبل عمل سانتریفوژ

حجم آب جمعآوري شده برحسب ميلی ليتر و  mجرم آزمونه

كردن ادامه یافت .سپس لوله در یک حالت عمودي در حاليكه

اوليه بر حسب گرم .در اینجا چگالی آب دقيقاً یک گرم بر

سطح باالیی رسوب مقابل چشم قرار گرفته بود نگهداشته شد

ميلی ليتر در نظر گرفته شده است.

و نزدیكترین خط تقسيم به رسوب قرائت گردید .مقدار
رسوب موجود در لوله اندیس قابليت انحالل پودر را نشان
میدهد(.)14

 2 -2-3روغن فرار

ميزان روغن فرار آویشن تازه و پرتودیده طبق استاندارد ملی

 2-3-4شدت رنگ

ایران به شمارۀ  1818انجام گردید .مقدار روغن فرار ()wvo

شدت رنگ موجود در نمونۀ آویشن بر حسب درصد جرمی،

موجود در نمونۀ آویشن بر حسب ميلی ليتر در هر  100گرم

طبق رابطۀ زیر محاسبه شد(:)15

مادۀ خشک ،طبق رابطۀ زیر تعيين شد(:)13

()3

()2

v1  vo
100

m
100  wH 2O

A  50  100
1607  m
در این معادله I ،شدت رنگ(برحسب درصد جرمی)A ،
I(%) 

wvo  100 

در این معادله Vo ،حجم(برحسب ميلی ليتر زایلن بدست
آمده) V1 ،حجم كل(برحسب ميلی ليتر روغن فرار و زایلن
بدست آمده) m ،جزء حجمی(برحسب گرم آزمونه) و wH2O
مقدار رطوبت(برحسب درصد جزء حجمی) است.
 2-3-3اندیس حاللیت

اندیس حالليت آویشن تازه و پرتودیده طبق استاندارد ملی
ایران به شمارۀ  2090انجام گردید .مراحل كار مختصراً به
شرح ذیل میباشد 10 .گرم پودر آویشن با  100ميلی ليتر آب
مقطر  24درجه سانتيگراد در ظرف مخصوص مخلوطكن
اضافه و به مدت  90ثانيه چرخانده شد .سپس محلول حاصله را
در لولۀ سانتریفوژ مدرج ،تا خط نشان  50ميلیليتر پُر گردید.
لوله به مدت  5دقيقه با دور مناسب سانتریفوژ گردید .سپس
مایع رویی حاصل از سانتریفوژ سرریز شد بطوریكه الیۀ
رسوب بهم نخورد و در حدود  5ميلی ليتر مایع ،روي رسوب
باقی بماند .در حدود  25ميلیليتر آب مقطر  24درجه
سانتيگراد مجدداً اضافه و لوله به آرامی تكان داده شد تا
رسوب در آب پخش شود .سپس لوله تا خط نشان  50ميلی

جذب اندازهگيري شده و  mجرم آزمونه(برحسب گرم) است.
 -2-4خواص میکروبی
 2-4-1شمارش کلی میکروارگانیسم ها

آزمون شمارش كلی ميكروارگانيسمهاي نمونههاي مطابق
استاندارد ملی ایران به شمارههاي  3677و  8923-1انجام شد.
آمادهسازي سوسپانسيون اوليه به صورتی انجام شد كه توزیع
یكنواختی از ميكروارگانيسمهاي موجود در آزمایه تهيه
گردد ..پس از آمادهسازي سوسپانسيون اوليه و رقتهاي
اعشاري بعدي ،آنها در مدت زمان حداكثر  15دقيقه به محيط
كشت پليت كانت آگار و به روش پور پليت دو الیه تلقيح و
بعد از گذشت  48ساهت در دماي  32درجه سانتيگراد
انكوباتور گذاري و سپس كلنی ها شمارش شد (.)5،6
 -2-8تجزیه و تحليل آماري
در این بررسی از طرح آماري كامالً تصادفی استفاده شد.
مقایسه ميانگين دادهها توسط آزمون حداقل اختالف
معنیدار( )LSDدر سطح احتمال  %95صورت گرفت .دادهها
توسط نرم افزار  Statistixنسخه  8آناليز گردید.
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 -3نتایج و بحث

سانچز بل و همكاران و همكاران كيفيت شيميایی و حسی

نتایج تجزیۀ واریانس تأثير ميزان پرتودهی بر روي خواص

بادام پرتودهی شده با باریكۀ الكترونی را مطالعه نمودند .نتایج

كيفی و ميكروبی آویشن شيرازي در جدول  1گزارش شده

نشان داد كه افزایش دُز پرتودهی از صفر تا  10كيلوگري ،در

است .نتایج نشان داد كه تأثير ميزان پرتودهی بر روي

بادام نگهداري شده به مدت  21روز ،سبب كاهش ميزان

خصوصيات ميزان رطوبت ،روغن فرار ،اندیس حالليت و

رطوبت از  %3/77تا  %3/70گردید( .)20معتمد زاده و

شمارش كلی ميكروارگانيسمها در سطح احتمال  99درصد

همكاران تأثير پرتودهی با اشعه گاما را روي كاهش بار

معنیدار بود .همچنين نتایج نشان داد كه پرتودهی هيچگونه

ميكروبی گوشت قرمز مطالعه نمودند .نتایج نشان داد كه نمونه

تأثير معنیداري روي رنگ آویشن شيرازي نداشت.

پرتودهی شده در مقایسه با نمونۀ شاهد ،ميزان مادۀ خشک

مقایسه ميانگين تأثير ميزان پرتودهی بر روي ميزان رطوبت

بيشتر(یا به عبارتی رطوبت كمتر) داشت كه با نتایج پژوهش

آویشن نشان داد كه بيشترین ميزان رطوبت در نمونۀ پرتودهی

حاضر مطابقت دارد( .)21حسينی و همكاران تأثير پرتودهی با

نشده مشاهده شده است .همچنين نتایج نشان داد كه بين

اشعۀ گاما را روي خصوصيات ميكروبی و شيميایی خرماي

شدتهاي پرتودهی  8 kGyو  10 kGyاز لحاظ ميزان

مضافتی بررسی كردند .نتایج نشان داد كه افزایش ميزان دُز

رطوبت ،اختالف آماري معنیدار مشاهده نشد و تفاوتی در

پرتودهی از صفر تا  2/5كيلوگري ،تأثير معنیداري روي ميزان

ميزان رطوبت نداشتند .در طی پرتودهی مواد غذایی بخشی از

رطوبت نمونه خرما مشاهده نشد( .)22حسن زاده و همكاران

آب موجود در مادۀ غذایی یونيزه شده و سبب توليد

اثرات اشعه گاما و پوشش خوراكی كيتوزان بر روي

رادیكالهاي هيدروژن و هيدروكسيل كه قابليت واكنش

ویژگیهاي باكتریایی ،شيميایی و حسی گوشت مرغ را

پذیري باالیی دارند را مینماید .رادیكالهاي هيدروژن و

بررسی نمودند .مطالعه حاضر جهت ارزیابی اثر توام پرتودهی

هيدروكسيل تشكيل شده میتوانند با یكدیگر ،با اكسيژن

با اشعه گاما در دوز پایين( 2/5كيلوگري) و پوشش خوراكی

محلول در آب و بسياري از مولكولهاي آلی و معدنی و

كيتوزان( )2%بر روي ماندگاري گوشت سينه مرغ انجام گرفته

یونهاي كه ممكن است در آب موجود باشند وارد واكنش

است .نمونههاي گوشت به  4گروه تقسيم شدند :بدون پوشش

شوند .بنابراین پدیدۀ یونيزاسيون رخ داده طی پرتودهی یكی از

و بدون اشعه( ،)Cبا پوشش كيتوزان و بدون اشعه(،)CH

عوامل مهم كاهش رطوبت نمونهها نسبت به نمونه شاهد

بدون پوشش كيتوزان و با اشعه( )Iو با پوشش كيتوزان و با

میباشد كه این حالت با افزایش دُز پرتودهی به شكل

اشعه( .)ICHنتایج نشان داد كه ميزان فعاليت آبی نمونههاي

آشكارتري مشخص شده است .برخی از واكنشهاي صورت

مرغ پوششدهی شده با كيتوزان و پرتودهی شده()aw=0/96

گرفته طی یونيزاسيون مولكول آب به صورت زیر

كمتر از نمونههاي مرغ پوششدهی شده با كيتوزان و

است(:)19،18

پرتوندیده( )aw=0/97بود(.)23

H 2O  H 2O  e

در خصوص تأثير ميزان پرتودهی بر روي رنگ آویشن

e  H 2O  H 2O 

شيرازي مشاهده گردید كه ميزان مختلف سطوح پرتودهی

H 2 O   H   OH o

تأثير معنیداري بر روي رنگ آویشن نداشت و مقادیر رنگ

H 2 O   H o  OH 

تقریباً در تمامی تيمارها یكسان بود .نتایج این مقایسات مشابه
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نتایج آزمون هاي انجام شده ت توسط ودادي و همكاران

گاما ،از بين ده گياه مورد آزمون ،اسانس گياه گشنيز

مشاهده شدكه آنها تأثير دُز پرتودهی را جهت كاهش بار

دستخوش تغييرات فاحش گشته است(.)27

ميكروبی زعفران مطالعه نمودند .ميزان دُزهاي پرتودهی مورد

مقایسه ميانگين تأثير ميزان پرتودهی بر روي اندیس حالليت

استفاده  6 ،4 ،2 ،0و  7كيلو گري بود .نتایج نشان داد كه ،در

آویشن نشان داد كه بيشترین ميزان اندیس حالليت آویشن در

مقایسه نمونههاي پرتو دیده و شاهد تغييرات كمی و كيفی از

نمونۀ پرتودهی شده در شدت  10 kGyمشاهده شد .همچنين

نظر رنگ مشاهده نگردید( .)24مكسيس و همكاران تأثير

نتایج نشان داد كه بين نمونۀ پرتودهی نشده و نمونۀ اشعه دیده

پرتوي گاما را روي خصوصيات فيزیكوشيميایی و حسی مغز

در شدت  8 kGyاز لحاظ ميزان اندیس حالليت ،اختالف

بادام خام پوستگيري نشده مطالعه نمودند .نتایج نشان داد كه

آماري معنیدار مشاهده نشد .پروتئينها و سایر تركيبات

افزایش دُز پرتودهی از صفر تا  3كيلوگري تأثير قابل

نيتروژندار مواد غذایی ،حساسترین تركيبات نسبت به تشعشع

مالحظهاي روي شدت رنگ مغز بادام خام نداشت(.)25

میباشند(بخصوص اسيدآمينۀ سيستين) .در این خصوص

مكسيس و همكاران تأثير پرتوي گاما را روي خصوصيات

اسيدهاي آمينۀ آروماتيک حساستر از سایر اسيدهاي آمينه

فيزیكوشيميایی و حسی آجيل آكاژو ()Cashew nuts

میباشند و ساختار حلقويشان دچار تغيير میشود .بنابراین اثر

( )Anacardium occidentale L.مطالعه نمودند .نتایج

پرتودهی بر روي پروتئينها میتواند به صورتهاي

نشان داد كه افزایش دُز پرتودهی از صفر تا  7كيلوگري ،تأثير

دناتوراسيون پروتئينها ،كاهش انحالل و اختالل در وضعيت

قابل مالحظهاي روي شدت روشنایی آجيل آكاژو

كاري ظاهر شود كه این عوامل سبب كاهش حالليت آویشن

نداشت(.)26

پرتودهی شده ،گردیده است .همچنين رادیوليز مولكولهاي

مقایسه ميانگين تأثير ميزان پرتودهی بر روي روغن فرار آویشن

آب(واپاشی مولكولها توسط تابشدهی) اثر تخریبی غير

نشان داد كه بيشترین ميزان روغن فرار در نمونۀ پرتودهی نشده

مستقيم بر ساختار پروتئينها داشته به طبع آن ،حالليت كاهش

مشاهده شد .همچنين نتایج نشان داد كه كمترین ميزان روغن

مییابد(.)19

فرار در نمونۀ آویشن پرتودهی شده در سطح 10 kGyمشاهده

همانطور كه قبالً ذكر شد (جدول  ،)1تأثيرسطوح مختلف

شد .حداد و همكاران در پژوهشی تأثير اشعه گاما(25

پرتودهی بر روي شمارش كلی ميكروارگانيسمهاي آویشن

كيلوگري) و الكترونهاي پُر انرژي را روي اسانس آویشن

شيرازي نشان داد كه سطوح مختلف پرتودهی تأثير معنیدار بر

باغی ،اكاليپتوس و اسطوخدوس مورد بررسی قرار دادند .نتایج

روي این شاخص داشت .مقایسه ميانگين تأثير سطوح پرتودهی

نشان داد كه اشعه گاما و الكترونهاي پُر انرژي تغيير

بر روي شمارش كلی ميكروارگانيسمهاي آویشن نشان داد كه

معنیداري در عملكرد و مقدار اسانس نداشت( .)7صالحی و

بيشترین تعداد ميكروارگانيسمها در پرتودهی نشده مشاهده

همكاران تغييرات تركيبات اسانس گياهان دارویی و خوراكی

شد .همچنين نتایج نشان داد كه بكارگيري شدت 10 kGy

كه با اشعه گاما ضدعفونی میشوند را مطالعه نمودند .در این

پرتودهی سبب حذف كامل ميكروارگانيسمها از نمونههاي

پژوهش ده گياه دارویی و خوراكی(نعناع قمی ،نعناع فلفلی،

آویشن تيمار شده گردید .عالوه بر اثر مستقيم ،پرتودهی

گشنيز ،رازیانه ،زنجفيل ،زیره سبز ،زیره سياه ،بادرنجویه،

داراي اثر غير مستقيم نيز بر مادۀ غذایی میباشد .در طی

آویشن باغی و آویشن شيرازي) كه حاوي اسانس هستند،

پرتودهی مواد غذایی بخشی از آب موجود در مادۀ غذایی

بررسی شدند .نتایج نشان داد كه در شدتهایی از تابش اشعه

یونيزه شده و سبب توليد رادیكالهاي هيدروژن( )Hoو

بررسی ویژگیهاي كيفی و ميكروبيولوژیكی آویشن شيرازي تحت تيمار پرتودهی 83
هيدروكسيل( )OHoكه قابليت واكنش پذیري شيميایی باالیی

سلول در توليد مثل شده و به طبع آن جمعيت ميكروبی اوليه

دارند را مینماید .این رادیكالها سبب به وجود آمدن آثار

كاهش مییابد( .)19،18نتایج مشابه توسط  Vedadiو

بيولوژیک در مادۀ مورد نظر میگردند .از این نظر این

 Naserian Khiabaniمشاهده شد .آنها تأثير دُز پرتودهی را

واكنشها سبب به وجود آوردن اثرات ثانویه یا غير مستقيم

جهت كاهش بار ميكروبی زعفران مطالعه نمودند .در نمونه

میشوند .عمل یونيزاسيون مولكولهاي آب و تشكيل

اوليه زعفران مجموع بار باكتریایی بيش از  ،105قارچی  103و

رادیكالها صورت ميگيرد.

مخمر  8×103شمارش گردید بعد از پرتودهی در دُز 7

رادیكالهاي هيدروژن و هيدروكسيل تشكيل شده میتوانند با

كيلوگري ميزان بار ميكروبی به صفر تقليل یافت(.)24

یكدیگر ،با اكسيژن محلول در آب و بسياري از مولكولهاي

 Mehdicadehو  Fallahnejadاثر پرتودهی با باریكۀ

آلی و معدنی و یونهاي كه ممكن است در آب موجود باشند

الكترون  10 MeVرا جهت كاهش بار ميكروبی آویشن

وارد واكنش شوند .برخی از واكنشهاي صورت گرفته به

مطالعه نمودند .بدین منظور بستههاي  10گرمی آویشن در

صورت زیر است:

معرض پرتودهی در دُزهاي صفر تا  10كيلوگري توسط

Ho  Ho  H2

باریكۀ الكترون  10 MeVقرار گرفتند .در نمونه اوليه آویشن

OH o  OH o  H 2O 2

ميانگين بار باكتریایی  1/00×105و كپک  3×102شمارش

H o  OH o  H 2O 2

گردید .نتایج نشان داد كه به ترتيب بكارگيري دُزهاي  3و 10

H o  H 2 O  H 2  OH o

كيلوگري سبب كاهش بار ميكروبی به صفر گردید(.)28

OH o  H 2O 2  H 2O  H 2O o
H o  Oo  HO 2 o

همچنين نتایج مشابه توسط  Hosseiniو همكاران در
خصوص تأثير پرتودهی با اشعۀ گاما روي خصوصيات

HO 2 o  HO 2 o  H 2O 2  O 2
پراكسيد هيدروژن( )H2O2تشكيل شده طی واكنشهاي

 Asilو همكاران در پژوهش خود اذعان نمودند كه پرتوي

زنجيرۀاي فوق طی پرتودهی ،عامل اكسيدكنندۀ قوي بوده و به

گاما به دو روش شامل واكنش با آب موجود در محيط و توليد

منزلۀ یک سم بيولوژیک عمل میكند .رادیكالهاي

رادیكال آزاد و نيز تخریب  DNAو  RNAميكروبها سبب

هيدروكسيل و هيدروژن نيز میتوانند به ترتيب در مقام یک

كاهش بار ميكروبی میشود( Sales .)29و همكاران اثرات

عامل اكسيدكننده و احياءكننده قوي وارد عمل شوند .البته

پرتودهی گاما و نانوذرات نقره را روي ویژگیهاي ميكروبی

طول عمر یا مدت بقاي این رادیكالها بی نهایت كوتاه است

زعفران با استفاده از تكنولوژي هاردل مطالعه نمودند .نتایج

(كمتر از  10-5ثانيه) اما همين مدت براي نابودي سلولهاي

نشان داد كه پرتودهی زعفران در  2كيلوگري در بستهبندي

باكتریایی كافی میباشد .بنابراین یكی از علل كاهش ميزان

پلی اتيلنی حاوي  300پیپیاِم نانوذرات نقره ،بهترین نتيجه را

جمعيت ميكروبی آویشن بعد از پرتودهی به دليل توليد

در كاهش آلودگی داشت .همچنين بهترین دُز پرتودهی براي

پراكسيد هيدروژن توليد طی این فرآیند میباشد كه بعد از

زعفران بستهبندي شده در بستهبندي فاقد نانوذرات نقره4 ،

 10 kGyپرتودهی ،سبب حذف كامل جمعيت ميكروبی اوليه

كيلوگري تشخيص داده شد(.)3

گردید .همچنين شكسته شدن پيوندهاي در مولكول داكسی
ریبونوكلئيک اسيد( )DNAنيز باعث از دست رفتن توانایی

ميكروبی و شيميایی خرماي مضافتی مشاهده شد(Vali .)22
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جدول  .1مقایسه میانگین تأثیر دُز پرتودهی بر روی خواص کیفی و آلودگی میکروبی آویشن شیرازی.

دُز پرتودهی

انحراف معیار±میانگین

رطوبت

رنگ

روغن فرار

اندیس حاللیت

شمارش کلی میکروارگانیسمها

()% w.b.

()%

()ml/100g

()ml

()cfu/g

صفر (كنترل) 5/0±30/00a

2/0±00/00a

1/0±40/00a

1/0±00/00b

0±800000/00a

6

5/0±06/17b

2/0±00/00a

1/0±26/05b

0/0±90/00c

16±779/29b

8

4/0±43/03c

1/0±97/05a

1/0±20/00c

1/0±07/05b

10±357/40c

10

4/0±26/05c

2/0±00/00a

1/0±10/00d

1/0±23/05a

0/0±00/00d

()kGy

*در هر ستون میانگینهای دارای حرف مشابه ،تفاوت آماری معنیداری ندارند (.)p>0/01

طبق استاندارد ملی ایران به شمارۀ  ،3677مهمترین

نمودار

ميكروارگانيسمهاي غالب در ادویهجات شامل كلیفرمها،

ميكروارگانيسمها پس از پرتودهی در شكل  1ارائه شده است.

اشریشياكلی ،باسيلوس سرئوس ،كلستریدیوم پرفرنژانس،

همانطور كه مشاهده میشود معادلۀ رگرسيونی برازش كننده از

كپک و تخم انگل میباشند .جهت اطمينان از حذف

دقت باالیی برخوردار بوده و ميزان ضریب تبيين 0/9359

ميكروارگانيسمهاي غالب در آویشن ،طی فرآیند پرتودهی،

بدست آمد .با توجه به خط رگرسيونی و معادالت  5و ،6

بقاي

مقدار شاخص  2/866 kGy ،Dتعيين شد Mehdicadeh .و

ميكروارگانيسمهاي را نسبت به ميزان دُز پرتودهی نشان

 Fallahnejadمقدار حساب شدۀ شاخص  ،Dرا براي

میدهد) ترسيم و مقدار شاخص  Dاز طریق شيب خط

باكتریهاي مزوفيل هوازي آویشن 2/10 kGy ،گزارش نمودند

رگرسيونی به صورت زیر تعيين شد:

كه با نتایج تحقيق حاضر مطابقت دارد .همچنين آنها اذعان

نمودار

«پایندگی-دُز»

() 4

(نموداري

كه

ميزان

N
  kI
No

نمودند كه باالتر بودن مقدار شاخص  ،Dنشانۀ مقاومت بيشتر

ln

ميكروارگانيسمها در مقابل پرتودهی است .بعد از پرتودهی

با بازآرایی معادلۀ ( )4داریم:
() 5

ln N  ln No  kI
سپس مقدار شاخص  Dاز طریق رابطۀ زیر تعيين شد:

()6

2 .3
k

«پایندگی-دُز»

براي

ميانگين

تعداد

كلی

D

آویشن در حداقل دُز الزم ،مقدر آلودگی باكتریایی آویشن،
از  105به  400كاهش یافت .به طور مشابه ميزان آلودگی
كپكی آویشن ،از  3×102به كمتر از  10عدد( )>10تقليل
یافت(.)28

بررسی ویژگیهاي كيفی و ميكروبيولوژیكی آویشن شيرازي تحت تيمار پرتودهی 85

16
14

Ln N = -1/2464I + 14/01

12

R2 = 0/9359
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Ln N
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0

دُز پرتودهی ()kGy
شكل  .1نمودار پایندگی-دُز ميكروارگانيسمهاي آویشن پس از پرتودهی با اشعۀ گاما.

 -4نتیجه گیری کلی

در بررسی ميزان تغييرات حالليت بيشترین ميزان اندیس

نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس نشان داد كه ،تأثير دُز

حالليت آویشن در نمونۀ پرتودهی شده در شدت 10 kGy

پرتودهی فقط بر روي خصوصيات كيفی ميزان رطوبت ،روغن

مشاهده شد .همچنين بين نمونۀ پرتودهی نشده (شاهد) و نمونۀ

فرار ،اندیس حالليت و شمارش كليميكروارگانيسم هاي

اشعه دیده در شدت  8 kGyاز لحاظ ميزان اندیس حالليت،

آویشن معنیدار شد (.)p>0/01

اختالف آماري معنیدار مشاهده نشد.

در بررسی ميزان تغييرات رطوبت بيشترین ميزان رطوبت در

در بررسی ميزات تغييرات شمارش كلی ميكروارگانيسم ها

نمونۀ شاهد (پرتودهی نشده) مشاهده شد .همچنين بين

نتایج نشان داد كه بكارگيري شدت  10 kGyپرتودهی سبب

شدتهاي پرتودهی  8 kGyو  10 kGyاز لحاظ ميزان

حذف كامل ميكروارگانيسمها از آویشن گردید (.)o cfu/gو

رطوبت ،اختالف آماري معنیدار مشاهده نشد.

در انتها بعد از ترسيم نمودار «پایندگی-دُز» براي ميانگين اعداد

در بررسی ميزان تغييرات رنگ نتایج نشان داد كه ميزان

ميكروارگانيسمها پس از پرتودهی ،مقدار شاخص kGy ،D

پرتودهی تأثير معنیداري بر روي رنگ آویشن نداشت

 2/866تعيين شد.

(.)p<0/05در بررسی ميزان تغييرات روغن فرار بيشترین و
كمترین ميزان روغن فرار به ترتيب در نمونۀ شاهد (پرتودهی
نشده) و نمونۀ آویشن پرتودهی شده با  10 kGyمشاهده شد.
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