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 خالصه

 ها موثر باشد.طور مستقیم بر سالمتی آن د که بهکنندگان بیشتر به غذاهایی تمایل دارنمصرفامروزه 

های به دلیل داشتن ویتامین پرتقالهای ماده غذایی است. ویتامینای میزان یکی از پارمترهای مهم تغذیه

های اخیر استفاده از امواج فراصوت در در سال. ها استب منبع بسیار مناسبی برای این ویتامینث، آ و 

، تأثیر در این تحقیقمخرب بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ش آزمایش غیرروصنایع غذایی به عنوان یک 

از برای این منظور . ه استشدی بررسفرآیند منظور بهبود  به افزایش ویتامین ث یند رآتیمار فراصوت بر ف

 وهرتز کیل 28و  25 در فرکانس. امواج فراصوت استفاده شد یشگاهییک دستگاه حمام فراصوت در مقیاس آزما

به  یقه(دق 30،20،10) دهیزمان موجسه سطح و  (گرادسانتیدرجه  70و  50، 25)ییدماح و در سه سط

ها نمونه ویتامین ث درصدها اعمال شد و بالفاصله بر نمونهروش فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی 

دانکن مورد مقایسه قرار  یابه دست آمده با آزمون چند دامنه هاییانگینقرار گرفت. م یریگمورد اندازه

و در بین  هشد پرتقالافزایش درصد ویتامین ث یند آامواج فراصوت سبب بهبود فرنتایج نشان داد که  .گرفت

که بیشترین  مشاهده شد دارییلتراسونیک اختالف معنوتیمار شده با دستگاه ا یهاشاهد و نمونه یهانمونه

 .به دست آمد یقهدق 30درجه و زمان  50دمای  و 38در فرکانس ویتامین ث  میزان استخراج 
 

 ویتامین ث.امواج فرا صوت، حمام التراسونیک، نارنگی، : کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1

 

 پایین و استفاده سهولت باال، مزایای بازده با جدید روش یک عنوان به فراصوت از استفاده اخیر های سال در

 فراصوت امواج از استفاده است. نحوه کرده پیدا مهمی جایگاه غذایی صنایع نگهداری، در و تعمیر هایهزینه بودن

 به پایین شدت با فراصوت امواج شدت پایین. از و با باال شدت با فراصوت . کاربرد]1[است گونه دو غذایی صنایع در

 در .شودمی استفاده غذایی مواد شیمیایی و فیزیکی هایویژگی به مربوط اطالعات تهیه در ایتجزیه روش عنوان

 فیزیکی خواص در تغییری هیچگونه فراصوت امواج قطع از پس که است پایین حدی به رفته کار به توان حالت این

 گیریاندازه در توانمی آن از و گویند غیرمخرب تکنیک این به نتیجه شود؛ درنمی غذایی ایجاد مواد شیمیایی و

کرد.  استفاده غیره و ذرات اندازه متشکله، هایترکیب فلوریت، تعیین گیری اندازه خارجی، جسم تشخیص ضخامت،

 هایویژگی تغییر در عنوان ابزاری به شودمی استفاده باال توان از هاآن در که باال شدت با فراصوت امواج حالیکه در

 هاآنزیم فعالیت مهار کردن، امولسیفیه دادن، حرارت کردن، استریل کردن، تمیز کردن، هموژنیزه نظیر غذایی مواد
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 کریستالیزاسیون و اصالح گوشت، اصالح اکسیداسیون، هایواکنش تشدید سلول، کردن متالشی و هاو میکروب

کیلو هرتز بوده و  20 . امواج فراصوتی امواج مکانیکی هستند که فرکانس آن ها بیش از]6،3[شودمی استفاده غیره

. لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی ]4[توانند سبب باال رفتن دمای بافت ها شونددارای انرژی زیادی هستند و می

  .باشداثر امواج فراصوتی بر روی ویتامین ث پرتقال رقم تامسون می

 

 

 هامواد و روش .2

و به منظور بررسی تأثیر  از منطقه شمال ایران انتخاب شد تصادفی صورت به  های پرتقال رقم تامسون ناولنمونه

روز 45و   30، 15و به مدت  گرادیسانتدرجه  5دردمای  ها در سردخانهامواج فراصوت بر خواص مکانیکی و شیمیای نمونه

ی افزایش درصد برای شده و نگهدار طیمح یساعت در دما 18بعد از خارج شدن از سردخانه به مدت  هاشد. نمونه دارینگه

یلوهرتز تحت تیمار قرار گرفت. بدین ک 25و  38ویتامین ث در دستگاه حمام فراصوت تحت فرآیند فراصوت با دو فرکانس 

 به پرتقال هاینمونه پر شد؛ سپس بعد از این که مقطر آب با حمام محفظه ( ابتدا1التراسونیک)شکل حمام دستگاهمنظور از یک 

 مورد دمای میزان و فرکانس اعمال مدت تنظیمات شدند داده قرار حمام محفظه در شناور به صورت  بریدگی هیچ بدون سالم صورت

 شد. تنظیم فرکانس اعمال برای نظر

 

 
 دستگاه حمام التراسونیک مورد استفاده در آزمایشات-1شکل 

 

 

 ویتامین ث اندازگیری  .2.1

هضم  %10میلی لیتر تری کلرواسیتیک اسید  5با آسیاب، در بدین منظور یک گرم از نمونه های پودر شده میوه 

میکرولیتر براشته شد و یک 50دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. از محلول رویی شناور 2500دقیقه در 20گردیدند و به مدت 

در بن  ( شش میلی موالر اضافه و به مدت سه ساعتDTCتیورا)-سولفات مس-میلی لیتر معرف دی نیتروفنیل هیدرازین

ها اضافه شد و جذب به نمونه %65میکرو لیتر اسید سولفوریک 750گراد قرار گرفت. سپس درجه سانتی37مارس در دمای 

ساخت  ،specord210،Analytikنانومتر با دستگاه اسپکتروفتومتر)مدل 520ها و محلول استاندارد در طول موج نمونه

گرم وزن  100اساس منحنی استاندارد معادل میلی گرم آسکوربیک اسید در آمریکا( قرائت گردید. محتوای ویتامین ث بر 

 .]5[تر نمونه محاسبه گردید

 

 

 آنالیز آماری  .2.2
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نتایج حاصله بر مبنای آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و با استفاده از تجزیه واریانس مورد 

 SPSSافزارای دانکن و با کمک نرمموردمطالعه میانگین تیمارها از طریق آزمون چند دامنهوتحلیل قرار گرفت. عوامل تجزیه

 مقایسه شد.

 
 

 نتایج و بحث           .3

تامسون در cویتامین ,بر میزان درصد استخراج زمان یج حاصل از تجزیه واریانس اثرات متقابل فرکانس دما دوره ونتا

داری بر دهد که تغییرات فرکانس، دما، دوره و زمان در محدوده موردمطالعه تأثیر معنیجدول یک ارائه شد. نتایج نشان می

زمان و ×دما، فرکانس×درصد دارد. همچنین اثرات متقابل دوره 1تامسون در سطح احتمال ث درصد استخراج ویتامین 

و اثرات سه گانه تاثیر  تامسون دارندث  داری بر درصد استخراج ویتامینأثیر معنیدرصد ت 1دما در سطح احتمال ×فرکانس

 معنی داری ندارد.

 
 تامسونcاستخراج ویتامینها بر میزان نتایج تجزیه واریانس تأثیر فاکتورهای اصلی موج دهی و اثرات متقابل آن - 1جدول 
 F میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 21/10** 96/93 92/187 2 دوره

 21/1253** 01/11531 01/11531 1 فرکانس

 40/333** 68/3067 36/6135 2 دما

 60/85** 65/787 29/1575 2 زمان

 ns09/0 83/0 66/1 2 فرکانس×دوره

 ns30/0 76/2 05/11 4 زمان×دوره

 62/2** 13/24 51/96 4 دما× دوره

 61/47** 02/438 05/876 2 زمان×فرکانس

 24/15** 27/140 54/280 2 دما×فرکانس

 ns96/1 07/18 28/72 4 دما×زمان

 ns09/1 03/10 13/40 4 زمان×فرکانس×دوره

 ns06/2 19 99/75 4 دما×فرکانس×دوره

 ns86/0 89/7 14/63 8 دما×زمان×دوره

 ns13/1 39/10 57/41 4 دما×زمان × فرکانس 

 ns85/0 86/7 87/62 8 دما×زمان×فرکانس×دوره

  20/9 72/993 108 خطا

   08/22045 161 کل

nsباشد.درصد می 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنی، *و ** به ترتیب غیر معنی 

 
 

 موج دهی زماناثر   .3.1

زمان نشان داده شده است تغییرات  2که در شکل  دانکن ایچند دامنه آزمون به روشمیانگین براساس مقایسه 

افزایش  زمانکیلوهرتز با افزایش  25و 38داری بر میزان ویتامین ث محصول داشته و در هر دو فرکانس اثر معنی دهیموج

یابد و بیشترین مقدار کیلوهرتز میزان ویتامین ث محصول افزایش می 38به  25همچنین با افزایش فرکانس از  یابد.می

 باشد.می دقیقه 30 زمانکیلوهرتز در  38استخراج ویتامین ث مربوط به فرکانس 



 

4 

 

 
 محصولاز ویتامین ث استخراج دهی بر میزان موج مدت زماناثر -2شکل 

 

 

 موج دهی اثر دمای  .3.2

بطوری که کمترین میزان استخراج  یابددر ابتدا افزایش و سپس کاهش می دمابا افزایش  هانمونهویتامین ث میزان 

افزایش درصد ویتامین ترین نیز بیش میانگین توسط آزمون دانکنمقایسه  پس از چنینهم درجه بدست می آید.70در دمای 

تأثیر  دما افزایش شودمشاهده می 3. همانطور که در شکل به دست آمددرجه سلسیوس  50دماو بهترین سطح برای ث 

درجه شدیدتر  38شود. تاثیر دما در فرکانس میآن شده  استخراج داشته و باعث بهبود کاهش ویتامین ثدرصد بر داریمعنی

کیلوهرتز دما منجر به  25بوده است و تفاوت بیشتری در درصد استخراج در سه دما وجود دارد.در حالی که برای فرکانس 

 گردد.تغییرات ناچیزی در میزان استخراج ویتامین ث محصول می
 

 
 دهی بر میزان استخراخ ویتامین ث از محصولموج دمایاثر  -3شکل 

 

 اثر متقابل دوره انبارداری و دما موج دهی  .3.3
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ترین درصد روز کم15ترین و در دوره انبارداری روز بیش45شود که دردوره انبارداری مشاهده می 3باتوجه به شکل 

افزایش ویتامین ث با افزایش دوره انبارداری اندکی افزایش می یابد که احتماال شود و درصد افزایش ویتامین ث مشاهده می

میزان استخراج افزایش و  50به  25ها با افزایش دما از همچنین در کلیه دوره. ]2[باشدناشی از کاهش آب محصول می

 شود.گراد مشاهده میسانتیدرجه  50داری و دمای روز پس از نگه 45یابد. بیشترین استخراج در سپس کاهش می

 
 میزان استخراخ ویتامین ث از محصولبر  دهیمتقابل دوره انبارداری و دما موجاثر  -4شکل

 

 

 گیرینتیجه .4

 های شاهد داشته های تیمار نسبت به نمونهامواج التراسونیک تأثیر مثبتی در درصد افزایش ویتامین ث تامسون در نمونه

 .است

  انبارداری تاثیر مثبتی بر روند درصد ویتامین ث داشته است و بیشترین درصد ویتامین ث در دوره سوم افزایش دوره

 روز انبارداری صورت گرفته است.45بعد از گذشت 

 دقیقه بیشترین درصد مشاهده  30داری در افزایش درصد ویتامین ث تامسون داشته که در زمان زمان تاثیر معنی

 شود.می

 دهد.ابتدا تاثیر مثبتی در درصد استخراج داشته اما با افزایش دما کاهش شدیدی در استخراج رخ میافزایش دما در 

  مد.آکیلو هرتز بدست 38بیشترین درصد افزایش در فرکانس 
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ABSTRACT 
Today, Consumers have a tendency towards the products which are good for their health. One of the important 

nutritional parameters is the amount of vitamins in foods. Orange due to having vitamins C, A and B is a good 

source for vitamins. In the recent years, usage of ultrasound waves in the food industry as a non-destructive 

test, has gained a lot of attention. In this research the effects of ultrasound treatment in the process of increasing 

vitamin C in order to improve the process, has been investigated. To do this, an experimental scale ultrasound 

bath was used. Ultrasound waves with 25 and 38 KHz frequency at the 3 level of temperatures (25, 50 and 

70˚C) and in periods of 10, 20 and 30 minutes at a factorial design on a completely randomized design base 

were applied to the samples, and then their vitamin C content's percentage was measured immediately. Then, 

the mean values were compared by Duncan’s multi-range test. The result showed that the ultrasound waves 

improve the Vitamin C increasing process and caused a significant difference between the control samples and 

the samples which were treated by them. Highest rise in Vitamin C extraction was achieved at the 38 KHz 

frequency, 50˚C temperature and during a 30 minutes period of time. 

 

Keywords:  Orange, Ultrasonic Bath, Ultrasonic Waves, Vitamin c. 

 


