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 خالصه

 ثرها موآن د که به طور مستقیم بر سالمتیکنندگان بیشتر به غذاهایی تمایل دارنمصرفامروزه 

ن لیل داشتنگی به دنارهای ماده غذایی است. ویتامینای میزان یکی از پارمترهای مهم تغذیه باشد.

امواج  ستفاده ازهای اخیر ادر سال. ها استب منبع بسیار مناسبی برای این ویتامینهای ث، آ و ویتامین

این  درست. امخرب بسیار مورد توجه قرار گرفته ش آزمایش غیرروفراصوت در صنایع غذایی به عنوان یک 

برای . ته اسشدی بررسفرآیند منظور بهبود به افزایش ویتامین ث یند رآ، تأثیر تیمار فراصوت بر فتحقیق

 نسر فرکاد. امواج فراصوت استفاده شد یشگاهیاز یک دستگاه حمام فراصوت در مقیاس آزمااین منظور 

-جزمان موسه سطح و  (گرادسانتیدرجه  70و  50، 25)ییدماح و در سه سط کیلوهرتز  28و  25

فاصله ها اعمال شد و بالبر نمونهبه روش فاکتوریل و در قالب طرح کامال تصادفی یقه(دق 30،20،10)دهی

 یادامنه به دست آمده با آزمون چند هاییانگینقرار گرفت. م یریگها مورد اندازهنمونه درصدویتامین ث

ویتامین  ش درصدافزاییند آامواج فراصوت سبب بهبود فرنتایج نشان داد که .دانکن مورد مقایسه قرار گرفت

 دارییعنمیک اختالف لتراسونوتیمار شده با دستگاه ا یهاشاهد و نمونه یهاشد و در بین نمونه ث نارنگی

 یقهدق 30 درجه و زمان 50مای د و 38در فرکانس ویتامین ث  که بیشترین میزان استخراج  مشاهده شد

 .به دست آمد
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 مقدمه .1

 

با ورود دانش استفاده از امواج فراصوت در کشاورزی، تحولی اساسی در بررسی کیفیت محصوالت غذایی، 

کیلو هرتز بوده  20مکانیکی هستند که فرکانس آن ها بیش از  . امواج فراصوتی امواج]1[باغی و زراعی به وجود آمد

بر کارشناسان تغذیه . ]3[های محصوالت شوندتوانند سبب باال رفتن دمای بافتو دارای انرژی زیادی هستند و می

تواند اعمال قلب را تنظیم کند؛ و مینارنگی به دلیل داشتن ویتامین های ث، آ و ب مفرح قلب است  این باورند که

نماید. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثر امواج  را دفع بدنسموم  توانداین میوه ادرارآور خوبی است و از این رو می

 باشد. فراصوتی بر میزان ویتامین ث نارنگی می
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اص اصوت بر خوهای نارنگی به صورت تصادفی از منطقه شمال ایران انتخاب و به منظور بررسی تأثیر امواج فرنمونه

بعد  هاداریشد. نمونههروز نگ45و   30، 15و به مدت  گرادیسانتدرجه  5دردمای  سردخانهها در مکانیکی و شیمیای نمونه

ث در دستگاه  برای افزایش درصد ویتامینی شده و نگهدار طیمح یساعت در دما 18از خارج شدن از سردخانه به مدت 

ور از یک یلوهرتز تحت تیمار قرار گرفت. بدین منظک 25و  38حمام فراصوت تحت فرآیند فراصوت با دو فرکانس 
دگیبه لمبدونهیچبریهایپرتقالبهصورتسا( ابتدامحفظهحمامباآبمقطرپر شد؛ سپس بعد از این کهنمونه1دستگاهحمامالتراسونیک)شکل

 صورتشناوردرمحفظهحمامقراردادهشدندتنظیماتمدتاعمالفرکانسومیزاندمایموردنظربرایاعمالفرکانستنظیمشد.

 

 
 ستگاه حمام التراسونیک مورد استفاده در آزمایشاتد-1شکل 

 

 

 ویتامین ث اندازگیری .2.1

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

لیتر براشته شد و میکرو50شناور دور در دقیقه سانتریفیوژ شدند. از محلول رویی 2500دقیقه در 20گردیدند و به مدت 

یلی موالر اضافه و به مدت سه ساعت در ( شش مDTCتیورا)-ولفات مسس-یک میلی لیتر معرف دی نیتروفنیل هیدرازین

ها اضافه شد و به نمونه %65میکرو لیتر اسید سولفوریک 750گراد قرار گرفت. سپس درجه سانتی37بن مارس در دمای 

نانومتر با دستگاه  520استاندارد در طول موج ها و محلول جذب نمونه

 نی استانداردساخت آمریکا( قرائت گردید. محتوای ویتامین ث بر اساس منح،specord210،Analytikاسپکتروفتومتر)مدل

 .]5[گرم وزن تر نمونه محاسبه گردید 100معادل میلی گرم آسکوربیک اسید در 

 

 

 آنالیز آماری .2.2

انس جزیه واریتده از مبنای آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار و با استفانتایج حاصله بر 

ای دانکن و با کمک وتحلیل قرار گرفت. عوامل موردمطالعه میانگین تیمارها از طریق آزمون چند دامنهمورد تجزیه

 مقایسه شد. SPSSافزارنرم

 
 

 نتایج و بحث .3

بر میزان درصد استخراج ویتامین ث نارنگی یج حاصل از تجزیه واریانس اثرات متقابل فرکانس، دما، دوره و زمان نتا

دهد که تغییرات فرکانس، دما، دوره و زمان در محدوده موردمطالعه تأثیر که در جدول یک ارائه شده است. نتایج نشان می
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دما، ×درصد دارد. همچنین اثرات متقابل دوره 1در سطح احتمال داری بر درصد استخراج ویتامین ث نارنگی معنی

داری بر درصد استخراج ویتامین ث نارنگی دارند اما در درصد تأثیر معنی 1دما در سطح احتمال ×زمان و فرکانس×فرکانس

 رابطه با اثرات سه گانه تاثیر معنی داری وجود ندارد.

 
 تامسونcاستخراج ویتامینها بر میزان ورهای اصلی موج دهی و اثرات متقابل آننتایج تجزیه واریانس تأثیر فاکت - 1جدول 

 F میانگین مربعات مجموع مربعات درجه آزادی منابع تغییر

 12/210**  25/643 50/1286 2 دوره

 68/3037** 39/9299 39/9299 1 فرکانس

 86/583** 40/1787 79/3574 2 دما

 58/1387** 88/4247 76/8495 2 زمان

 35/7** 50/22 01/45 2 فرکانس×دوره

 14/4** 67/12 67/50 4 زمان×دوره

 55/5** 99/16 97/67 4 دما× دوره

 98/95** 82/293 65/587 2 زمان×فرکانس

 87/383** 15/1175 30/2357 2 دما×فرکانس

 26/22** 15/68 60/272 4 دما×زمان

 68/6** 45/20 81/81 4 زمان×فرکانس×دوره

 76/7** 75/23 99/94 4 دما×فرکانس×دوره

 ns97/1 03/6 20/48 8 دما×زمان×دوره

 58/29** 56/90 26/362 4 دما×زمان × فرکانس 

 ns10/2 43/6 42/51 8 دما×زمان×فرکانس×دوره

  06/3 63/330 108 خطا

   94/26999 161 کل

nsباشد.یدرصد م 1و  5دار در سطح احتمال دار و معنی، *و ** به ترتیب غیر معنی 

 
 

 موج دهیدمای اثر  .3.1

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

 50به  25دما از  کیلوهرتز و با افزایش25و 38داری بر میزان ویتامین ث محصول داشته و در هر دو فرکانس اثر معنی

 گراد درصد ویتامین ث افزایش سپس با افزایش دما کاهش یافته است. درجه سانتی
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 محصولاز ویتامین ث استخراج دهی بر میزان اثر دمای موج-2شکل 

 

 اثرزمان  موج دهی .3.2

هادر مونهن ویتامین ث میزان استخراج دهی زمان موج با افزایشنشان داده شده است  3همانظور که در شکل 

به میانگین ایسه براساس مق.کیلو هرتز ابتدا افزایش سپس کاهش یافته است38کیلوهرتز افزایش و در فرکانس 25فرکانس 

 25رکانس فدر  ث بهبود آنداشته و باع درصد ویتامین ثبر  داریمعنیتأثیر  یش زماندانکنافزا ایچند دامنه آزمون روش

یلو ک38رکانس ف. اما در یابدو میزان استخراج افزایش میحرکت مولکولی افزایش یافته  زمانشده زیرا با افزایش  کیلوهرتز 

دهد که در ن میشود. مقایسه بین دو فرکانس اعمالی نشادقیقه مشاهده می 20هرتز بیشترین درصد استخراج در زمان 

بین بین دو فرکانس  ترین اختالفقه بیشدقی20ها با افزایش فرکانس میزان استخراج افزایش یافته و در زمان کلیه زمان

-دقیقه رخ می20ن کیلو هرتز و زما38ترین میزان استخراج در فرکانس شود. و بیشنسبت به زمان های دیگر مشاهده می

 دهد.

 

 
 دهی بر میزان استخراخ ویتامین ث از محصولاثر زمان موج-3شکل 
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 اثر متقابل دوره انبارداری و دما موج دهی .3.3

صد افزایش درروز کمترین 45روز بیشترین و در دوره انبارداری 15که دردوره انبارداری  دهدنشان می 4شکل

 د.یابهش میفراصوتکا تحت تاثیر امواج افزایش ویتامین ث میزانبا افزایش دوره انبارداری شود و ویتامین ث مشاهده می

یشترین استخراج در بیابد. یزان استخراج افزایش و سپس کاهش میم 50به  25ها با افزایش دما از همچنین در کلیه دوره

 به این پژوهش نشانها نیز مشاشود. نتایج دیگر پژوهشگراد مشاهده میدرجه سانتی 50داری و دمای روز پس از نگه 15

 محصولیتامین ث در وو این تغییرات  ]2[محصولداردمیزان ویتامین ث داری بر دما اثر معنیداری و دهد که مدت نگهمی

 .]4[ارتباط زیادی با نوع رقم دارد

 

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

 

 

 گیرینتیجه .4

 های ونههای تیمار نسبت به نمامواج التراسونیک تأثیر مثبتی در درصد افزایش ویتامین ث در نمونه

 .استشاهد داشته 

 درصد  ترینشافزایش دوره انبارداری تاثیر منفی بر روند درصد ویتامین ث نارنگی داشته است و بی

 روز انبارداری صورت گرفته است.15ویتامین ث در دوره اول بعد از گذشت 

  دقیقه  20و 30داری در افزایش درصد ویتامین ث نارنگی داشته که در زمان زمان تاثیر معنیافزایش

 شود.ترین درصد مشاهده میکیلو هرتز بیش 38و 25ترتیب در فرکانس های  که به 

 ر استخراجدیدی دافزایش دما درابتدا تاثیر مثبتی در درصد استخراج داشته اما با افزایش دما کاهش ش 

 دهد.رخ می

 مد.آکیلو هرتز بدست 38ترین درصد افزایش در فرکانس بیش 
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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. Tangerine 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 degrees of Celsius temperature and during 

a 30 minutes period of time. 

 

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

 


