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 چكيذٌ 

 ؿًد ي يني اص مُمتشيهتًليذ مي َاي حاكل اص آن مٍ مؼمًالً دس آب ػية ي فشآيسدٌ پاتًليه ماينًتًمؼيىي اػت

 َاي آن دسس مداص پاتًليه دس ػية ي فشآيسدٌاص مـًسَا مقذا. دس تؼياسي ؿًدفامتًسَاي ميفي آب ػية محؼًب مي

َاي اثش غلظت ،دس ايه پظيَؾ اػت. ؿذٌ تؼييه g/Lµ 10مًدمان  خُت  ؿذٌ تًليذ محلًالت ي g/Lµ 50د حذي

C دس دي دماي ماَؾ پاتًليه مختلف اػيذ فًليل ي اػيذ پاوتًتىيل دس
Cي  5 ◦

 ماٌ اوثاسداسي ي دس طًل  مذت يل 27 ◦

 آب ػية مًسد تشسػي قشاس گشفتٍ اػت.َاي تيماس ؿذٌ ي مذسي ومًوٍؿفافيت  ،خلًكيات ميفي ماوىذ سوگتغييشات 

Cدي دماي  تا وگُذاسي دسپاتًليه ايليٍ دستيماسَا سا  g/Lµ 170تًان مقذاس مٍ مي دَذوتايح تشسػي وـان مي
         ي 5 ◦

C
ي تيماس وـذٌ َاايه ػمل تا وگُذاسي ومًوٍ .اوذسػ g/Lµ 50تٍ صيش مقذاس  َاي فًليل ي پاوتًتىيل تا افضيدن اػيذ 27 ◦

مٍ طًل مذت اوثاسداسي افضايؾ ياتذ مٍ دس ايه حالت محلًل خلًكيات دي دما دس كًستي امنان پزيش اػت دس ايه 

. ايه مًضًع حامي اص آن اػت مٍ اضافٍ ؿذن اػيذ دس ماَؾ دَذدػت مي اص (P<05/0) داسيتطًس مؼىيميفي خًد سا 

ي  داساي ممتشيه ميضان ؿفافيتػليشغم داؿته ممتشيه ميضان پاتًليه  ي داساي اػيذَاومًوٍپاتًليه اثش مثثتي داسد. 

 ي ومًوٍ )مىتشل( َاي تذين اػيذمشتًط تٍ ومًوٍممتشيه مذسي . تيـتشيه ؿفافيت ي تاؿىذتيـتشيه ميضان مذيست ويض مي

Cدس دماي  mg/kg 500حايي اػيذ پاوتًتىيل 
مٍ ميضان ماَؾ پاتًليه دس  تاؿذمي سيص 10تا مذت صمان وگُذاسي  5 ◦

 . تاؿذ% مي71ايه ومًوٍ 
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Abstract    
Patulin is a mycotoxin mainly found in apples and apple products, and has become one of the most 

important quality criteria for apple juice. In most country the maximum level of patulin 

recommended concentration of 50 µg.L
-1

 for adult and 10 µg.L
-1

 for infants and young children, 

respectively. In this study, effects of adding different concentrations of folic and pantothenic acids, 

as well as effects of storage temperature and storage time on reduction of the patulin content and 

qualitative characteristics such as colour, clarity and turbidity of apple juice concentrate were 

investigated. The results indicated that by adding the folic and pantothenic acids to the samples with 

an initial patulin concentration of 170 µg.L
-1 

and storage temperatures of 5 °C and 27 °C, the 

mycotoxin content decreased to less than 50 µg.L
-1

. The storage of samples without any acids at 

these two temperatures is also an alternative to reducing the mycotoxin content if the storage period 

is increased which can reduce the other quality parameters of product. Addition of acid has a 

positive effect on reduction of patulin. However, these samples have the lowest amount of patulin, 

but they have the lowest transparency and highest turbidity. The highest transparency and lowest 

turbidity is related to the samples without acid and sample that contains pantothenic acid, 500 

mg/kg in 5 °C with 10 days storage time, wich amount of patulin can be reduced by 71%. 
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 مقذمٍ 

َاي مختلفي گًوٍاتًليه ماينًتًمؼيىي اػت مٍ تًػيلٍ پ

، 1ػنننليًك امؼساوؼنننًك پىننني َننناي قننناس ي  خنننىغ اص

ً  ي  2مالياتًع آػسشطيلًع تًلينذ   3آّتايؼنمًمالميغ وين

اوذسػننًن ي  ؛2010)اوذسػننًن ي َمننناسان  ؿننًد منني

ٌ  .(1978تچنت ي تًوناست    ؛1979خًصفؼًن  گينشي  اونذاص

ً  اتاثنش  تنٍ ػلنت   مقذاس اينه ماينًتًمؼنيه    تنش   ء آن ػن

ٍ  اوؼان اَميت يافتٍ اػنت.  ػالمتي    FAO/WHOمميتن

حننذامثش مقننذاس قاتننل قثننًل  پنناتًليه يسيدي تننٍ تننذن سا  

سيصاوٍ تٍ اصاي َش ميلً گشك اص يصن تذن تشاي تضگؼناالن   

                                                 
1. Penicillium expansum 
2.Clavatus Aspergillus 
3. Byssochlamys niva

g/kg 4/0 ( 1995اػالك ومًدٌ اػت WHO .)  مطالؼناتي

 ومًونننٍ 23 ي  ةيومًونننٍ آب ػننن 42منننٍ دس مـنننًس دس 

ٍ  دَنذ اودناك گشفنت وـنان مني     ةيمىؼاوتشٌ آب ػ  23 من

اص  ـنتش يت هيپناتًل  مقنذاس  ةيػن  َناي آب دسكذ اص ومًوٍ

g/L 50 آنمقننذاس  هيـننتشيداؿننتىذ مننٍ تg/L    285 

َاي مىؼاوتشٌ ومًوٍدسكذ اص  56 هي. َمچىذيگضاسؽ گشد

داؿننتىذ مننٍ  g/L 50ـننتشيت هيمقننذاس پنناتًل ةيآب ػنن

 ي) شاغؼلن  .ذين گضاسؽ گشد g/L 148 آنمقذاس  هيـتشيت

 دس  وـننان داد مننٍ  پننظيَؾ ديگننشي. ) 2005ي َمننناسان 

 ومًوٍ آتميًٌ مشتًط تٍ  ُاس وًع آتميًٌ )آب ػية، 144

اص ومًوٍ تنشداسي ؿنذٌ   َلً ي مىؼاوتشٌ آب ػية(  اوگًس،

ماسخاوٍ مختلف تًلينذ مىىنذٌ آتمينًٌ دس ؿنمال غنشب       6

مقنذاس  محلنًالت داساي  اينه  دسكنذ   90مـًس تيؾ اص  
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ػنم  ي  تًدوذ ي تا تًخنٍ تنٍ    g/Lµ 10 پاتًليه تاالتش اص

ػشطاوضا تًدن پاتًليه ي اػتفادٌ ايه محلنًالت تنًيظٌ   

 ٌ  تًػيلٍ مًدمان، مىتشل آن دس محلًالت فشآيسى ؿنذ

    اسگنان َناى رينشتر ضنشيسى تنٍ وظنش      ػية تنٍ يػنيلٍ   

 (.  1388ي ي َمناسان )فتحي آ ا لًي سػذم 

َاي صيادي دس خلًف تاثيش تامىًن پظيَؾ

پاتًليه اوداك  پاسامتشَاي گًواگًن تش ماَؾ ميضان 

اوذ مٍ دماي  َا وـان دادٌايه پظيَؾ گشفتٍ اػت.

 اونًتاػيًن

C)تيه 
Cتا  21 ◦

، يخًد  دي امؼيذ گًگشد، تىضيات ( 37 ◦

ػذيم ي ػًستات پتاػيم دس  آب ػية دس تًليذ  پاتًليه 

Cمًثش تًدٌ ي ايه مادٌ دس  دماي 
تٍ حذامثش  37-30  ◦

ياتذ. ماَؾ ميسػذ ػسغ تٍ ػشػت ميضان خًد مي

 Cَايتشسػي اثش دما . تا(1977)سايغ ي َمناسان 
◦35 

سيص  دس آب ػية وتيدٍ گشفتٍ  14تٍ مذت  0،  7، 15، 25،

Cمٍ پاتًليه دس دماي  ؿذ
ا ؿًد ي تتًليذ مي 25 ◦

ياتذ ي ػلت ايه گزؿت صمان ميضان تًليذ ماَؾ مي

ماَؾ سا تشمية حلقٍ ي غيشاؿثاع المتًن تا مًاد ديگش 

داوىذ )ايص ليل دس محير ي ايداد تشميثات خذيذ مي

ي مقايمت حشاستي پاتًليه (. وتايح حاكلٍ اص تشسػ1982

تش صمان واتًدي ػم پائيه pHدَذ مٍ دس وـان مي

ياتذ ي ايه تخاطش ثثات پاتًليه دس ؿشاير  افضايؾ مي

تاؿذ )ييليش ي َمناسان َاي اػيذي مياػيذي ي محلًل

َاي  مختلف دي وًع مشته تاثيش غلظتدس ايشان (. 1987

فؼال پًدسي ي گشاوًلي تش سيي محلًالت آخش فلل 

ماسخاودات تًليذ آب ػية تشسػي ؿذٌ ي  1381پاييض 

وتايح وـان دادٌ اػت مٍ مشته فؼال پًدسي ؿنل دس 

مقذاس پاتًليه آب ػية خيلي مًثشتش اص اوًاع  ماَؾ

وًع مشته  ي تا افضايؾ غلظت ايهمىذ گشاوًلي ػمل مي

ياتذ،  داسي ماَؾ ميفؼال،  مقذاس پاتًليه تٍ طًس  مؼىي

گشك دس ليتش اص آن كشف وظش  5تٍ طًسي مٍ تا ملشف 

دقيقٍ(  مقذاس پاتًليه تٍ كفش   15ي 5، 3) اص صمان تاثيش

(. افضيدن 1384ي ي َمناسان يسػذ )فتحي آ ا لً مي

اػيذآػنًستيل تٍ آب ػية حايي پاتًليه دس طي 

ي ماوذن پاتًليه تٍ قتا سيص تاػث 34وگُذاسي تٍ مذت 

ايليٍ تًدٌ  دس حالي مٍ دس % وؼثت تٍ مقذاس  30مقذاس 

 ميضان پاتًليه تاقيماوذٌ َاي فاقذ اػيذ اػنًستيل ومًوٍ

سػذ مٍ  ىيه تٍ وظش مي  .سػيذدس كذ مي 71تا  68تٍ 

َاي آصاد تخشية ؿذٌ ي پاتًليه تًػيلٍ سادينال

ًن اػيذ اػنًستيل ي تثذيل آن تٍ دَيذسي امؼيذاػي

اػيذ اػنًستيل كًست گشفتٍ اػت. تؼذ اص امؼيذاػيًن 

گيشد اػنًستيل ماَؾ پاتًليه كًست ومي مامل اػيذ

دس پظيَـي ديگش تشاي  (.2007َمناسان  ي )دسيػچ 

ماَؾ ميضان پاتًليه آب ػية ي مىؼاوتشٌ آن تياميه 

(B1)، ييتاميه اپشيذيمؼيه َيذسي ملش( يذB6 ي ملؼيم )

َاي متفايت مًسد دس غلظت B5)پىتًتىات )ييتاميه 

اػتفادٌ قشاس گشفت ي دس طًل صمان وگُذاسي محلًل 

ديذٌ ؿذ يلي َمشاٌ  ماَؾ  ـمگيشي دس ميضان پاتًليه

ماَؾ  تا ايه ماَؾ ديگش خلًكيات ميفي محلًل ويض

 . (2002ي يلي ايغلً  )ياصخي  يافتٍ تًد

يني اص مـنالت مًخًد تش ػش ساٌ كادسات آب ميًٌ      

مىؼاوتشٌ آن تًيظٌ آب ػية، ميضان ػم پاتًليه دس   ي

دَذ وـان مي َاي اوداك يافتٍ دسمـًسآن اػت. پظيَؾ

ؿذٌ دس تشخي  َاي تًليذمٍ مقذاس ايه مادٌ دسآب ػية

-خُاوي صيادتش ميد اػتاوذاس اصاص ماسخاودات مـًس 

ٌ آب ػية مـًس َاي تًليذ مىىذصيشا ؿشمت .تاؿذ

َايي  ايي تا ميفيت پاييه ي يا اص ميًٌَمتاػفاوٍ  اص ميًٌ

ؿًوذ مٍ قثل اص فشآيىذ تٍ مذت طًالوي اوثاسداسي مي

مىىذ مىؼاوتشٌ آن اػتفادٌ ميخُت تًليذ آب ػية ي يا 

ؿًوذ. الثتٍ الصك خٍ ميا مـنل افضايؾ  پاتًليه مًامٍ ت

ه دس اوثاسماوي خًد تخًد تٍ رمش اػت مٍ مقذاس پاتًلي

ياتذ يلي َمشاٌ ايه ماَؾ ديگش خلًكيات ماَؾ مي

َذف اص ياتذ. ماوىذ سوگ ي ؿفافيت ويض ماَؾ مي ميفي

پاتًليه دس ميضان ايه پظيَؾ تالؽ تشاي ماَؾ 

َاي آب ػية قثل اص افت خلًكيات ميفي مىؼاوتشٌ
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. تاؿذمختلف مي َاياػيذمحلًل تًليذ ؿذٌ تا افضيدن 

اص طشف ديگش دس كًست امنان دس مىاس ماَؾ پاتًليه 

ية تٍ خلًف خُت افضيدن اسصؽ غزايي آب ػ

َا مًدمان مٍ مؼمًال ملشف مىىذگان اكلي آب ميًٌ

َاي مختلف اػيذ تٍ َميه خُت اثش غلظتتاؿىذ. مي

طًس خذاگاوٍ، اثش  ، دما يصمان تٍفًليل ي پاوتًتىيل

دس ماَؾ پاتًليه آب ػية ي  َا متقاتل فامتًس

 ،ماوىذ سوگمحلًل تًليذ ؿذٌ خلًكيات ميفي 

يلي   مًسد تشسػي قشاس گشفتٍ اػت ي مذسي ؿفافيت 

پظيَؾ . ه تاقي ماوذٌ آواليض وگشديذٌ اػتميضان ييتامي

تاؿذ. تخؾ الؼٍ اص وًع تدشتي آصمايـگاَي ميمط مًسد

دس آصمايـگاٌ كىايغ غزايي داوـنذٌ  اكلي تحقيق

تُيٍ  مـايسصي داوـگاٌ آصاد اػالمي ياحذ تثشيض ي

تًگشافي دس اآصمايـات مشتًط تٍ مشيم مىؼاوتشٌ ي

 ٍ تل داوٍ مشوذ اوداك گشفتٍ اػت.ماسخاو

 

 َا مًاد ي ريش

 مًاد

َاي ػالم اػتفادٌ گشديذ. دس اخشاي ايه طشح اص ػية     

ؿذن، خشد ؿذن ي پغ اص اػمال َا پغ اص ؿؼتٍ ػية

ؿذٌ ي دس  كاف ي پشع آوضيمي ،فشآيىذ حشاستي

تشينغ تثذيل  70اي تا اسخاوٍ تل داوٍ مشوذ تٍ مىؼاوتشٌم

مىؼاوتشٌ گشديذوذ. ومًوٍ دس طًل اوداك طشح تٍ كًست 

مىؼاوتشٌ دس مًقغ ملشف تٍ  وگُذاسي گشديذ.  ومًوٍ

 .سػاوذٌ ؿذ 2/11تشينغ مًسد وظش آب ػية 

 مًاد ضيميايی

ي  2(، اػيذ فًليل1ؿامل پاتًليه )تًليذ ؿشمت ػيگما     

ي ديگش مًاد  (4) تًليذ ؿشمت سيؽ 3اػيذ پاوتًتىيل

ػًلفات ػذيم،  م،يمشتىات ػذ ػتات،ؿيميايي ماوىذ اتيل ا

 2/0اػتات ػذيم  اػتات تافش، ،اليگالػ لياػت ذياػ

 تًدوذ. ليتيآوال سخٍد ( داساي5ؿشمت مشك  ذي)تًلوشمال 

                                                 
1. Sigma 

2. Acid folic 

3. Calicium-d-pantothenate 

4. Roche  
5. Merck  

       طرز تُيٍ پاتًليه استاوذارد                                                                                                   

گشك اص مشيؼتال خالق پاتًليه تا حؼاػيت ميلي 5/0     

ن تا اػتات تافش آگشك تًصيه گشديذ ي غلظت ميلي 0/ 001

ػسغ اص ايه محلًل  اػتًك  .سػاوذٌ ؿذ g/mlµ 10 تٍ

تُيٍ ؿذ. ايه محلًل  g/mlµ 1محلًل ديگشي تا غلظت  

حاضش ؿذٌ تؼىًان پاتًليه اػتاوذاسد مًسد اػتفادٌ قشاس 

 70ومًوٍ مىؼاوتشٌ آب ػية تا تشينغ دس  گشفت

آواليضَاي ايليٍ مٍ ؿامل ؿفافيت، مذسي، سوگ ي ميضان 

َا خُت ذ. ميضان پاتًليه ومًوٍگيشي ؿتًد اوذاصٌ پاتًليه

افضايؾ  g/Lµ 170 ؿذٌ تٍ َاي اضافٍاػيذتشسػي اثش 

آب ػية تا َاي يل ميلًگشمي سغ تٍ ومًوٍدادٌ ؿذ. ػ

تق اط)ممًسد وظش  اػيذَايحايي پاتًليه  2/11تشينغ 

گشديذ. تا تًخٍ تٍ ايىنٍ مىاتغ  اضافٍ( 1 خذيل ؿماسٌ

ماَؾ پاتًليه َا دس محذيدي دس خلًف اثش ييتاميه

      ميضان داسد تش اػاع ايه مىاتغ محذيد،  يخًد

 تشاي حل ؿذنَاي اضافٍ ؿذٌ اوتخاب گشديذ.  ييتاميه

َا دس ومًوٍ  ،دس داخل محلًل آب ػية ايه اػيذَامامل 

 ؿذٌ َاي تُيٍومًوٍ .ؿذوذػاػت  مخلًط  2ؿينش تمذت 

مًسد دماَاي ي دس تىذي َاي تتشا پل تؼتٍتىذيدس تؼتٍ

ٌ تًد يخچال تاميه گشديذ تًػر اونًتاتًس ي مٍ  وظش

 اوثاسداسي ؿذ.

 a1 :Cدي ػطح : دماي وگُذاسي دسA فامتًس      
◦5 ،

a2:C 
◦

ػطح،  فامتًس  6: غلظت ييتاميه دس B، فامتًس 27 

Cصمان وگُذاسي دس ػٍ ػطح : c1 :10 ،سيصc2 :20  سيص

 سيص. c3 :30ي 
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گيری ذازٌاو آزمايطات قثل ي تعذ از وگُذاری تيمارَا

  پاتًليه

 HPLC دػتگاٌ اصگيشي  مقذاس پاتًليه اوذاصٌ خُت      

اسائٍ ؿذٌ  سيؽي  اوگلؼتان ػاخت مـًس CICEL مذل

)گًممه ي  اػتفادٌ ؿذٌ اػت تًػيلٍ گًگمان ي آخاس 

 (. 1998آخاس 

 َا استخراج پاتًليه از ومًوٍ

ميلي ليتش اتيل  5تيماس ؿذٌ تا  ميلي ليتش اص ومًوٍ 5     

ايه  .مشدن دي فاص مخلًط گشديذتٍ مىظًس خذااػتات 

  .فاص مؼتخشج مخلًط گشديذ 3ي  تاس تنشاس ؿذ  3ػمل 

ليتش مشتىات ػذيم ميلي 2ثاويٍ تا  30دس مذت  ػسغ

ميلي ليتش اتيل  5مدذدا تا  يخذا فاص مشتىات  مخلًط ؿذٌ 

    يتيل اػتات مخلًط ػسغ فاصَاي ا .ؿذمخلًط اػتات 

ػًلفات ػذيم اضافٍ گشك  2تٍ مقذاس  تٍ فاص خذا ؿذٌ 

 ماغز ػسغ تا  .گشديذدقيقٍ دس تاسيني وگُذاسي  20يؿذ 

ميلي ليتش اػيذ اػتيل  5، ٌؿذكاف  42ياتمه ؿماسٌ 

 گالػيل اضافٍ ي فاص اتيل اػتات دس تثخيش مىىذٌ  شخان 

ليتش اػتًويتشيل ميلي 5/0ػلاسٌ تاقيماوذٌ  تٍ .گشديذخذا 

       2كاف ومًدٌ ي داخل يل ؿيـٍ  ،اضافٍ مشدٌ

. اتتذا اص پاتًليه اػتاوذاسد ػسغ ؿذليتشي وگُذاسي ميلي

 تٍ مقذاس دػتگاٌ مشيماتًگشافي ؿذٌ تٍ  تيماس ًوٍاص وم

Lµ 20   تضسيق ومًدٌ ي تا مقايؼٍ پيل خشيخي تا پيل

 گشديذاػتاوذاسد، پيل پاتًليه تـخيق ي محاػثٍ 

   .(2002 )ياصخي ي يلي ايغلً

  گيری روگ ي ضفافيتاوذازٌ

خُت اوداك آصمايـات تغييش سوگ ي ؿفافيت اص      

اػتفادٌ   Unico- UV-VISاػسنتشي فتًمتش تا ماسك 

  nmَا دس  طًل مًج  ومًوٍگيشي ؿفافيت ؿذ. اوذاصٌ

 گيشي سوگ دس طًل مًجي اوذاصٌ  625

nm  440   (. 1988كًست گشفت )امـي 

 گيری کذيرت اوذازٌ

خُت اوداك آصمايـات مذيست ػىدي اص مذيست ػىح      

 NTUتا ياحذ  سي( اػتفادٌ ؿذ ي ػطح مذHach) ماسك

 (. 1992تيان گشديذ )خمشايغلً 

 

 

 

 

 تٍ تحقيق َای مرتًططرح آزمايص -3جذيل 

  مذ ومًوٍ

 cفامتًس مذت وگُذاسي )سيص( 

  30       20      10   

 ييتاميه

 bفامتًس 

 C◦دما 

 aفامتًس 

 غلظت ييتاميه

 bفامتًس 

a1b1c1- a1b1c2- a1b1c3 5 اػيذ فًليل+ mg/kg 500 

a1b2c1- a1b2c2- a1b2c3 5 اػيذ فًليل+ mg/kg 2000 

a1b3c1- a1b3c2- a1b3c3 5 پاوتًتىيل اػيذ+ mg/kg 500 

a1b4c1- a1b4c2- a1b4c3 5 پاوتًتىيل اػيذ+ mg/kg2000 

a1b5c1- a1b5c2- a1b5c3 5 + پاوتًتىيلفًليل+ mg/kg1000 +1000 

a1b6c1- a1b6c2- a1b6c3 0 +5 ؿاَذ 

a2b1c1- a2b1c2- a2b1c3 27 اػيذ فًليل+ mg/kg 500 

a2b2c1- a2b2c2- a2b2c3 27 اػيذ فًليل+ mg/kg 2000 

a2b3c1- a2b3c2- a2b3c3 27 پاوتًتىيل اػيذ+ mg/kg 500 

a2b4c1- a2b4c2- a2b4c3 27 پاوتًتىيل اػيذ+ mg/kg2000 

a2b5c1- a2b5c2- a2b5c3 27 + پاوتًتىيلفًليل+ mg/kg1000+1000 

a2b6c1- a2b6c2- a2b6c3 0 +27 ؿاَذ 
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  تريكسگيری اوذازٌ 

      دػتي تًػيلٍ سفشامتًمتش َا تشينغ ومًوٍ     

مًسد  2/11َاي تا تشينغ ومًوٍ ي ؿذ گيشيذاصٌاو

تماك پاسامتشَاي  (.1992خمشايغلً ) قشاس گشفت اسصياتي

 تنشاس اوداك گشفتٍ اػت.  3اوذاصٌ گيشي ؿذٌ دس 

 آماری آواليس

اػسليت پالت  -طشح آماسي مًسد اػتفادٌ  فامتًسيل      

تنشاس تًد  3طشح مامل تلادفي تا ػٍ فامتًس ي تش پايٍ 

ي اص  SPSSمٍ تشاي تدضيٍ ي تحليل دادٌ َا اص وشك افضاس 

 َا اػتفادٌ گشديذ. داونه تشاي مقايؼٍ مياوگيه آصمًن

 

 وتايج ي تحث

مىؼاتىشٌ آب ػية   دس ايه طشح  پاسامتشَاي ايليٍ     

 دادٌ ؿذٌ اػت. 2فادٌ ؿذٌ دس خذيل اػت

 پارامترَای ايليٍ کىساوترٌ آب سية  -2جذيل 
TU1    ( پشامىؾ ;Transmittance   ) 

       

َاي مًخًد تش اػاع آواليض ياسياوغ دادٌ 3خذيل     

وتايح  4سد تشسػي ي خذيل پاسامتشَاي مختلف مً

َا سا وـان اوگيه اثشات متقاتل ػٍ گاوٍ دادٌمي مقايؼٍ

    دَذ.مي

 

 اساس پارامترَای مختلف مًرد تررسی َا ي زمان وگُذاری تر غلظت ييتاميه، وًع اثر دما،يارياوس  وتايج تجسيٍ  -3جذيل 

 دسخٍ آصادي  مىاتغ تغييش
 (MS)مياوگيه مشتؼات

 مذسي ؿفافيت سوگ پاتًليه

 969/15892** 813/964** 259/327** 370/370**  1 ) دما(A فامتًس  

اػيذ ي غلظت  وًعB (فامتًس 

 ( فًليل يپاوتًتىيل
5 **015/  1490 **481/218 **560/206 **847/2449 

A*B 5 ns904/10 *859/3 ns653/6 **680/603 

 040/3 529/3 315/1 222/9 24 خطا

 465/11285** 830/1217** 565/612** 704/462** 2 )صمان( C فامتًس 

A*C 2 **481/6 ns343/3 **263/22 **748/2893 

B*C 10 **781/5 **465/9 **430/16 **619/464 

A*B*C 10 *715/1 ns643/2 **  703/9 **930/120 

 825/2 529/2 565/1 819/0 48 خطا ي مل

ns  5داس دس ػطح *مؼىي              %1داس دس ػطح ** مؼىي      داس غيش مؼىي% 

 

مٍ گشدد مـاَذٌ مي 4تا تًخٍ تٍ خذيل ؿماسٌ       

َا تٍ غيش اص ؿاَذ تٍ صيش دس تمامي ومًوٍميضان پاتًليه 

g/Lµ 50 سيص 30تٍ  سػيذٌ ي تا افضايؾ صمان وگُذاسي 

ماَؾ پاتًليه دسخٍ  27دسخٍ تٍ  5اص ي دماي وگُذاسي 

 تيـتش ؿذٌ اػتَاي تيماس ؿذٌ ي ؿاَذ دس تمامي ومًوٍ

مٍ تا ( 2002)مٍ تا وتايح حاكل اص پظيَؾ ياصخي 

اتًليه كًست گشفتٍ تًد ؾ پدس ماَ  Bافضايؾ ييتاميه

 مىذ. مطاتقت مي

وـان  3دس خذيل َا شسػي تدضيٍ ياسياوغ دادٌت     

ي  اػيذَادَذ مٍ اثشات متقاتل ػٍ فامتًس دما، غلظت مي

اس دمتش پاتًليه، ؿفافيت ي مذسي مؼىيصمان دس ػٍ پاسا

مقايؼٍ  .تاؿذداس ميتًدٌ يلي تش سيي سوگ غيش مؼىي

َا تش اػاع اثش متقاتل ػٍ خاوثٍ فامتًسَا مياوگيه دادٌ

 مقذار ياحذ گيری ضذٌارامترَای اوذازٌپ 
 g/100g 70 تريكس

 nm) 625) TU1 96 ضفافيت

 TU 44 (nm440) روگ

 NTU 1 کذيرت

 g/Lµ 170 پاتًليه
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 a1b6c1دَذ مٍ تيماس ؿاَذ )وـان مي 4دس خذيل 

 g/Lµ 3/66ي g/Lµ 6/67تٍ تشتية تا مقذاس ( a1b6c2ي

تيـتشيه ميضان سيص وگُذاسي داساي  20ي  10پغ اص 

 a2b5c3ي  a2b2c3، a2b4c3 َايي تيماستاقيماوذٌ پاتًليه 

سيص وگُذاسي  30پغ اص ميضان پاتًليه داساي ممتشيه 

تاؿذ. ايه مًضًع حامي اص آن اػت مٍ اضافٍ ؿذن مي

الثتٍ تىُا ماَؾ  اػيذ دس ماَؾ پاتًليه اثش مثثتي داسد.

تاال تا ميفيت  يميضان پاتًليه دس خُت اسصياتي محلًل

سوگ ي مذسي  ماوىذ ؿفافيت،پاسامتشَاي  .تاؿذمافي ومي

ميضان  ايليٍ ي يا تا وًػان تؼياس مم  تايؼتي تٍ َمان 

 حفظ ؿذٌ تاؿىذ.

 

 مقايسٍ ی مياوگيه ) آزمًن داوكه( اثرات متقاتل سٍ گاوٍ تر اساس پارامترَای مًرد تررسی -4جذيل 

 تيماس 
 وتيدٍ آصمًن

 مذسي ؿفافيت پاتًليه

a1b1c1 667/53 e 90bcd 4/6 mn 

a1b1c2 50f 87def 7/13 kl 

a1b1c3 333/47 g 79jkl 28i 

a1b2c1 333/44 hij 89cde 6/6 m 

a1b2c2 333/41 l 85fgh 7/14 k 

a1b2c3 667/37 no 75mn 32h 

a1b3c1 51  f 91abc 5/4 mnop 

a1b3c2 48 g 87def 4/11 kl 

a1b3c3 667/43 ijk 82hfg 22j 

a1b4c1 333/45 h 90bcd 8/4 mnop 

a1b4c2 333/41 l 83ghi 14kl 

a1b4c3 667/37 no 77lm 23j 

a1b5c1 333/47 g 91abc 7/5 mnop 

a1b5c2 667/44 hi 88cdef 14kl 

a1b5c3 667/38 mn 78klm 28j 

a1b6c1 667 /67 a 94a 037/1 mno 

a1b6c2 333 /66 a 93ab 1/1 kl 

a1b6c3 667/64 b 93ab 4/1 i 

a2b1c1 50 f 86bfg 7/11 p 

a2b1c2 667 /42 kl 81ijk 45p 

a2b1c3 667/39 m 73no 72p 

a2b2c1 667/42 kl 85fgh 8/12 kl 

a2b2c2 667/36 op 77lm 333/44 f 

a2b2c3 667/34 q 70o 84a 

a2b3c1 667/49 f 87def 4/10  l 

a2b3c2 45hi 82hij 38  g 

a2b3c3 42kl 77lm 65d 

a2b4c1 43jk 83ghi 8/11  kl 

a2b4c2 333/39 m 78klm 47ef 

a2b4c3 667/34 q 72no 78b 

a2b5c1 667/43 ijk 88cdef 9/12  kl 

a2b5c2 667/39 m 79jkl 50e 

a2b5c3 36pq 71o 79  b 

a2b6c1 667/63 b 91abc 813/1  op 

a2b6c2 667/61 c 86efg 4/2  nop 

a2b6c3 333/59 d 79jkl 9/2  mnop 

 

 ،آب ػية حايي پاتًليهي مذيست  تغييش ؿفافيت      

وـان دادٌ  2ي  1 ؿنلاػيذَاي فًليل ي پاوتًتىيل دس 

 ؿذٌ اػت. مقايؼٍ مياوگيه  اثشات  متقاتل ػٍ خاوثٍ 

 ،a2b4c3،a2b1c3َاي ـان داد مٍ تيماس و  4 مطاتق خذيل

a2b2c3، a2b5c3 پاتًليه  ميضان داؿته ممتشيهػليشغم

 ي تيـتشيه ميضان مذيست  داساي ممتشيه ميضان ؿفافيت 

دسخٍ  27 ي اوثاسداسي َا دماومًوٍ ايهدس .تاؿىذويض مي

مٍ وتيدٍ گشفتٍ ؿذ تا  سيص تًد  30گُذاسي وي صمان 

افضايؾ دما ي صمان وگُذاسي مقذاس مذسي افضايؾ ي 

تيـتشيه ؿفافيت مقذاس ؿفافيت ماَؾ يافتٍ اػت. 

ي ومًوٍ حايي  )ؿاَذ( َاي تذين اػيذ مشتًط تٍ ومًوٍ

مذت  دسخٍ تا 5دس دماي  mg/kg 500اػيذ پاوتًتىيل 

ي تشميثي اص اػيذ  (a1b3c1)سيص 10صمان وگُذاسي 

تا مذت صمان  دسخٍ 5دس دماي پاوتًتىيل ي اػيذ فًليل 

-پغ اص ومًوٍممتشيه مذسي  .تاؿذسيص  مي 10وگُذاسي 

 mg/kg 500اػيذ پاوتًتىيل َاي ؿاَذ متؼلق تٍ ومًوٍ 

 سيص 10دسخٍ تا مذت صمان وگُذاسي  5دس دماي 

a1b3c1) ( تاؿذمي. 
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 ضفافيت تيمارَای مًرد تررسی  مقايسٍ -1ضكل

 

 
 کذری تيمارَای مًرد تررسی  مقايسٍ -2ضكل

 

اثش متقاتل دي فامتًس تا تًخٍ تٍ خذيل ياسياوغ      

% 1ش سيي سوگ دس ػطح احتمال صمان ي غلظت اػيذَا ت

اثش ايه دي فامتًس تش سيي  . تىاتشايه تاؿذداس ميمؼىي

  3 ؿنل  پاسامتش سوگ مًسد تشسػي قشاس گشفتٍ اػت.

تيماسَاي تش اػاع خزب وًس سا دس ميضان سوگ تاقيماوذٌ 

. دَذػي دس ؿشاير مختلف آصمًن وـان ميمًسد تشس

تش تا ميضان شاميضان سوگ دقيقاً تَاي تذين اػيذ دس تيماس

يخًد دَذ تاؿذ مٍ ايه وـان ميسوگ ومًوٍ ايليٍ مي

ممتشيه سوگ  .ؿذٌ اػتَا اػيذ تاػث ماَؾ سوگ ومًوٍ

تيماس ؿذٌ تا اػيذ فًليل تٍ ميضان  مشتًط تٍ ومًوٍ

mg/kg 2000  تاؿذسيص وگُذاسي مي 30تٍ مذت  . 
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 روگ تيمارَای مًرد تررسیمقايسٍ  - 3ضكل

 

ػسغ ػايش  دس دسخٍ ايل اص وقطٍ وظش مذيست ي      

َاي تيدٍ گشفتٍ ؿذ مٍ دس تمامي ومًوٍپاسامتشَا و

 5تاالي  NTUسيص  ميضان  10اوثاسداسي ؿذٌ دس تاالي 

تًدٌ مٍ َيچ مذاك ػشضٍ تداسي وخًاَىذ داؿت 

 دسخٍ، 27سيص اوثاسداسي دس دماي  30تخلًف تؼذ اص 

تشاتش دس مقايؼٍ تا دماي  پاييه   3تا  2ميضان مذيست 

-يافتٍ اػت. دس كًستي مٍ دس ومًوٍاوثاسداسي  افضايؾ  

سيص اوثاسداسي دس َش دي دما ميضان  30َاي ؿاَذ تؼذ اص 

دَذ مذيست تغييش  ىذاوي وىمًدٌ اػت مٍ ايه وـان مي

دس اثش افضايؾ اػيذَا كًست گشفتٍ  مٍ مذيست تيـتش

ي ييتاميه َاي حايگش مقايؼٍ سا فقر تيه ومًوٍػت. اا

 a1b3c1 وماييم مٍ دس  دي تيماس اوداك دَيم  مـاَذٌ مي

)اػيذ پاوتًتىيل  a1b4c1 ي (mg/kg 500)اػيذ پاوتًتىيل 

mg/kg 2000)،  دس سيص  اوثاسداسي  10مذيست دس طي

َش  مٍ دستاؿذ مي NTU 5پاييه تش اص  دسخٍ  5دماي 

دي ومًوٍ اػيذ اضافٍ ؿذٌ اػيذ پاوتًتىيل تًدٌ مٍ دس 

دسخٍ اوثاسداسي ؿذٌ اػت. ميضان ماَؾ پاتًليه  5دماي 

تٍ  a1b4c1% ي دس ومًوٍ  71تٍ مقذاس  a1b3c1دس ومًوٍ 

تاؿذ. دس اسصياتي پاسامتش ؿفافيت ديذٌ % مي64مقذاس 

  a1b3c1تيماس َاؿًد مٍ دس طًل وگُذاسي ومًوٍمي

-ٍدس مقايؼٍ تا ػايش ومًو (mg/kg 500)اػيذ پاوتًتىيل 

َا اص وقطٍ وظش ؿفافيت تغييش ممتشي يافتٍ ي دس تيه 

تيماسَاي حايي ييتاميه تيـتشيه ؿفافيت سا تٍ خًد 

خلًف پاسامتش  ميه مًسد دسَاختلاف دادٌ اػت. 

دس طًل  a1b3c1گشدد دس ومًوٍ سوگ ويض مـاَذٌ مي

. تٍ مقذاس ممي ماػتٍ ؿذٌ اػت وگُذاسي اص ميضان سوگ

تا  (2002)ياصخي وتايح ايه پظيَؾ تا وتايح پظيَؾ 

تٍ مىؼاوتشٌ آب ػية  B1،B5،B6َاي افضايؾ ييتاميه

تذيه تشتية مٍ تا افضايؾ  .اوداك گشفت مطاتقت داسد

تذين ي  َاي مختلف پاسامتشَاي ميفي تغييش يافتييتاميه

 mg/kg 1000تا افضايؾ پاسامتشَاي ميفي تغييش تًخٍ تٍ 

تؼذ اص يل ماٌ اوثاسداسي دس دماي  B5 اص ييتاميه 2500ي 

 ي تا افضيدن% 94% ي 73دسخٍ تٍ تشتية  22

  mg/kg 1000  اص ييتاميهB1  يmg/kg 875  اص

ي   B5اص ييتاميه  2500ي  mg/kg 1000 ي B6ييتاميه 

% تا 55ماٌ حذيد  6دسخٍ تٍ مذت  4وگُذاسي دس دماي 

  % اص ميضان پاتًليه ماػتٍ ؿذٌ تًد. 67

 

 گيریوتيجٍ

تًان تٍ كًست ملي تٍ ؿنل صيش خمغ تايح سا ميو    
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يماسَا پاتًليه ايليٍ دست g/Lµ 170تا تًخٍ تٍ مقذاس  -1

تًان تا افضيدن اػيذَاي دس َش دي دماي وگُذاسي مي

 g/Lµ 50فًليل ي پاوتًتىيل مقذاس پاتًليه سا تٍ صيش 

َا تذين اضافٍ ماَؾ داد مٍ ايه ػمل تا وگُذاسي ومًوٍ

ومًدن ايه اػيذَا دس ايه دي دما ي دس ايه مذت وگُذاسي 

 ممنه ويؼت.   

امنان ماَؾ پاتًليه تا افضايؾ دما تذين  افضيدن  -2

امنان پزيش اػت  مٍ طًل اوثاسداسي ييتاميه دس كًستي 

فيت تا طًل صمان وگُذاسي افضايؾ ياتذ مىتُا ميضان ؿفا

 ياتذ. ماَؾ مي

افضايؾ ييتاميه تاػث ماَؾ ديگش پاسامتشَاي ميفيت  -3

  .خًاَذ ؿذ

مًتاٌ  َاؿشط اكلي ماَؾ پاتًليه تا افضايؾ اػيذ -4

تًدن صمان وگُذاسي اػت مٍ دس ايه طشح مذت صمان 

 تثثيت ؿذٌ اػت. سيص 10ش اص ممت

دس مقايؼٍ اػيذ فًليل ي اػيذ پاوتًتىيل وتيدٍ گشفتٍ  -5

ؿذ مٍ اػيذ پاوتًتىيل تذين ماَؾ ميفيت محلًل 

دماي پاييه ي تاػث ماَؾ پاتًليه )تٍ ؿشط وگُذاسي دس 

 .ؿًدسيص( مي 10ممتش اص 

 

 سپاسگساری

مٍ تا تًدخٍ پظيَـي ي  طشح تحقيقاتيايه مقالٍ اص 

تٍ اوداك  حمايت مالي داوـگاٌ آصاد اػالمي ياحذ تثشيض

-سػيذٌ اػت اػتخشاج ؿذٌ ي تذيه يػيلٍ قذسداوي مي

 گشدد. 
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