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چکیده
 حفظ کیفیت میوه و کاهش میزان آلودگی میکروبی و.خرما از جمله محصوالت مهم باغی و راهبردی به ویژه صادراتی ایران است
 بدین منظور برای بررسی تأثیر پرتوگاما در ضدعفونی میوۀ.مدیریت و مهار (کنترل) آفات انباری از هدفهای مهم انبارمانی خرماست
25±2°C  ماه در دمای4  پژوهشی بر یک رقم میوۀ نیمهخشک خرما 'پیارم' و دو رقم میوۀ خشک 'دیری' و 'زاهدی' به مدت،خرما
 آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل.) پرتودهی شدند5،0،1،3 kG(  توسط اشعۀ گاما، میوهها پس از برداشت.انجام شد
 میوههای تیمار شده نسبت به شاهد درصد کاهش وزن کمتر و، در هر سه رقم، نتایج آزمایش نشان داد.تصادفی در سه تکرار انجام شد
 در هر سه رقم. پرتودهی با افزایش دُز بهطور قابلتوجهی موجب بهبود کیفیت حسی در هر سه رقم شد.فالونوئید باالتری نشان دادند
 پرتودهی تأثیر قابلتوجهی در مهار آلودگی قارچی خرمای رقم پیارم نداشت.پرتودهی بهطور معنیداری درصد آفت را مهار کرد
 در رقم دیری هیچگونه. کاهش قابلتوجهی در کاهش آلودگی قارچی مشاهده شد،درحالیکه در دو رقم دیگر با افزایش دُز پرتودهی
. آلودگی باکتریایی بهطور قابلتوجهی کاهش یافت، در دو رقم دیگر نیز با افزایش شدت پرتودهی.آلودگی باکتریایی مشاهده نشد
 پرتودهی گاما بسته به رقم نقش مؤثری در، نتایج نشان میدهد. مشاهده شد5 kG  مؤثرترین دُز پرتودهی در این پژوهش،بهطورکلی
جلوگیری از آلودگی میکروبی و حفظ ویژگیهای کیفی میوه دارد و میتواند برای افزایش کیفیت بهداشتی میوهها و بهعنوان یک روش
.ضدعفونیکننده در آینده در نظر گرفته شود
. کیفیت، خرما، پرتودهی، انبارمانی:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
Date palm is one of the important fruit in Iran. Maintain of fruit quality, reducing microbial contamination and
control of pests are the main objects of date palm during storage. To determine the effect of gamma radiation on date
palm, research on 'Piarom' as semi-dry date cultivar and 'Deiri' and 'Zahedi' as dry date cultivars were performed after
storage for 4 months at 25±2°C. Fruit harvested and were irradiated by gamma radiation (0, 1, 3 and 5 kG doses). The
factorial experiment in a completely randomized design with 3 replications was conducted. Result showed that in all
three cultivars, treated fruits had lower water loss and higher flavonoid content. Treated fruits with highest doses of
radiation showed better sensory quality and lower pest contamination. Irradiation had significant effect on control of
microbial contamination in Deiri and Zahedi cultivars but had no effect on Piarom palm. Zahedi didn’t show any
bacterial contamination and other cultivars also showed significant differences. In general, the best dose of irradiation
in this study was 5 kG. Results indicated that gamma radiation can be considered for inhibiting microbial
contamination and maintain quality of fruits. It can also be used as a technique of future definition.
Keywords: Date, irradiation, quality, storage.
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مقدمه
میوة خرما ( )Phoenix dactylifera L.غنی از قندها،
پروتئینها ،الیاف ،عنصرهای غذایی و غیره است .به
همین دلیل یک غذای اساسی در رژیم غذایی بسیاری از
کشورها بهویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا به شمار
میآید ( Al-Hooti et al., 2002; Benmeddour et al.,
 .)2013یکی از مرغوبترین انواع خرما ،خرمای پیارم
است که در منطقۀ حاجیآباد واقع در استان هرمزگان
کشت میشود .خرمای پیارم رنگ قهوهای تیره و پوست
نازکی دارد .محصول خرمای پیارم از سوی سازمانهای
تحقیقاتی داخلی و خارجی بهعنوان رقم برتر کشور و
حتی جهان معرفی شده است و جزء مرغوبترین خرمای
صادراتی کشور است .خرمای دیری جزء میوههای خشک
بوده و روی درخت کامل خشک میشود .خرمای زاهدی
نیز از رقمهای خرمای خشک است که در مناطقی از
کشور بهعنوان قصب از آن نام برده شده است.
حفظ کیفیت خرما در تجارت داخلی و خارجی
اهمیت زیادی دارد .با توجه به شرایط نامناسب انباری و
فراهم شدن شرایط مناسب برای رشد آفات و بیماریها،
آلودگی میکروبی خرما ،یکی از عاملهای مهم ضایعات
این محصول به شمار میآید .لذا برای جلوگیری از
آسیبهای وارده و حفظ کیفیت محصول باید محصول را
ضدعفونی کرد .بهطورکلی شناختهشدهترین روشهای
حفظ و نگهداری مواد غذایی شامل گرمادرمانی بهصورت
پختن ،پاستوریزه و سترون (استریلیزه) کردن ،سرد کردن
به شکل انجماد یا نگهداری در دمای یخچال ،تیمار با
ازن ،بستهبندی با اتمسفر تغییریافته ،فرآوری دمایی مواد
شیمیایی مانند کاربرد سموم تدخینی و روشهای
زیستی (بیولوژیکی) است (.)Homayouni et al., 2015
این روشها در کنار برتریهایی که دارند ،عیبهایی نیز
چون تأثیر محدود ازن بر تخم حشرات ( Niakousari,
 ،)2010هزینۀ باالی بستهبندی با اتمسفر تغییریافته و
نیاز به نگهداری در یخچال و هزینۀ باالی استفاده از
سرما ،خطرهای زیستمحیطی ،ترکیبهای شیمیایی
(متیلبروماید) و بیماریهای چندی در مصرفکنندگان
به دلیل انتقال باقیماندة سم به بدن آنها و در نهایت
کیفیت پایین خرمای خشک شده و امکان فساد آن با
حشرات دارند.

استفاده از پرتودهی گاما ،الکترون ،تابش ایکس
بهعنوان یک تیمار بهطور چشمگیری در سالهای
اخیر در حال افزایش است .تا به امروز ،پرتودهی گاما
بهعنوان یک تیمار فیزیکی ،بهطور مؤثر برای مدیریت
و مها (کنترل) آفات پس از برداشت برای جلوگیری از
ضایعات محصوالت غذایی استفاده شده است ( Asha
 .)et al., 2011رادیکالهای آزاد تولیدشده در گیاهان
ضمن پرتودهی ممکن است بهعنوان سیگنالهای
تنشی عمل کنند و پاسخ گیاهان به تنش را تهییج
کرده و درنتیجه ساخت (سنتز) اسیدهای پلیفنلی را
که خاصیت پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) قابلتوجهی
دارند ،افزایش دهند ) .(Fan et al., 2003تابش پرتو
میتواند حشرات ،انگلها و عاملهای بیماریزا را نابود
کند و مدتزمان نگهداری محصوالت غذایی را افزایش
دهد .هنگامیکه مواد غذایی تحت تابش اشعۀ
رادیواکتیو قرار بگیرند میزانی از اتمهای آنکه در مسیر
تابش قرارگرفته ،یونیزه میشوند .کاهش شمار باکتری
برای محدودسازی میزان فساد مادة غذایی با اهمیت
است ،زیرا رشد و توسعۀ باکتریها در محیط ،اثر
مستقیم در میزان تخریب و تغییرپذیری کیفی
محصول خواهد داشت .در پژوهشی ،میوههای خرمای
 Aseelتحت تأثیر دُزهای پرتودهی گاما  1/5kGو
 3/2 ،5/5قرار گرفتند و در مدتزمان  30روز در دمای
یخچال ( )4°Cانبارداری شدند .دُز پرتودهی  3/5kGو
 2/5در کاهش آلودگی میکروبی مؤثر بوده است،
بااینحال ،دُز  3/5kGبهترین دُز پرتودهی در کاهش
آلودگی باکتریایی و قارچی بهویژه قارچ Aspergillus
 nigerبوده است ( .)Iqtedar et al., 2015در آزمایشی،
تأثیر پرتوگاما بر رقمهای  Siwiاز مصر Sukkary ،از
عربستان سعودی و زاهدی از عراق با دُزهای متفاوت
پرتودهی گاما ( 1kGو  )5 ،3تیمار و پس از آن به
مدت  8ماه در دمای  25 ±2°Cانبار شده است .نتایج
گویای آن بود که ،در هر سه رقم وزن خشک و وزن
گوشت در طول دورة انبارداری کاهش یافت اما سرعت
از دست دادن وزن در میوههای شاهد بیشتر از
میوههای تیمار شده است ( Abd El Bar et al.,
 .)2015نتایج تحقیقات  (2013) Farag et al.نشان
میدهد ،پرتودهی گاما تأثیر قابلتوجهی بر صفات
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کیفی میوة خرما نداشته است اما موجب از بین رفتن
کامل آفات و کاهش آلودگی میکروبی شده است.
با توجه به اهمیت اقتصادی خرما بهویژه رقمهای
تجاری مانند پیارم ،تاکنون گزارشی از تأثیر پرتودهی
گاما در افزایش کیفیت آن در مدت انبارمانی دیده
نشده است .لذا هدف از این پژوهش بررسی تأثیر
دُزهای پرتودهی  3 ،1 ،0 kGو  5بر حفظ صفات کمی،
کیفی و مهار میکروبی سه رقم خرمای خشک و
نیمهخشک زاهدی ،دیری و پیارم پس از چهار ماه
انبارمانی است.
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مدل  ،ATC1 E, ATAGOساخت ژاپن) استفاده شد
و عدد بهدستآمده بهصورت درصد (بریکس) بیان شد
(.)Khan et al., 2008
اندازهگیری pH

میزان  10گرم از نمونۀ پودرشده را با آبمقطر به
حجم  100میلیلیتر رسانده شد و  pHآن با استفاده
از  pHمتر دیجیتالی ) )PL-500,Taiwanمحاسبه شد
).(AOAC, 2000
ارزیابی ظرفیت پاداکسندۀ کل

مواد و روشها
تهیۀ مواد گیاهی

نمونه میوههای سالم ،یکنواخت و بدون آسیب فیزیکی
از دو رقم خرمای خشک شامل زاهدی و دیری و یک
رقم خرمای نیمهخشک پیارم از منطقهای واقع در
باغستان حاجیآباد -هرمزگان با مشخصات جغرافیایی
 33درجه و  37دقیقۀ عرض شمالی و  59درجه و 58
دقیقۀ طول شرقی برداشت و به آزمایشگاه باغبانی
دانشگاه هرمزگان انتقال داده شدند.
تیمار با پرتودهی گاما

ظرفیت پاداکسندگی (آنتیاکسیدانی) میوهها ،با
خنثیکنندگی رادیکال آزاد 2و2دی فنیل -1پیکریل
هیدرازیل ( )DPPHتعیین شد .از روش Brand
 ،(1995) Williams et al.برای اندازهگیری ظرفیت
پاداکسندگی محلول حاصل در طولموج  517نانومتر
استفاده شد.
ارزیابی فالونوئید

میزان ترکیبهای فالونوئیدی با استفاده از روش
رنگسنجی کلریدآلومینیوم تعیین شد و جذب نمونهها
در طولموج  415نانومتر توسط دستگاه طیفسنج
نوری (اسپکتروفتومترEngland UV-3200 Model ،
 )Cecil 2501خوانده شد ).(Chang et al., 2002

آزمایش بهصورت فاکتوریل و در قالب طرح کامل
تصادفی در سه تکرار در سال  1394انجام شد .میوهها
با استفاده از دستگاه (گاماسل مدل ، PX30:سرعت دُز
 )0/4 G/secاز رادیو ایزوتوپ کبالت 60در پژوهشکدة
کشاورزی هستهای کرج تحت تأثیر دُزهای -3-5kG
 0-1پرتودهی ،آنگاه در دمای اتاق نگهداری شدند.
پس از چهار ماه میوهها ازنظر ویژگیهای کمی و
کیفی و آلودگی میکروبی ارزیابی شدند.

برای اندازهگیری میزان کمی این آنزیم از روش
 (1955) Chance & Maehlyاستفاده شد و جذب
نمونهها به مدت یک دقیقه با فواصل  10ثانیه در
طولموج  470نانومتر جذب آن خوانده شد.

درصد کاهش وزن میوه

ارزیابی حسی
( E1RR80,

وزن هر بسته خرما با ترازو دیجیتالی مدل
 )Switzerlandبا دقت  0/0001گرم توزین شد
).)Zhang et al., 2002
اندازهگیری مواد جامد محلول

برای این منظور از دستگاه شکستسنج (رفرکتومتر،

ارزیابی آنزیم پراکسیداز

ارزیابی حسی با روش
) (2013تجزیهوتحلیل شد .ویژگیهای حسی بهوسیلۀ
آزمون نظرسنجی گروهی (پانل) انجام شد و در آن
صفاتی مانند طعم ،عطر و تصمیم به خرید توسط
چندین ارزیاب (زن و مرد) نیمه آموزشدیده بررسی
شد.
Martínez-Hernández et al.
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درصد آفات

تجزیۀ آماری

شمار میوههای آفتزده و درصد آفت هرکدام از آنها
اندازهگیری شد ،نمونهگیری با میزان اختالف شمار
میوههای سالم اولیه و میوههای آفتزده شده در هر
بسته محاسبه شد و بهصورت درصد بیان شد.

تجزیهوتحلیل آماری داده با استفاده از نرمافزار 9/4
 SASو مقایسۀ میانگینها با استفاده از آزمون LSD
در سطح احتمال  1درصد انجام شد .رسم نمودارها نیز
توسط نرمافزار اکسل ( )Excel, 2013انجام گرفت.
نتایج و بحث

تجزیۀ میکروبی

بنابر نتایج تجزیۀ واریانس (جدول  ،)1برهمکنش
دُزهای مختلف پرتودهی و رقم تفاوت معنیدار در
سطح ( )p<0/01نشان دادند.

هر نمونه خرما را با  10میلیلیتر محلول رقیقکننده
سرم فیزیولوژی به مدت  15دقیقه شستشو داده شد و
به میزان  0/1میلیلیتر با میکروپیپت روی محیط
کشت بالدآگار (( )Blood Agurبرای آزمون میکروبی
شمارش کلی باکتریها) ،محیط کشت پیدیای ( Potato
( )dextrose Agurبرای آزمون میکروبی شمارش مخمر)
) (Leboffe & Pierce, 2010و محیط کشت سابرود
دکستروز آگار (( )Sabouraud dextrose Agurبرای
آزمون میکروبی شمارش قارچ) منتقل شد و در سه تکرار
به شکل سطحی کشت داده شد .پس از  24-48ساعت
گرمخانهگذاری در اتاقک رشد (انکوباتور)  ،30°Cشمار
پلیتهایی که آلوده شده بودند شمارش شد و توسعۀ
کلنی بر پایۀ شمار در هر یک از تیمارها در مقایسه با
نمونۀ شاهد مشخص شد .شمار پرگنۀ (کلنی)
تشکیلشده برحسب  Log cfu/gگزارش شد.

درصد کاهش وزن

همانگونه که در مقایسۀ میانگین مربوطه (شکل )1
مشاهده میشود در هر سه رقم تیمار پرتودهی نقش
مؤثری در جلوگیری از کاهش وزن خرما نشان داده
است .اگرچه در رقم پیارم این تأثیر بهطور قابلتوجهی
مشهود است .بیشترین درصد کاهش وزن مربوط به
رقم پیارم بوده است .در رقم زاهدی تفاوت معنیداری
بین دُزهای مختلف پرتودهی در سطح احتمال 1درصد
مشاهده نشد .کاهش وزن بهطور عمده به دلیل از
دست دادن آب سطح میوهها است که درنتیجۀ تنفس
باالی میوه است (.)Sammi & Masud, 2007

جدول  .1تجزیۀ واریانس صفات فیزیکوشیمیایی و میکروبی پس از چهار ماه انبارداری
Table 1. Analysis of variance for physicochemical and microbial parameters after 4 months
POD
)(U/mgFW
**0.24
**2.63
**0.07
0.007
10.15

ATC
)(mgFW
**39.16
**129.33
**4.79
1.28
5.93

flavonoid
)(mg CEQ/100gFW
**16.8
**1002.28
**2.77
0.44
4.09

T.S.S
)(%
**174.88
39.16ns
27.75ns
12.56
5.28

pH
**0.31
**2.41
*0.10
0.03
3.49

weight loss
)(%
**0.003
**0.02
**0.001
0.00003
3.91

df
3
2
6
24

S.O.V
)Treatment (A
)Cultivar (B
AB
Error
)C.V. (%

ادامه جدول  .1تجزیۀ واریانس صفات فیزیکوشیمیایی و میکروبی پس از چهار ماه انبارداری
Continued table 1. Analysis of variance for physicochemical and microbial parameters after 4 months
Bacteria
)(log cfu/g
**0.73
**3.41
**0.87
0.003
13.76

Fungi
)(log cfu/g
**1.80
**4.06
**0.72
0.03
12.08

Sensory evaluation
Smell
Decided to buy
**0.44
**1.60
**
12.37
**14.69
*0.06
**0.55
0.02
0.06
4.47
7.99

Flavor
*0.08
**12.73
**0.23
0.03
4.68

Pests
)(%
**622.73
**249.62
**97.85
0.27
6.52

df
3
2
6
24

S.O.V
)Treatment (A
)Cultivar (B
AB
Error
)C.V. (%

** و * :به ترتیب نشاندهندة معنیداری در سطح احتمال  1و  5درصد.
**, *; Significantly difference at 1 and 5% of probability levels, respectively.
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همسان نتایج این پژوهش ،نتایج دیگر محققان
نشان دادند ،تیمار پرتودهی گاما بهطور قابلتوجهی
موجب جلوگیری از کاهش وزن میوة خرما میشود
( El-Salhy & Fatemah 1998; Vincent & Lingered
.2008; Saharan & Mehta, 2002; EL Deeb et al.,
 (2015) Abd El Bar et al. .)2012در نتایج
بررسیهای خود گزارش کردند ،سرعت از دستدهی
آب در میوههای شاهد بیشتر از خرماهای تیمارشده با
پرتودهی گاما بوده است.
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( )Guerreiro et al., 2016; Mortazavi et al., 2010و
اغلب تحت تأثیر میزان قند میوه است ( Adam et al.,
.)2014
.pH

بنابر جدول  1برهمکنش تیمار و رقم در سطح 5
درصد معنیدار است .مقایسۀ رقمها نشان داد ،رقم
دیری  pHکمتری نسبت به رقم پیارم و زاهدی داشت.
مقایسۀ رقمهای پرتودهی شده با شاهد نشان داد،
بهجز رقم زاهدی pH ،در دو رقم دیگر تفاوت
قابلتوجهی نداشته است .بااینحال ،در میوههای
پرتودهی شده رقم زاهدی بهطور قابلتوجهی بیشتر از
شاهد بود (جدول  pH .)2یا غلظت یونهای  H+در
مزه تأثیر ندارد و اهمیت آن بیشتر به دلیل تأثیر بر
واکنشهای آنزیمی و فعالیت ریزجانداران یا
میکروارگانیسمها (مخمرها و باکتریها) است ( Garcia
 .)et al., 2004پرتودهی خرما موجب افزایش  pHدر
خرما شده است .در نهایت ،کاهش شمار ریزجانداران
در خرماهای پرتودهیشده میتواند دلیلی بر
تغییرپذیری خفیفتر  pHدر این گروه از خرما باشد

مواد جامد محلول

نتایج گویای آن است که ،تأثیر تیمار بر مواد جامد
محلول در سطح آماری 1درصد معنیدار شد
(جدول .)1پرتودهی گاما با افزایش دُز پرتودهی در
میوة خرما بهطور قابلتوجهی موجب بهبود مواد جامد
محلول میوه شد .نتایج این پژوهش با نتایج
بررسیهای دیگر محققان همخوانی دارد ( El-Salhy,
 .)1998آنان عنوان کردند که ،مواد جامد محلول در
خرمای پرتودهیشده نسبت به خرمای شاهد در سطح
باالتری قرار داشت .مواد جامد محلول ،در طعم و بافت
میوه مؤثر بوده و باعث شیرینی محصول میشود

(.)Al Jasser, 2010

0.3
a
0.25

fg

f

e

e
gh

gh

d

f

0.15

h
0.1

(%) Weight loss

c

b

0.2

0.05
0

شکل  .1تأثیر برهمکنش تیمار پرتودهی و رقم بر درصد کاهش وزن میوة خرما
(حرفهای یکسان بیانگر نبود اختالف آماری در سطح  1درصد است).
Figure 1. Effect of interaction of irradiation treatment and cultivar on weight loss percentage of date fruits
)(The same letters indicate no statistical difference at 1% level
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مهم فنلی گیاه است .برتریهای بالقوة سالمت این
ترکیبهای پلیفنلی بهعنوان ترکیبهای مهم در رژیم
غذایی هستند ) .(Rice-Evanc et al., 1996پرتوگاما،
با اعمال تنشهای خفیف اکسایشی به یاخته ،باعث
تجمع ترکیبهای پاداکسنده از جمله ترکیبهای
فالونوئیدی میشود ) .(Sang et al., 2006همسان این
پژوهش ،افزایش در فعالیت سامانۀ دفاعی پاداکسندگی
ایجادشده توسط پرتودهی در دیگر محصوالت
کشاورزی گزارش شده است ( ;Song et al., 2006
.)Jeong et al., 2003

ظرفیت پاداکسندۀ کل و فالونوئید

بنابر نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادهها
برهمکنش دُزهای مختلف پرتودهی و رقم بر میزان
پاداکسنده و فالونوئید میوة خرما در سطح 1درصد
معنیدار بود .بنابر جدول  2نتایج نشان داد ،شاهد در
هر سه رقم کمترین میزان پاداکسنده و فالونوئید را
داشته است و تیمار پرتودهی نقش مؤثری در بهبود
پاداکسنده و محتوای فالونوئید میوة خرما داشته است.
فعالیت پاداکسندگی به طیف گستردهای از ترکیبهای
فنلی در خرما شامل ،پی-کوماریک ،فرولیک و
سیناپیکاسید ،فالونوئیدها و پروسیانیدینها نسبت
داده میشود ( .(Guo et al., 2003عصارة میوة خرما
خاصیت پاداکسندگی قوی و فعالیت ضدجهشزایی
باالیی دارد ( Vayalil, 2002; Mansouri et al.,
 .)2005فرایند پرتودهی گاما ،موجب بهبود بخشیدن
به برخی ترکیبهای غذایی میوه مانند حفظ ظرفیت
پاداکسندگی میشود ( Dixit et al., 2010; Cabo
 .)Verde et al., 2013حفظ ظرفیت پاداکسندگی گیاه
پس از پرتودهی بهطور عمده در ارتباط با افزایش
فعالیت آنزیمهایی (مانند فنیلآالنین آمونیا-لیاز و
پراکسیداز) یا به دلیل افزایش جذب از بافتهای
قابلجذب توسط بسپارزایی (دپلیمریزاسیون) و از
همپاشیدن پلیساکاریدهای دیوارة یاختهای است
) .(Alothman et al., 2009فالونوئید جز ترکیبهای

درصد آفات

بنابر نتایج جدول  1برهمکنش تیمار و رقم در سطح 1
درصد معنیدار است .با افزایش دُز پرتودهی
درصد آفات در نمونههای تیمارشده بهطور معنیداری
کاهش یافت .آفات مورد نظر در این پژوهش شامل
شبپره ( )Plodia interpunctellaو کرم خرما
( )Ectomyelois ceratomiaeبودند .دُز پرتودهی5 kG
در هر سه رقم خرما بهطور کامل درصد آفات را مهار
کرد (جدول  .)2رقم دیری کمترین درصد آفات را
داشت و مشخص شد پرتودهی با دُزهای باال بهترین
تأثیر در از بین بردن تخم ،الرو و حشرات بالغ دارد
( Hasaballa & Boshra, 1992; Boshra & Ahmed,
.)1996

جدول .2مقایسۀ میانگین برهمکنش تیمار پرتودهی و رقم در صفات اندازهگیریشده
Table 2. Mean comparison of interaction of irradiation treatment and cultivars on over 4th storage periods
POD
)(U/mgFW
1.08±0.07c
1.06±0.10c
1.44±0.05b
1.75±0.07a
0.34±0.02g
0.38±0.02g
0.45±0.04fg
0.56±0.02ef
0.53±0.02f
0.68±0.02de
0.71±0.02d
0.71±0.02d

ATC
)(mgFW
18.45±0.63c-e
26.68±0.48a
22.40±0.64b
23.28±0.65b
13.72±0.62g
17.27±0.74d-f
17.34±0.92d-f
16.85±0.86ef
16.31±0.47f
19.36±0.44c
18.80±0.69cd
18.56±0.49c-e

Flavonoid
)(mg CEQ/100gFW
23.43±0.13c
27.07±0.47b
27.80±0.70b
28.97±0.43a
9.87±0.44f
11.37±0.26de
11.10±0.15de
11.40±0.36de
9.70±0.15f
10.57±0.33ef
11.90±0.45d
12.00±0.32d

میانگینهای با حرفهای همسان در هر ستون در سطح  1درصد آزمون

LSD

Pests
)(%
23.26±0.03a
22.22±0.01b
0.00±0.00e
0.00±0.00e
22.22±0.02b
11.11±0.02c
5.55±0.01d
0.00±0.00e
5.55±0.02d
5.55±0.04d
0.00±0.00e
0.00±0.00e

pH
5.18±0.10a
5.36±0.12a
5.27±0.07a
5.34±0.11a
4.65±0.13b
5.46±0.09a
5.46±0.07a
5.35±0.12a
4.36±0.07b
4.61±0.13b
4.56±0.09b
4.41±0.07b

Treatment
Piarom control
Piarom 1kG
Piarom 3kG
Piarom 5kG
Zahidi control
Zahidi 1kG
Zahidi 3kG
Zahidi 5kG
Deiri control
Deiri 1kG
Deiri 3kG
Deiri 5kG

تفاوت معنیداری ندارند.

Similar letters in each column shows non- significant difference according to LSD range tests at 1% level.
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آنزیم پراکسیداز

بنابر نتایج مقایسۀ میانگین برهمکنش تیمار و رقم در این
پژوهش مشخص شد تیمار پرتودهی موجب افزایش
فعالیت آنزیم پراکسیداز در هر سه رقم با افزایش دُز
پرتودهی شده است (جدول  .)2فعالیت اصلی پراکسیداز،
اکسایش (اکسیداسیون) ترکیبهای فنلی در حضور
پراکسید هیدروژن است ( .)Robinson, 1991آنزیم
پراکسیداز در فرایند قهوهای شدن دخالت دارد ( Dogan
.)et al., 2007; Al-Najada & Mohamed, 2014
برخالف بسیاری از میوهها ،قهوهای شدن آنزیمی توسط
پراکسیداز ممکن است یک ویژگی اساسی میوة خرما در
مرحلۀ تیمار باشد (.(Al-Najada & Mohamed, 2014
علت باالتر بودن پراکسیداز در میوههای خرمای پرتودهی
شده ممکن است به دلیل افزایش فعالیت سامانۀ دفاعی
دانست .پراکسیدازها در ساختمان دیوارة ساختمان
گیاهی مانند اکسایش گیاهی ،چوبپنبهای شدن و
لیگنینی شدن در یاختههای گیاه میزبان علیه
بیماریزاهای گیاهی فعالیت دارند ( Kolattukudy et al.,
.1992; (Chittoor et al., 1999
ارزیابی حسی

بنابر نتایج بهدستآمده از تجزیهوتحلیل دادهها،
برهمکنش دُزهای مختلف پرتودهی و رقم ،بر صفات
طعم و تصمیم به خرید میوة خرما در سطح 1درصد
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معنیدار بود .مقایسۀ رقمها نشان داد ،خرمای رقم
پیارم نسبت به رقم زاهدی و دیری در فراسنجه
(پارامتر)های اندازهگیریشده صرفنظر از پرتودهی ،از
نگاه ارزیابها پذیرفتهتر بود و بهطورکلی ،تمایل به
خرید در این رقم بیشتر بود .همانگونه که در شکل 2
مشاهده میشود پرتودهی در دُز  5kGو 3بهترین
نتیجه را در ارزیابی حسی در بر داشت .ویژگی
حسی هر مادة غذایی بهطور قابلتوجهی در ارتباط با
پذیرش یا عدم پذیرش مصرفکننده است .بنابراین
ارزیابی حسی غذا با استفاده از ارزیابکنندهها
بهطورمعمول توسط کارشناس غذا برای کمک به
ارزیابی پذیرش هر محصول غذایی جدید انجام
میپذیرد ( .)Dzogbefia & Djokoto, 2006نتایج این
پژوهش با نتایج بررسیهای (2015) Iqtedar et al.
همخوانی دارد.
آلودگی کلی قارچ و باکتریها

بنابر نتایج مقایسۀ میانگین (شکل  )3مشخص شد که،
شمار کلنی قارچ در رقم پیارم تفاوت معنیداری با
شاهد نداشته است .و نسبت به دو رقم دیگر سطح
آلودگی باالتری دارد .در رقم زاهدی و دیری با افزایش
دُز پرتودهی شمار کلنی قارچ کاهشیافته است
(بهاستثنای  3kGدر رقم زاهدی).

شکل  .2تأثیر برهمکنش تیمار پرتودهی و رقم بر ارزیابی حسی میوة خرما
Figure 2. Effect of interaction of irradiation treatment and cultivar on sensory evaluation of date fruits
*(P): Piarom, *(Z): Zahidi and *(D): Deiri
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شکل  .3تأثیر برهمکنش تیمار پرتودهی و رقم :الف) بر شمار کلنی قارچ میوة خرما ،ب) بر شمار کلنی باکتری میوة خرما
(حرفهای یکسان بیانگر عدم اختالف آماری در سطح  1درصد است).
Figure 3. Effect of interaction of irradiation treatment and cultivar on (A) the number of fungi colonies of date fruit,
(B) the number of bacteria colonies of date fruit
)(The same letters indicate no statistical difference at 1% level

در بررسی آلودگی باکتریایی شامل کوکسی گرم
مثبت ،کوکسی گرم منفی ،باسیل گرم مثبت ،باسیل
گرم منفی و باکتری اسپوردار نیز رقمهای مختلف
نتایج متفاوتی نشان دادند .رقم دیری در شاهد و تیمار
هیچگونه کلنی باکتری نشان نداد .در رقم پیارم به
ترتیب با افزایش دُز پرتودهی شمارکلنی باکتری نیز
بهطور معنیداری کاهش یافت .در رقم زاهدی
باکتریهای کوکسی گرم مثبت ،باسیل گرم مثبت و
باکتری اسپوردار در شاهد و دُزهای 1و  3کیلوگرمی
مشاهده شد .درحالیکه در باالترین دُز پرتودهی
( )5kGهیچگونه کلنی باکتری مشاهده نشد .قارچهای
آسپرژیلوس نایجر ( ،)Aspergillus nigerموکور
) ،(Mucor sp.کالدوسپوریوم )(Cladosporium sp.
رایزوموکور ) (Rhizomucor sp.و آکرومونیوم
) (Acremonium sp.از جمله قارچهای مورد بررسی در
رقمهای مختلف بودند که قارچ  ،Aspergillus nigerو
پس از آن  "Rhizomucorsعمدهترین قارچ
شناساییشده در هر سه رقم خرما بودند .میوة خرمای
خشک با 20درصد رطوبت یا کمتر ،بهطور عمده
میزان قارچ و مخمری کمتری دارد ( & Kader
 .)Hussein, 2009همسان نتایج این پژوهشYook ،
 (2003) et al.و  (2016) Guerreiro et al.مشاهده
کردند ،پرتودهی گاما موجب کاهش شمار کلنی

باکتری ،قارچ و مخمر در کیمچی و کاهش جمعیت
باکتری در گوجهفرنگی شده است .باکتریها ،کپکها
و مخمرها از مهمترین عاملهای ایجادکنندة
بیماریهای ناشی از مواد غذایی هستند ( Loir et al.,
 .)2003نتایج تحقیقات نشان میدهند ،پرتودهی گاما
در مهار جمعیت آلودگی میکروبی خرما نقش بسزایی
دارد .نتایج این پژوهش با  (2013) Farag et al.و با
گزارشهای  (2012) Mali et al.همخوانی دارد.
نتیجهگیری کلی

نتایج این پژوهش نشان داد ،تأثیر پرتودهی گاما بسته
به رقم خرما و دُز پرتودهی متفاوت است .گرچه
پرتودهی گاما در هر سه رقم نقش مؤثری در مدیریت
و مهار آفات و آلودگیهای قارچی و باکتریایی نشان
داد ،اما کمترین آلودگی و آفات در رقم دیری مشاهده
شد .در رقم دیری با توجه به قابلیت مهار آفات و
آلودگی باکتریایی و قارچی و از سویی حفظ
ترکیبهای مختلف خرما ،دُز  3 kGرا میتواند توصیه
کرد .اما برای رقم زاهدی برای مهار آفت و آلودگی
همچنین قابلیت پذیرش بهتر ،دُز باالتر( )5kG
توصیه میشود .در رقم پیارم نیز دُز  3 kGازنظر مهار
آفت و آلودگی باکتریایی و قابلیت پذیرش باال ،مؤثر
واقع بود.
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