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چکيده
در حال حاضر ،استفاده از امواج فراصوت در صنایع غذایی بسیار اهمیت پیدا کرده و کاربرد فراوان آن بهعنوان یک
فرایند غیرحرارتی در غذاهای حساس به حرارت ،به دلیل حفظ ویژگیهای حسی ،تغذیهای و عملکردی در کنار
افزایش ماندگاری و ایجاد ایمنی در برابر فعالیتهای میکربی ،سبب توجه روزافزون به این فناوری شده است .کاربرد
این امواج در فرایندهایی چون امولسیونسازی ،1توزیع و پراکندگی ،2حل شدن ،3و پایدارسازی 4امکانپذیر شده و
نقش پر رنگی دارند .بهعبارت دیگر ،یکی از مهمترین کاربردهای امواج فراصوت ،استفاده از آن در ساخت و طراحی
انواع مواد بستهبندی از جمله مواد بستهبندی طبیعی یا زیستتخریبپذیر ،و مواد بستهبندی نانویی است .چرا که
توزیع و یکنواختی ذرات در شبکه پلیمری از اهمیت زیادی برخوردار است و در واقع تمام خصوصیات مورد انتظار از
یک فیلم بستهبندی ،در گرو این یکنواختی و توزیع یکسان است .استفاده از امواج فراصوت ،به یکنواختی و همسانی
برای کفزدایی ،آلودگیزدایی ،استخراج ،اکستروژن ،استخراج ،تصفیه فاضالب ،و غیره استفاده میشود؛ این مقاله به
کاربرد امواج فراصوت در صنایع غذایی بهویژه تولید فیلمهای بستهبندی مواد غذایی میپردازد .عالوهبراین ،به اهمیت
ویژگیهای فیزیکی دستگاه فراصوت مورد استفاده در مطالعات علمی نیز در این مقاله اشاره میشود.
واژگان کليدي :امواج فراصوت ،بستهبندی ،صنایع غذایی.
 .1مقدمه

محصول ،روشهای غیرحرارتی بهکار گرفته شده است که یکی

امروزه ،فرایندهایی که معموال برای فراوری غذا کاربرد دارد،

از این روش ها ،استفاده از امواج فراصوت است .امواج فراصوت

سبب ایجاد تغییرات فیزیکی و شیمیایی ،و کاهش مواد مغذی

با به حداقل رساندن زمان فرایند ،سبب افزایش کیفیت محصول

ماده غذایی میشود .ازاینرو ،به منظور حفظ ارزش غذایی

میشود [ .]1امواج فراصوت یا اولتراسوند ،امواج مکانیکی با
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بافت فیلم کمک میکند .همچنین ،از آنجاییکه امروزه از امواج فراصوت بهعنوان کمک فرایند در کنار سایر فرایندها
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تسریع یافته است .همان فرایندهایی که در تهیه و ساخت انواع فیلمها و پوششها برای استفاده در صنایع بستهبندی،

121

فرکانسی باالت ر از آستانه شنوایی انسان است و در محدوده

پایین ( 20تا  100کیلوهرتز) ،فرکانس متوسط ( 100کیلوهرتز

بسامد یا فرکانس  20کیلوهرتز تا ده مگاهرتز قرار دارند [.]2

تا یك مگاهرتز) ،و فرکانس بااال (یك تا ده مگاهرتز) طبقهبندی

این امواج مطابق شکل  ، 1به سه ناحیه اصلی فراصوت فرکانس

میشوند [.]3

شکل  .1طیف امواج فراصوت []3
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از امواج فراصوت با فرکانس باال بیشتر به عنوان یك روش

امواج فراصوت به سه روش مختلف استفاده مستقیم روی

تحلیلی برای به دست آوردن اطالعاتی چون خواص فیزیك و

محصول ،اتصال به دستگاه ،و غوطهور شدن در دستگاه

شیمیایی محصول ،میزان اسیدیته ،سفتی بافت ،میزان قند و

اولتراسونیك در صنایع غذایی کاربرد دارد [.]6

غیره استفاده میشود .درحالی که امواج فراصوت با فرکانس

بهطور معمول ،یك دستگاه اندازهگیری اولتراسوند شامل قطعه

پایین بیشتر در تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی مواد غذایی

اندازهگیری سلولی ،5مولد موج الکتریکی ،مبدل و اسیلوسکوپ

کاربرد دارد [.]2

است .مرسومترین روش مورد استفاده ،روش پالس -اکو 6نام

استفاده از امواج فراصوت در مایعات سبب ایجاد کاویتاسیون

دارد .در این روش ،مولد موج الکتریکی یك پالس الکتریکی با

آکوستیك می شود که پدیده تولید ،رشد و فروپاشی حبابها

فرکانس و دامنه مشخص تولید و سپس مبدل ،پالس الکتریکی

است .با انتشار امواج فراصوت ،نوسانات حبابها و فروپاشی آنها

را به پالس اولتراسونیك تبدیل می کند .پالس از نمونه عبور و

سبب ایجاد اثرات حرارت ،مکانیکی و شیمیایی میشود .اثرات

پس از برخورد با دیواره داخلی قطعه منعکس شده و به مبدل،

مکانیکی شامل فروپاشی ،تالطم و تنش برشی است .درحالیکه

جاییکه در آن تشخیص داده میشود باز میگردد .روش موج

اثرات شیمیایی شامل تولید رادیکالهای آزاد است [.]4

پایدار 7و روش پیچ و تاب ،8از دیگر روشها هستند [.]8،7

 .2ویژگیهای امواج فراصوت و کاربردهای آن
در مطالعات علمی با استفاده از امواج فراصوت ،عالوهبر گزارش
بسام د یا فرکانس دستگاه ،توان دستگاه نیز مهم است .توان بر
حسب وات ،میزان انرژی منتقلشده از طریق موج است که
تابعی از دامنه موج و فرکانس آن است .همچنین ،عالوهبر
میزان توان ،مدت زمان اعمال توان نیز اهمیت دارد که
توضیحات بیشتر در قسمتهای بعدی بیان خواهد شد [.]5

از امواج فراصوت برای امولسیونکنندگی ،کفزدایی،
آلودگیزدایی ،استخراج ،اکستروژن ،نرم کردن گوشت ،9و
تصفیه فاضالب در صنعت استفاده میشود .همچنین ،امواج
فراصوت در فرکانسهای پایین در فرایندهای پیش تصفیه،
گاززدایی ،تبلور ،استخراج و آمادهسازی نمونه هضم بسیار کاربرد
دارد [ .]9در زیر ،به برخی از مهمترین کاربردهای امواج
فراصوت در صنایع غذایی اشاره میشود.

 .3کاربردهای فراصوت در صنایع غذایی

 .1-3استفاده از امواج فراصوت در تهیه فیلمهای

شکل  2که از جستجوی اینترنتی انتخاب شده است [ ،]10به

بستهبندی مواد غذایی

خوبی ،مهمترین کاربردهای فراصوت را در صنایع غذایی نشان

دسترسی به انواع مواد پلیمری از جمله فیلمهای بستهبندی با

میدهد.

دامنه وسیعی از خصوصیات فیزیکی و وسایل بستهبندی قابل
تغییر ،توانسته است توجه فروشگاههای کوچك ،خردهفروشی یا
عمدهفروشی را به خود جلب کند .یکی از موضوعهای مهم در
بحث بستهبندی ،ساخت و طراحی انواع مواد بستهبندی از جمله
مواد بستهبندی طبیعی یا زیست تخریبپذیر ،و مواد بستهبندی
نانویی است .استفاده از امواج فراصوت ،به یکنواختی و همسانی
بافت در هر دو نوع این فیلمها کمك میکند که در زیر به آن
اشاره میشود.
بهطورکلی ،مواد زیستی 10که بیشتر مواد غذایی از آن مشتق
میشوند در صورت وجود فرصت کافی ،بهویژه هنگامیکه در
شرایط نامطلوب نگهداری قرار گیرند ،فاسد میشوند .فساد در
شکل  .2فراصوت و صنایع غذایی []10

اصل ،ناشی از تخریب میکربی یا واکنشهای شیمیایی است

کاربردهایی چون امولسیونسازی ،توزیع و پراکندگی،

سرانجام به زیان اقتصادی قابل توجهی منتهی شود .بستهبندی،

حلشدگی ،و پایدارسازی در شکل  2نشان داده شده است .این

یکی از روشهای قدیمی و مرسوم برای نگهداری این مواد

چهار فرایند که بهکمك امواج فراصوت امکانپذیر شده و تسریع

زیستی یا در واقع ،محصولهای کشاورزی است .مهمترین

مییابد از جمله روشهایی هستند که نقش پر رنگی در تهیه و

هدف بستهبندی ،سالم رساندن ماده تولیدی از محل تولید تا

ساخت انواع فیلمها و پوششها برای استفاده در صنایع

محل مصرف با درنظر گرفتن شرایط مصرفکننده است [.]11

بستهبندی دارند .ازاینرو ،به دلیل اهمیت این موضوع ،ابتدا به

موادی که برای بستهبندی استفاده میشوند از جنسها و

نقش امواج فراصوت در تهیه مواد بستهبندی اشاره میشود.

شکلهای متنوعی تشکیل شده اند .یکی از مواد پر مصرف در
بسته بندی مواد غذایی ،پلیمرها هستند .پلیمرها در دو شکل
طبیعی ،و سنتزی (مصنوعی) که از مشتقات مواد نفتی هستند،
بهکار میروند که در شکل  3آمده است.
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عالوهبر استفادههای متعدد فراصوت در صنایع غذایی،

آن را کاهش داده و خطر بالقوهای برای سالمتی باشد و
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شکل  .3طبقهبندی پلیمرها []12
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امروزه توسعه و پیشرفت بسته بندی مواد غذایی با فیلمها و

یکی از پلیمرهای طبیعی از دسته پلی ساکاریدها موجود در

پوششهای طبیعی و خوراکی روز به روز در حال افزایش است.

شکل  ،3سلولز است که جزء اصلی دیواره سلولی گیاهان بوده

فیلمها یا پوششهای خوراکی از الیهای نازک و هموار که

و به دلیل ویژگیهای مکانیکی منحصر بهفرد و تجدیدپذیر

بیشتر از جنس پلیمرهای طبیعی مانند پروتئینها ،پلیساکاریدها

بودن در بسیاری از صنایع از جمله داروسازی ،پارچهبافی ،کاغذ

و چربیها هستند ،ساخته می شوند و روی مواد غذایی قرار

و صنایع غذایی کاربرد دارد .این پلیساکارید ،وزن مولکولی

میگیرند [.]13

باالیی داشته و در آب نامحلول است و درنتیجه استفاده از آن

پوششدهی محصوالت غذایی با فیلمها و پوششهای طبیعی

محدودیت دارد .اما ،میتوان با بهکارگیری تیمارهای مختلف از

مزایای فراوانی چون زیست تخریبپذیری ،ممانعت از فساد و

جمله امواج فراصوت ،زنجیره سلولز را شکسته و با کوتاه کردن

آلودگی میکربی ،به تعویق انداختن پالسیدگی در میوهها و

واحدهای پلیمری ،وزن مولکولی آن را کاهش داد .سلولز اصالح

سبزیها طی انبارداری ،حفظ مطلوب ظاهر محصول ،جلوگیری

شده را میتوان برای تهیه فیلمهای بستهبندی استفاده کرد

از تبادل رطوبت ،حفظ رایحه محصول ،جلوگیری از قهوه ای

[.]12

شدن آنزیمی و غیرآ نزیمی ،ممانعت از چکیدن یا تراوش 11در

بنابراین ،امواج فراصوت دارای خواص اصالحکنندگی طی

گوشت ،حامل مواد افزودنی مانند ترکیبات ضدمیکربی،

فرایند تولید فیلمها هستند .برای مثال ،در پژوهشی توسط

ضداکسایش ،طعمدهندهها و رنگها ،و جلوگیری از سبز شدن

احمدی و همکاران ( ،)1389فیلمهای خوراکی متیلسلولزی

پوست سیبزمینی در برابر نور دارد [ .]14بنابراین ،فیلمهای

تهیه و تأثیر امواج فراصوت بر میزان نفوذپذیری نسبت به بخار

پلیمری طبیعی جایگزین مناسبی برای فیلمهای پلیمری

آب ،مقاومت کششی و میزان کشش در نقطه شکست در این

سنتزی هستند اما در مقایسه با آنها از ویژگیهای مکانیکی

فیلمها بررسی شد  .نتایج نشان داد که تیمار فراصوت تا حد

ضعیفی برخوردارند .یکی از راهکارهای مناسب برای بهبود

زیادی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی فیلمهای متیلسلولزی

ویژگیهای فیلمها و محلولهای تشکیلدهنده آنها ،استفاده از

را تحت تأثیر قرار میدهد [.]15

امواج فراصوت است.

در پژوهش دیگری ،از امواج فراصوت برای بهبود خواص فیلم
خوراکی تولید شده از کفیران ،پلیساکاریدی که توسط
میکروارگانیسمهای دانه کفیران تولید میشود ،استفاده شد.
نتایج نشان داد امواج فراصوت سبب ایجاد فیلمهایی مقاوم
نسبت به رطوبت و نفوذپذیری بخار آب میشود [.]16
یکی از موضوعهای مهم در ساخت و طراحی انواع مواد

شکل .4فیلمهای نانوکامپوزیت کربوکسیمتیل سلولز /پلیوینیل

بسته بندی نانویی ،توزیع و یکنواختی ذرات در شبکه پلیمری

الکل /رس []18

است و در واقع تمام خصوصیا ت و انتظاراتی که از یك فیلم
بسته بندی وجود دارد بستگی به یکنواختی و توزیع یکسان ذرات

واحدیکیا و همکاران نیز ،با استفاده از روش قالبگیری
14

13

فیلم کمك میکند .برای مثال ،برزگر و همکاران ()1394

پروتئینی طبیعی در شکل  3است ،تهیه کردند .برای این کار

بهمنظور ارزیابی و بهینهسازی یك نوع فیلم نانوکامپوزیتی ،از

ابتدا محلول  17/5درصد وزنی -وزنی زئین در اتانول  %80تهیه

مخلوط نشاسته ،مونتموریلونیت( 12ذرات نانورس) با نرمکننده

و به مدت یك ساعت در دمای  75درجه سلسیوس با سرعت

گلیسرول استفاده کرده و پس از اندازهگیری خصوصیات

 400دور در دقیقه حرارت داده شد .در ادامه 8/77 ،درصد وزنی

فیزیکی و مکانیکی آنها ،فیلم بهینه را انتخاب کردند .سپس،

گلیسرول اضافه و به مدت  15دقیقه در دمای  37درجه

تأ ثیر امواج فراصوت بر خصوصیات فیلم بهینه را مطالعه کرده

سلسیوس کامال همگن شدند .با عمل قالبگیری ،فیلم مورد

و نتیجه گرفتند که که اعمال امواج فراصوت به مدت  30دقیقه،

نظر بهدست آمد .برای استفاده از این فیلم بهمنظور کاربرد آن
15

فیلم میشود [.]17

پس از افزودن گلیسرول و همزدن به مدت  8دقیقه ،اسانس

در پژوهش دیگری ،برای تهیه فیلمهای نانوکامپوزیت

دارچین در سطح  2درصد (نسبت به وزن پلیمر) اضافه شده و

کربوکسیمتیل سلولز و پلیوینیل الکل ،ذرات نانورس پس از

با هموژنایزر به مدت  7دقیقه برای پخش یکنواخت در محلول،

توزین ،با غلظتهای  1 ، 0/5و  3درصد وزنی -وزنی (براساس

عمل همزدن صورت گرفت .برای ساخت نمونههای چندسازة
16

17

وزن کربوکسیمتیل سلولز) به محلول اضافه شد و بهمدت 10

زیستی زئین -نانوکیتوزان نیز ،سوسپانسیون نانوکیتوزان 30

دقیقه در معرض امواج فراصوت قرار گرفتند .این امواج ،از

دقیقه توسط همزن فراصوت همزده شد و هر  10دقیقه آب

خواص اصالحکنندگی فیلمها برخوردار هستند و موجب حل

دستگاه به منظور جلوگیری از افزایش دمای سوسپانسیون

شدن کامل ذرات نانورس در محلول میشوند .این محلول روی

تعویض شد .سپس این سوسپانسیون با غلظت  4درصد وزنی

ظرف مسطحی ریخته شده و در دمای محیط بهمدت  18ساعت

به محلول قبلی اضافه گردید .پس از قالبگیری و خشك شدن،

خشك شد .فیلمهای خشك در شکل  ،4نشان داده شدهاند

فیلم نانوزیست کامپوزیتی فعال تهیه شد [ .]19شکل  ،5روش

[.]18

ساخت نانوچند سازه بر مبنای زئین را به اختصار نشان میدهد.
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سبب بهبود قابل توجهی در خصوصیات مکانیکی و نفوذپذیری

در بستهبندی فعال  ،فیلم زئین مطابق روش فوق آماده شد ،و
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دارد .استفاده از امواج فراصوت ،به یکنواختی و همسانی بافت

(کستینگ ) ،فیلم نانویی براساس زئین که یك نوع پلیمر
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امواجی با فرکانس باالتر از  20کیلوهرتز و حاللها استفاده
می شود .فرایند کاویتاسیون ،سبب شکستن دیواره سلولی شده
و نفوذ حالل به درون بافت گیاهی ،باعث آزادسازی محتویات
درونی سلول به بیرون میشود [ .]22برای مثال ،نتایج بررسی
شرایط استخراج پکتین 18از تفاله شاهتوت به کمك امواج
فراصوت توسط مسیبی و امامجمعه ( )1396نشان داد که زمان
استخراج ،شدت امواج و نسبت نمونه به حالل ،به شدت بر
راندمان استخراج پکتین تأثیر میگذارند [ .]23همچنین ،نتایج
شکل  .5روش ساخت نانو چندسازه زیستی فعال زئین []19

استخراج شده با امواج فراصوت توسط فرهمند و همکاران

 .2-3استفاده از امواج فراصوت در اندازهگیری

( ) 1395نشان داد که استفاده از امواج فراصوت به دلیل تأثیر

ضخامت

مثبت بر خواص عملکردی ،میتواند روش مناسبی برای

یکی از کاربردهای امواج فراصوت ،اندازهگیری ترکیب و

استخراج موسیالژه دانه میوه به باشد [.]24

ضخامت بافت چربی در حیوانات زنده و الشه است .بهطور
معمول از روش تصویرنگاری با اشعه ایکس استفاده میشود،
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بررسی خواص عملکردی لیزاب یا موسیالژ 19دانة میوة به

این روش بسیار گران ،دشوار و پر زحمت است درصورتیکه
اندازهگیری با روش فراصوت بسیار سریعتر و دقیقتر از
روشهای دیگر است .اساس انجام این روش بر مبنای اختالف
سرعت عبور پالس فراصوت در بافت چربی و گوشت است [.]8
پینوا و بوسال در سال  2019درصد چربی درون ماهیچه ای را با
این روش بررسی کردند [.]20
 .3-3استفاده از امواج فراصوت برای استخراج مواد

 .4-3استفاده از امواج فراصوت در خشک کردن
مواد غذایی
خشك کردن مواد غذایی یکی از روشهای کهن در نگهداری
مواد غذایی است که از دیرباز به عنوان روشی برای افزایش زمان
ماندگاری برخی از موادغذایی استفاده میشود [ .]25یکی از
روشهای متداول در خشك کردن ،استفاده از جریان هوای داغ
با جابهجایی اجباری است که درکنار مزایای فراوان ،معایبی هم
دارد .برای کاهش معایب این روش میتوان از پیش تیمارهای
مختلف از جمله فرایند فراصوت قبل از عمل خشك کردن با

گیاهی

جریان هوای داغ ،استفاده کرد [.]26

استخراج با امواج فراصوت به دلیل برخورداری از دمای پایینتر،

فراصوت با افزایش ضریب انتشار مؤثر رطوبت و افزایش سرعت

سبب کاهش تخریب و از دست رفتن مواد در مقایسه با

انتشار مولکولهای آب در حین خشك شدن ،سبب کاهش

روشهای مرسوم است .برای مثال ،در فرایند مرسوم استخراج

میزان چروکیدگی و بهبود خصوصیات رنگی و حسی محصول

پکتین با آب داغ و یك اسید معدنی در مدت زمان چند ساعت،

خشك شده میشود [.]27

استخراج صورت میگیرد .به دلیل زمان بسیار طوالنی ،پکتین

نتایج بررسی استفاده از امواج فراصوت در خشك کردن مواد

استخراج شده دچار تخریب حرارتی شده و در نتیجه ممکن

غذایی (تولید چیپس سیب) ،که توسط تاجالدین و رفیعی

است تغییرات نامطلوب در خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی

( )1397انجام شده ،نشان داد که تیمار فراصوت با ایجاد کانال

آن ایجاد شود [ .]21در فرایند استخراج با امواج فراصوت ،از

میکروسکوپی ،خروج آب را راحتتر کرده و در نتیجه سبب

افزایش بازجذب آب میشود .از نظر سفتی ،به دلیل ایجاد منافذ

یکی از روش های غیر حرارتی ،استفاده از امواج فراصوت است

و سپس سستی در دیواره منافذ ،در اثر فشار متالشی و به

که به دلیل انتشار طولی در مایعات و گازها ،سبب ایجاد فازهای

سرعت شکسته می شود .میزان چروکیدگی به علت افزایش

متناوبی از تراکم و انبساط میشوند .این تغییرات فشار در محیط

سرعت خشك شدن ،کاهش می یابد .همچنین ،این افزایش

ماده غذایی سبب ایجاد حبابهای گاز میشود .با ادامه روند

سرعت خشك شدن سبب بهبود رنگ محصول میشود [.]28

تراکم و انبساط ،حبابها به بیشترین حجم خود رسیده و در

نتایج پژوهش کاوه و همکاران ( )1397که بر تأثیر پیش تیمار

نهایت متالشی میشوند .با ترکیدن این حبابها ،پدیده

فراصوت با فرکانس  28کیلوهرتز در خشك کردن لیموترش با

کاویتاسیون رخ میدهد .یعنی ،با متالشی شدن آنها ،دمای

روش هوای گرم انجام شده است نشان داد که با افزایش دمای

موضعی باال و به حدود  5500درجه سلسیوس و فشار 50000

هوای ورودی و اعمال زمان  40دقیقه برای توان مصرفی 70

کیلو پاسکال میرسد .این فرایند سبب ایجاد نیروی برشی و

وات فراصوت ،زمان خشك کردن کاهش یافته و در تمامی

تالطم سیال در ناحیه حفره میشود [.]32 ،33

دماها کمترین میزان انرژی برای خشك کردن لیموترش

توکلی و همکاران ( ،)1393تأثیر امواج فراصوت بر برخی از

مصرف میشود [ .]29شایان ذکر است هنگام استفاده از

خواص کیفی آب هویج را بررسی کرده و نتیجه گرفتند که سه

فراصوت ،عالوهبر فرکانس دستگاه ،توان دستگاه ،و مدت زمان

متغییر توان امواج فراصوت ،دما و زمان بر محتوای فنلی کل

اعمال توان نیز اهمیت دارد [ ،]5موضوعی که متاسفانه در خیلی

آب هویج تیمار شده معنیدار بوده و سبب کاهش مقدار آن شده

از کارهای پژوهشی از جمله برخی از پژوهشهای استفاده شده

است .تغییرات فعالیت ضداکسایشی نیز طی تیمار فراصوت

در این مطالعه ،نادیده گرفته شده است.

معنیدار بوده و با افزایش توان و زمان تیمار ،روند کاهشی داشته
شده توسط امواج فراصوت نسبت به نمونه تیمار نشده مطلوبتر

یکی از مراحل مهم در فرایند تولید آب میوه ،پاستوریزه کردن

عالئی و همکاران ( )1400نیز برای به حداقل رساندن

قبل از بستهبندی است که به کمك حرارت صورت میگیرد.

آسیبهای حرارتی در فرایند تغلیظ آب هندوانه ،دستگاه امواج

روشهای حرارتی تأثیر مثبتی بر افزایش ماندگاری محصول و

فراصوت -حرارتی تحت شرایط خالء را طراحی کرده و به

نابودی میکروارگانیسمها دارند اما استفاده از دمای باال در این

بررسی عملکرد آن پرداختند .در این پژوهش ،از سه سطح

فرایند سبب از بین رفتن ویتامینها ،قهوهایشدن غیرآنزیمی،

دمایی ،سه سطح فشار خالء و سه سطح توان امواج فراصوت

غیرطبیعیشدن پروتئینها و از دست دادن طعم در ماده غذایی

استفاده شد .نتایج نشان داد که افزایش دمای تغلیظ بر زمان

میشود [ .]30نتایج بررسی تاثیر میدان الکتیریکی پالسی مجهز

فرایند تغلیظ و انرژی مصرفی کل اثر مثبت داشته و بر میزان

به امواج مادون قرمز ( )IR20بر محتوای اسیداسکوربیك موجود

محتوای لیکوپن و تغییرات کلی رنگ اثر منفی دارد .کاهش

در آب گوجهفرنگی نشان داد که به دلیل حساسیت حرارتی

فشار خالء سبب افزایش میزان لیکوپن و کاهش تغییرات رنگ،

باالی اسید اسکوربیك ،فرایند حرارتی  IRسبب کاهش

زمان و انرژی مصرفی شد .افزایش توان امواج فراصوت سبب

چشمگیر میزان این ویتامین میشود [.]31

افزایش محتوای لیکوپن ،تغییرات کلی رنگ ،انرژی مصرفی
کل و کاهش زمان فرایند تغلیظ شد [.]35
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میوهها

بوده است [.]34
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 .5-3استفاده از امواج فراصوت در نگهداری آب

است .بهطور کلی ،خواص کیفی مورد بررسی در آب هویج تیمار
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 .6-3استفاده از فراصوت در تصفیه فاضالب صنایع

مخرب یا غیرمخرب باشد .مزیت روشهای غیرمخرب این

غذایی

است که نمونه پس از آزمون ،قابل استفاده بوده و میتوان تمام

تصفیه فاضالب صنعتی بهویژه در صنایع لبنی با مشکالت

مواد را آزمایش کرد ،درحالیکه در روش مخرب به علت تخریب

متعددی روبهرو است .فاضالب صنایع لبنی حاوی مواد آلی چون

ماده ،بایستی آزمونها روی نمونههای کوچك صورت گیرد.

پروتئینها ،کربوهیدراتها و چربیها است .همچنین ،غلظت

یکی از آزمونهای غیرمخرب ،روش فراصوت است که در

مواد جامد معلق و نیز میزان نیتروژن آن زیاد است که این

تعیین کیفیت محصوالت کشاورزی و دامی و فراوردههای آنها

موضوع سبب تغییرات چشمگیر  pHمیشود [ .]36برای تصفیه

استفاده شده و ایمنی مواد غذایی از نظر وجود مواد خارجی مثل

بیولوژیکی فاضالب صنایع ،معموال از روشهایی مانند لجن

سنگ ،شیشه و غیره را تضمین میکند .برای این کار ،معموال
21

فعال ،صافیهای چکهای ،تماسدهندهای بیولوژیکی چرخان،

از فراصوت تشخیصی با توان پایین برای شدتهای کمتر از

راکتورهای ناپیوسته متوالی ،الگونهای هوادهی شده،

یك وات بر سانتیمتر مربع استفاده میشود [ .]3برای مثال ،در

برکههای تثبیت ،نیزارهای پیش ساخته و راکتور بیهوازی

محصوالت با ارزشی چون روغن زیتون ،متقلبان آن را با

استفاده میشود [ .]37هر یك از این فرایندها ،مشکالت خاص

روغنهای ارزان قیمتی مانند پالم مخلوط کرده و سود زیادی

خود را دارد .برای مثال ،هیدرولیز مواد آلی بهعنوان مرحله

بهدست میآورند .فراصوت ،روش مناسبی برای تشخیص چنین

محدودکننده در فرایند تصفیه فاضالب است و سبب کاهش

تقلبهایی است .برای نمونه ،جورج و همکاران (،)2017

سرعت فرایند تصفیه بیولوژیکی میشود .استفاده از امواج

روغنهای نارگیل با خلوص  5تا  100درصد ترکیب شده با

فراصوت به فرایند هیدرولیز امالح آلی کمك میکند [.]33

روغنهای پالم و آفتابگردان را تهیه و خصوصیات فراصوتی آنها

نتایج بررسیهای مهردادی و همکاران ( )1390که بر تأثیر

را با استفاده از یك مبدل یك مگاهرتزی سامانه پالس -اکو

کاربرد امواج مافوق صوت بر محلولسازی (هیدرولیز) و بهبود

بررسی کردند و توانستند تقلب در روغن بکر نارگیل را تشخیص

قابلیت تجزیه بیولوژیکی ترکیبات آلی فاضالب صنایع لبنی

دهند [.]39

انجام شد نشان داد که امواج مافوق صوت با توان کمتر و زمان
انتشار بیشتر برای هیدرولیز مواد آلی فاضالب بهتر است .با
هیدرولیز مواد آلی ،سرعت فرایند تصفیه بیولوژیکی افزایش
مییابد [ .]37کمانی و همکاران ( )1398نیز با بررسی کارآیی
فرایند تلفیقی اولتراسونیك -پرسولفات در کاهش مواد آلی
فاضالب سنتتیك لبنی نشان دادند که فرایند پرسولفات فعال
شده با امواج صوتی میتواند یك روش مناسب و کارآ در حذف
مواد آلی فاضالب صنایع لبنی باشد [.]38

 .8-3استفاده از فراصوت برای غیرفعال کردن
آنزیمها و میکروارگانیسمها
برای غیرفعالسازی آنزیمها ،معموال روشهای حرارتی کاربرد
دارد اما همیشه به دل یل مالحظات کیفی قابل استفاده نیست.
استفاده از امواج فراصوت باالی  20کیلوهرتز ،یکی از راههای
جایگزین برای روش حرارتی است که در محلولهای آبی،
موجب تجزیه یا غیرفعال شدن درشت مولکولها از جمله
آنزیمها

میشوند.

همچنین،

برای

غیرفعالسازی

 .7-3استفاده از فراصوت در کیفیتسنجی

میکروارگانیسمها در مواد غذایی ،روشهای گرمایی چون

محصوالت کشاورزی -غذایی

پاستوریزاسیون و استریلیزاسیون مرسوم هستند که گاه ممکن

روشهای گوناگونی برای ارزیابی کیفیت و تعیین تقلب در مواد

است اثراتی روی محتوای تغذیهای و کیفیت غذا داشته باشند.

غذایی و محصوالت کشاورزی وجود دارد که ممکن است

 منافع اقتصادی زیادی نیز دارد زیرا میتواند، این روش.ندارد

 میتوان سلولهای، با استفاده از امواج فراصوت،ازاینرو

به تشخیص تقلب در مواد غذایی کمك کند و ضمن اجتناب از

.]40 ،41[ میکربی را غیرفعال کرد

. از متضرر شدن مصرفکننده نیز جلوگیری کند،سودجویی
همچنین از این روش میتوان بهعنوان یك روش کمکی در
 نکته مهم در.برخی فرایندها مثل خشك کردن استفاده کرد
 توجه به ویژگیهای فیزیکی آن از جمله،استفاده از فراصوت
 تالش، در این مقاله. و مدت زمان استفاده است، توان،فرکانس
 برخی از استفادههای مهم،شد تا با ذکر مثالهای کاربردی
 بهطور،امواج فراصوت در صنعت غذا بهویژه مواد بستهبندی
.خالصه بیان شود

 نتیجهگیری.4
فراصوت یکی از فناوریهای مهم و ضروری در صنعت غذا
 امروزه بیش از پیش به مزایای استفاده از این روش در.است
 مزایای این روش در مقایسه با.صنعت غذا توجه شده است
، کم هزینه، روشی سریع، زیرا. دقیق تر است،روشهای مشابه
قابل حمل و دوستدار محیط زیست است که به آسانی قابل
 مهارت و پیچیدگی خاصی نیاز،استفاده بوده و استفاده از آن
 مآخذ.6
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1. Emulsification
2. Dispersion
3. Dissolution
4. Stabilization
5. Cell Measurement
6. Pulse-echo Technique
7. Stable Wave Technique
8. Pitch-catch Technique
9. Tenderize
10. Biological Materials
11. Drip or Leach or Exudation
12. Montmorillonite
13. Casting
14. Zein
15. Active Packaging
16. Nanochitosan
17. Suspension
18. Pectin
19. Mucilage
20. Infrared
21. Diagnostic Ultrasound

