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مقاله پژوهشی
تهیه سامانه امولسیون ژل سرد با استفاده از پیکرینگ های کمپلکس ایزوله پروتئین سویا -صمغ
دانه ریحان بهعنوان جایگزین چربی در خامه
سیما ناجی طبسی -1الهام مهدیان -2اکرم آریان فر -2سارا ناجی
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چکیده
مصرف زياد چربی خطر ابتال به بيماریهای مختلفی را افزايش می دهد .اما به دليل نقش چندگانه چربی در فراوردههای غذايی ،حذف يا كاهش آن منجر به
ايجاد خصوصيات كيفی نامطلوب میگردد .بنابراين ،در اين تحقيق استفاده از ساختار امولسيونژل سرد پايدارشده با استفاده از پيکرينگ های ايزوله پروتئين سويا
( )ISPو كمپلکس ايزوله پروتئين سويا -صمغ دانه ريحان ( )ISP-BSGبهعنوان جايگزين چربی مورد مطالعه قرارگرفت .ذرات پيکرينگ  ISP-BSGبهترتيب با
نسبتهای مختلف جرمی  0:1 ،0:0 ،1:0 ،BSG:ISPو  0:1تهيه و بهترتيب  2S:1B ،1S:1B ،1S:0Bو  3S:1Bنامگذاری شدند .بررسی ويژگی های
امولسيون ژل نشان داد كه پوشش دهی سطح قطرات امولسيون توسط نانوذرات جامد  S:Bيک پوسته سفت و سخت را تشکيل می دهد .با افزودن كلسيم كلريد به
امولسيون ،شبکههای امولسيونژل از قطرات روغن تجمع يافته تشکيلشدند كه اين ساختار در نمونههای  1S:0Bو  2S:1Bقابل مشاهدهتر بود .همچنين ،نوع و
ساختار پيکرينگ بهكار رفته بر مقدار حفظ روغن در امولسيون ژل اثرگذار بود .حضور  BSGدر نسبت مناسب ( )2S:1Bبا  ISPباعث ايجاد امولسيون ژل با ثبات
تر با استحکام مکانيکی (سختی و قوام) باالتری شد .با توجه به پايداری و خصوصيات بافتی از بين نمونههای امولسيون ژل ،دو فرمول  1S:0Bو  2S:1Bبرای
توليد خامه با چربی كاهش يافته ( 01 ،5و  )%05استفاده شد .استفاده از درصدهای بيشتر از  5درصد جايگزينی با افزايش آباندازی خامه همراه بود ( .)p<1/15اما
نوع امولسيونژل بر ميزان آباندازی تاثير معنیداری نداشت .بيشترين ميزان پذيرش كلی با جايگزينی امولسيون ژل  2S:1Bبا كاهش  %5چربی حاصل شد
(.)p>1/15
واژههای کلیدی :امولسيون ژل ،ايزوله پروتئين سويا ،ذرات جامد ،صمغ دانه ريحان ،كمپلکس ،جايگزينی چربی.

مقدمه

1

چربیها در تغذيه انسان از جايگاه خاصی برخوردار هستند و نقش
اصلی آنها در بدن تأمين انرژی است .اما يافتههای علمی ،حاكی از
ارتباط مصرف زياد چربی و افزايش خطر ابتال به برخی بيماریها مثل
سخت شدن ديواره رگها و بيماریهای قلبی -عروقی هستند .در پی
افزايش آگاهی مردم نسبت به ضررهای مصرف چربی ،افزايش
چشمگيری در تقاضای محصوالت غذايی كمچرب به وجود آمده است.
اما به دليل چندگانه بودن نقش چربی در فرآوردههای غذايی ،حذف يا
كاهش آن منجر به ايجاد خصوصيات كيفی نامطلوب میگردد .بنابراين،
الزم است از تركيباتی بهعنوان جايگزين چربی استفاده شود تا
ويژگیهای رئولوژيکی ،بافت و حسی محصول غذايی كمچرب حفظ

 0و  -1بهترتيب دكترا و استاديار ،گروه علوم و صنايع غذايی ،واحد قوچان ،دانشگاه
آزاد اسالمی ،قوچان ،ايران
 -1استاديار ،گروه نانوفناورى مواد غذايى ،موسسه پژوهشی علوم و صنايع غذايی،
مشهد ،ايران

شود (كاواس و همکاران .)1112،ساختارهای امولسيونژل از روشهای
توليد محصول كمچرب محسوب میشوند.
امولسيون ژل (امولژل) به ساختارهايی گفته می شود كه میتوانند
به هر دو شکل امولسيون و ژل وجود داشته باشند .در ساختار
امولسيونژلها ،تجمع قطرات پراكنده روغن و يا تشکيل فاز پيوسته
امولسيون ،باعث تبديل شدن امولسيون به ژل می شود .امولسيونژل ها
میتوانند از طريق تجمع قطرات روغن و يا از طريق فاز آبی امولسيون
روغن در آب تشکيل ژل دهند (ديکنسون .)1101،پايه امولسيون ژلها
عمدتاً پروتئينی است زيرا میتوانند بهعنوان امولسيفاير ،پايداركننده و
عامل ايجاد ژل استفاده شود .عالوه بر استفاده از پروتئين در ساختمان
امولسيونژلها ،میتوان هيدروكلوئيدها (صمغ ها) را جهت افزايش
پايداری و ايجاد بافت در سيستم مورد استفاده قرار داد (ديکنسون،
(*  -نويسنده مسئول:

)Email: s.najitabasi@rifst.ac.ir
DOI: 10.22067/ifstrj.v17i2.86293

633

نشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران ،جلد  ،17شماره ،2خرداد -تیر 1400

ميسل دهند .با افزودن عوامل حلكننده و اتصال دهنده عرضی،
مولکولهای  ISPجمع شده و تشکيل ساختارهای متنوعی مثل اجسام
كروی كوچک ،هيدروژلها و مخلوطهای پليمری را میدهند
(لوچاروانکالو همکاران .)1102،
صمغ دانه ريحان ( )BSGدارای خصوصيات جذب سطحی است و
قابليت كاهش كشش سطحی آب خالص را دارند (ناجی طبسی و
رضوی1102 ،؛ اٌسانو و همکاران .)1101 ،همچنين ،كشش بين سطحی
در سطح روغن /آب بهطور معنیداری توسط صمغ دانه ريحان كاهش
میدهد و اندازهگيری كشش سطحی /بينسطحی تأييدكننده جذب
صمغ دانه ريحان در تداخالت روغن و آب است( .اٌسانو و همکاران،
 .)1101از سوی ديگر  BSGقابليت كاربرد برای تشکيل نانوذرات را
داراست .ناجی و همکاران ( )1102از اين نانوذرات صمغ  BSGجهت
رسانش گلوتاتيون مورد استفاده قرار دادند.
بهطور كلی هدف اوليه از انجام اين پژوهش ،تهيه سيستمهای
امولسيونژل سرد برپايه امولسيون پيکرينگ های ايزوله پروتئين سويا
و كمپلکس ايزوله پروتئين سويا-صمغ دانه ريحان در نسبتهای
مختلف جرمی پروتئين به پلی ساكاريد ( 0:1 ،0:0 ،1:0و  )0:1و بررسی
ويژگی های (ميزان پايداری ،ميزان پايداری پس از اعمال تيمارهای
حرارتی ،ساختار ميکروسکوپی ،ويژگی های بافتی و خصوصيات
ويسکواالستيک) اين سيستم در حضور نانوذرات متفاوت است .هدف
دوم استفاده از سيستم های امولسيون ژل با پايداری و خصوصيات
مکانيکی مناسب بهعنوان جايگزين چربی در خامه است.

 .)1112مطالعات متعددی جهت تهيه امولسيون ژل انجام شده است
(چن و همکاران1111،؛ گوارتنی و همکاران1112 ،؛ گو و همکاران،
1101؛ گريشکومار و همکاران.)1102 ،
يکی از روشهای جديد تشکيل امولسيون ،امولسيون پيکرينگ0
است كه در اين مطالعه پايداری امولسيون ها توسط ذرات جامد
(پيکرينگ ها) ايجاد شد .در اين روش به جای استفاده از عوامل
فعالكننده سطحی از ذرات جامد برای پايداری امولسيون استفاده
میشود .مهمترين مزيت اين روش پايداری باالی امولسيون نسبت به
به درهم ادغام شدن 1است .اين ذرات در آب و روغن محلول نيستند و
بين سطح قرار میگيرند .در نتيجه ذرات قادر هستند كه امولسيون را از
طريق مانع فيزيکی در برابر كوالسنس پايدار كند .برخالف
امولسيفايرهای با وزن ملکولی پايين ،جذب ذرات به صورت
برگشتناپذير است و پايداری باالتری نسبت به امولسيونهای معمولی
دارند (لينک و دراش.)1102،
افزودن يون كلسيم به امولسيون پايدار شده ،روشی مناسب برای
بهبود شرايط ايجاد ژل است .در حقيقت ريزساختار و خصوصيات
مکانيکی امولسيون ژل میتواند با تنظيم غلظت يون كلسيم كنترل شود
(الين و همکاران 1115 ،؛ تانگ و همکاران 1100 ،؛ يه و تيلور.)1112 ،
از اينرو در اين پژوهش از نانوذرات ايزوله سويا و كمپلکس صمغ دانه
ريحان -پودر ايزوله سويا برای تهيهامولسيونژل به روش سرد استفاده
خواهد شد.
سويا يکی از بيشترين گياهان زراعی در جهان است كه از نظر
پروتئين ( ،)%21-51چربی ( )%11-11و كربوهيدرات ( )%11-12غنی
میباشد و در نتيجه مورد بحث تحقيقات علمی زيادی قرارگرفتهاست.
دانه سويا مانند اغلب دانههای حبوبات دارای چندين پروتئين میباشد
كه اكثر آنها در سالمتبخشی و افزايش ارزش تغذيهای غذاها مؤثر
میباشد .اخيراً ،عالقه به تركيبات سويا و فرآوردههای تخميری آن
افزايش يافته است كه اين امر به دليل خواص ضدسرطانی و فوايد
سودمندی است كه گزارش شده است (مسينا و همکاران .)0222،
پروتئينهای اصلی سويا (بيش از  )%25شامل گاليسينين و
بتاكانگاليسينين میباشد (ليو .)0222،ايزوله پروتئين سويا ( )ISP1از
مهمترين منابع پروتئين تجارى است كه استفاده از آن به دليل
ويژگىهاى عملکردى مطلوب در سيستمهاى غذايى ،هضم راحت،
هزينه پايين و ارزش تغذيهاى زياد گسترش يافته است (علیبهايی و
همکاران  .)1112،تركيب اصلی  ISPشامل گاليسين 2و
است كه در محيط آبی به شکل كروی میباشند كه سطح آن
هيدروفيليک و هستهی آن هيدروفوبيک است و میتوانند تشکيل

امولسيون اوليه به روش امولسيون پيکرينگ تهيه شد .محلول های
 ISP-BSGدر  2 pHبهترتيب با نسبت های مختلف جرمی پروتئين:

1 Pickering
2 Coalescence
3 Isolated soy protein

4 Glycinin
5 Conglycinin
6 Sodium dodecyl sulphate

مواد و روشها
دانههای ريحان از يک عطاری در مشهد خريداری شد .اتانول %22
از شركت تقطير خراسان ،ايران تهيه شد .استخراج صمغ از دانه های
ريحان براساس روش اصالح شده مطالعات پيشين (ناجی و همکاران،
 )1102انجام گرفت .روغن آفتابگردان تجاری جهت تهيه امولسيونها
خريداری شد .ايزوله پروتئين سويا از شركت Shandong Yuxin Bio-
( Tech Coچين) ( 20/25درصد پروتئين) تهيه شد .سديم آزيد
) )NaN3از شركت اپلی چم آلمان تهيه گرديدند .سديم دودسيل
سولفات ( ،2)SDSاسيد كلريدريک ،سديم هيدروكسيد كلسيم ،كلسيم
كلريد و سديم كلريد از شركت مرک آلمان خريداری شد.
تهیه امولسیون ژل
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پلی ساكاريد  0:1 ،0:0 ،1:0و  0:1مخلوط و بهترتيب ،1S: 0B
 2S: 1B ،1S: 1Bو  3S: 1Bنامگذاری شدند .جهت تهيه پيکرينگ از
ذرات جامد  ISPو  ISP-BSGاستفاده شد كه براساس روش ناجی
طبسی و همکاران ( )1102توليد شدند .برای تهيه امولسيون ،روغن
آفتابگردان ( 2ميلیليتر) به آرامی به محلول ذرات جامد ( 11ميلیليتر)
تحت هموژنايزر (اولترا توراكس تی  ،IKA ،15آلمان) با سرعت 211
دور در دقيقه اضافه شد .بعد از اينكه اضافه كردن روغن كامل شد،
همگنسازی در  02111دور در دقيقه به مدت  1دقيقه ادامه يافت.
جهت تهيه امولسيون ژل سرد به تمام نمونه های امولسيون پيکرينگ
تهيه شده نمک كلسيم كلريد ( )01 mMاضافه شد .سپس عمل همزدن
با سرعت باال برای پخش شدن كلسيم در سيستم امولسيون انجام شد
(كوهن و همکاران .)1101 ،تهيه امولسيون ژل به روش سرد با افزودن
نمک كلسيم كلريد انجام شد.
پایداری امولسیون ژل

ساختار امولسيون ژل پيکرينگ به مدت  11روز در دمای 15 C
نگهداری شد و ميزان روغن خارج شده از ساختار امولسيون
ژل پيکرينگ بهعنوان ميزان نشت روغن گزارش شد (دی وريئس و
همکاران.)1105 ،
o

پایداری امولسیون ژل پس از اعمال تیمارهای حرارتی

ساختار امولسيون ژل پيکرينگ به مدت  11دقيقه در دمای 21
درجه سانتیگراد نگهداری شدند و سپس با  5111دور در دقيقه به مدت
 11دقيقه سانتريفوژ شد و پايداری امولسيون براساس محاسبه ميزان
روغن جدا شده محاسبه گرديد (دی وريئس و همکاران.)1105 ،
بررسی ساختار امولسیون ژل پیکرینگ

جهت بررسی ساختار امولسيون ژل پيکرينگ ،نمونه ها بر روی الم
قرار گرفته و توسط ميکروسکوپ نوری ديجيتال ( ،demobaLآمريکا)
از آنها عکس تهيه شد (وو و همکاران.)1100 ،
آنالیز پروفایل بافت

جهت بررسی خصوصيات بافتی نمونه امولسيون ژل پيکرينگ،
آزمون اكستروژن پسرو 0انجام گرفت .دستگاه آناليز بافت ( TA.XT
 ،plusانگلستان) با پروب ديسکی شکل با قطر  15ميلیمتر با سرعت
 0/5ميلیمتر بر ثانيه و ميزان فشردگی  51درصد ارتفاع نمونه برای
بررسی خصوصيات بافتی امولسيون ژل استفاده و تمامی آزمونها در
1 Back extrusion
2 Linear Viscoelasticity
3 Storage modulus
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دمای محيط ( )15°Cانجام گرديد .ميزان نيروی تريگر نمونه  1گرم
بود .پارامترهای بافتی سفتی ،قوام و چسبندگی اندازهگيری و مورد
بررسی قرار گرفتند (نوربهشت و همکاران.)1102 ،
بررسی ویژگیهای ویسکواالستیک

آزمونهای رئولوژيکی ديناميکی امولسيون ژلها با استفاده از
رئومتر پارفيزيکا (آلمان) مجهز به هندسه مخروط -صفحه در حالت
كنترلشده كرنش انجام گرفت .ابتدا ناحيه خطی ويسکواالستيک
( 1)LVEنمونهها با انجام آزمون كرنش متغير در دمای  15oCتعيين
گرديد .دمای نمونه با استفاده از پليتر كنترل شد و جهت حفظ يکنواختی
دما در حالت فعال طی آزمون ،نمونهها با يک ژاكت محافظ (هود
اختصاصی دستگاه) پوشيده شدند .پس از قرار دادن نمونهها بر روی
پلتير  01دقيقه زمان استراحت داده شد تا دمای نمونه به دمای 15oC
برسد .آزمون كرنش متغير در فركانس ثابت  0هرتز و در دامنه كرنش
 1/0تا  011درصد بهمنظورتعيين ناحيه  LVEانجام گرفت .با توجه به
آزمون كرنش متغير ناحيه خطی در كرنش ثابت  1/5درصد برای تمامی
نمونه انتخاب گرديد .آزمون فركانس متغير در دامنه فركانس زاويهای
 ،1/0-011 Hzكرنش ثابت  1/5درصد و دمای  15oCمورد بررسی
قرار گرفت .مدولهای ذخيره ،1افت 2و زاويه فازی 5مورد بررسی قرار
گرفتند .جهت برآورد پارامترهای خصوصيات ويسکواالستيک از نرمافزار
فيزيکا رئومتر ديتا آناليز )Rheoplus/32 version V3.40( 2و متلب
( )1105aاستفاده گرديد (ناجی و همکاران.)1102 ،
تهیه خامه با چربی کاهش یافته در سه سطح

پس از انتخاب نمونه های منتخب سيستم های امولسيون ژل از
نظر پايداری ،توليد خامه با جايگزينی درصدهای مختلف امولسيون ژل
برای كاهش ميزان  01 ،5و  %05چربی انجام شد (اروجی و همکاران،
.)1102
بررسی خصوصیات خامه
میزان آباندازی

جهت بررسی ميزان آب اندازی خامه ،مقدار  01گرم از نمونه خامه
در لوله آزمايشگاهی مدرج قرار داده شد و در دستگاه سانتريفوژ با سرعت
 1222 gبه مدت  5دقيقه در دمای  15درجه سانتیگراد تحت
سانتريفيوژ قرار گرفت (اروجی و همکاران.)1102 ،

4 Loss modulus
5 Phase angle
6 Physica Rheometer Data Analysis
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آزمون حسی

جهت بررسی ويژگیهای حسی خامه از گروه داوران چشايی
متشکل از  2نفر در بازه سنی  15تا  15سال (مذكر و مونث) و از
دانشجويان تحصيالت تکميلی رشته علوم و صنايع غذايی انتخاب
شدند .برای اين منظور نمونه ها در اختيار داوران چشايی قرار گرفت و
از آنها خواسته شد در مقياس هدونيک  5نقطهای نسبت به امتيازدهی
خامه ها در خصوص پارامترهای رنگ ،عطر ،طعم ،بافت و پذيرش كلی
اعالم نظر نمايند .همچنين از داوران خواسته شد جهت از بين رفتن
طعم ناشی از هر نمونه ،در بين هر دو نمونه اندكی از آبی كه در اختيار
آنها قرار گرفته بود استفاده كنند (اروجی و همکاران.)1102 ،
تجزیه و تحلیل آماری دادهها

برای تجزيه تحليل آماری نتايج از طرح كامال تصادفی ساده و
فاكتوريل استفاده گرديد .دادهها توسط آناليز واريانس ) (ANOVAو

اختالف بين ميانگينها با استفاده از نرمافزار  SPSS02به روش آزمون
چنددامنهای دانکن در سطح معنیداری  1/15مورد مقايسه قرار گرفتند.

نتایج و بحث
ساختار امولسیون ژل ها

ميکروساختار امولسيون ژل های تهيه شده به روش سرد (با افزودن
 01 mMنمک كلسيم كلريد) در شکل  0نمايش داده شده است.
همانطور كه انتظار میرفت در ساختار تمامی نمونه ها شبکه ژلی
مشاهده شد .در تمامی نمونهها ساختار ژل همگن بود ،اما ساختار با
توجه به نسبت پروتئين به پلیساكاريد متفاوت بود .شبکههای
امولسيونژل از قطرات روغن جمع شده تشکيل شده است .ساختار
شبکه با قطرات روغن جمع شده در نمونه های  1S:0Bو 2S:1B
واضحتر بود (شکل .)0

امولسيون ژل 1S:1R

امولسيون ژل 1S:0R

امولسيون ژل 3S:1R

امولسيون ژل 2S:1R

شکل  -1تصاویر میکروسکوپی ساختار امولسیون ژل پیکرینگ پایدار شده با نانوذرات  ISPو کمپلکس  ISP-BSGبا بزرگنمایی ×04

استفاده از نانوذرات حاوی  BSGبهعنوان ذرات پيکرينگ باعث
هموژن و فشردهتر شدن ساختار امولسيونژل شده است .اليههای
امولسيونژل در نمونههای  1S:0Bو  2S:1Bضخيمتر بود و اين مسئله
در نمونه  2S:1Bمشهودتر بود .اين احتمال وجود دارد نانوذرات 2S:1B

تمايل به تشکيل چنداليه داشته باشند ،و چنداليه با ويسکواالستيک
باال ايجاد نمودند .نمک كلسيم كلريد باعث القای ژل شده و برهم كنش
الکترواستاتيک نقش مهمی در تعيين تجمع ذرات پروتئينی با درجه
حرارت كم در نوع ژلهای سرد دارد (برايانت و مک كلمنتس.)0222 ،

ناجی طبسی و همکاران /تهیه سامانه امولسیون ژل سرد با استفاده از پیکرینگ های کمپلکس ایزوله ...

استفاده از روش ژل سرد امکان اتمام فرآيند دناتوراسيون پروتئين را
قبل از القای ژل ايجاد میكند كه امکان استفاده كارآمدتر از پروتئين
بهعنوان واحد ساختمانی يک شبکه پروتئينی را فراهم میآورد (آلتينگ،
.)1111
پایداری امولسیون ژل
براساس نتايج پايداری امولسيون ،ذرات  ISPتوانايی جلوگيری از
خامهای شدن امولسيونژل پيکرينگ را دارند (جدول  .)0اگرچه با
توجه به ويژگیهای ساختاری نانوذرات  ISPو  ISP-BSGبه يک
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ميزان در جلوگيری از خامهای شدن مؤثر نبودند .نتايج حاصل از پايداری
سانتريفيوژی امولسيونژل نشانداد كه نمونه های  1S:0Bو 2S:1B
دارای بيشترين پايداری هستند (بهترتيب  20/12و ( )%22/20جدول
 .)0پايداری امولسيون توسط نانوذرات  2S:1Bافزايش يافت ،و مانع در
هم ادغام شدن قطرات روغن شد .در هم ادغام شدن 0يک فرايند
برگشتناپذير است كه زمانی اتفاق میافتد كه قطرات كوچک برای
تشکيل قطرات بزرگتر با هم جمع میشوند ،يا وقتی قطرات برای مدت
طوالنی با يکديگر نزديک هستند .اين شامل پارگی اليه و سد ايجاد
شده توسط نانوذرات است (كاستا و همکاران.)1102 ،

جدول  -1پایداری امولسیونژل پیکرینگ طی  0هفته نگهداری در دمای *.52oC

نمونهها

پایداری طی سانتریفوژ

هفته 5

هفته 1

هفته 0

هفته 3

011±1/11
011±1/11
011±1/11
011±1/11
20/12±0/10
1S:0B
a
a
a
a
c
011±1/11
011±1/11
011±1/11
011±1/11
25/11±1/11
1S:1B
a
a
a
a
a
011±1/11
011±1/11
011±1/11
011±1/11
22/20±1/12
2S:1B
a
a
a
a
b
011±1/11
011±1/11
011±1/11
011±1/11
22/12±0/22
3S:1B
*حروف مختلف نشاندهنده تفاوت معنیدار بين امولسيون ژل ها میباشد (آزمون دانکن.)P>1/15 ،
a

a

a

a

a

امولسيونها طی نگهداری مشابه با روش سانتريفوژ مطابقت نداشت.
طی اين آزمون تمامی نمونه ها دارای پايداری  %011بودند و هيچ
جداشدن فازی مشاهده نشد .نرخ تغييرات پايداری طی نگهداری توسط
توزيع اندازه ذرات تحت تأثير قرار میگيرد .براساس قانون استوک،
سرعت حركت قطره متناسب با مربع شعاع آنها است .پايداری امولسيون
در برابر جدايی گرانشی می تواند با كاهش اندازه قطرات افزايش يابد
(هوانگ و همکاران .)1110 ،اندازه قطرات روغن امولسيون ژل
پيکرينگ ها يکسان و در حدود  0 µmبود (داده ها گزارش نشده است)
كه باعث پايداری بيشتر اين امولسيونها طی نگهداری نسبت به
سانتريفوژ شد (هوانگ و همکاران.)1110 ،

اين افزايش پايداری میتواند مربوط به تشکيل يک اليه سطحی
ضخيم تر در اطراف قطرات در حضور ذرات  2S:1Bباشد .در شکل 0
مشاهده شد كه اليههای امولسيون  2S:1Bضخيمتر است .اين احتمال
وجود دارد نانوذرات  2S:1Bتمايل به تشکيل چنداليه داشته باشند ،و
چنداليه با ويسکواالستيک باال ايجاد نمودند كه اين اليههای بسيار
ويسکواالستيک مانع از جمع شدن قطرات روغن میشود .در تحقيقات
پيشين نيز به نقش اليه ويسکواالستيک حاصل از نانوذرات در ايجاد
پايداری اشاره داشتهاند .هنگامی كه ذرات پروتئين آب پنير در تماس با
روغن مايع (يعنی در امولسيون) هستند ،اليه پروتئين ويسکواالستيک
آنها مانع فيزيکی و الکترواستاتيک كافی در برابر ناپايداری را فراهم
می كند (پاوليک و همکاران .)1102 ،گزارش شده است كه پل زدن
قطرات 1میتواند ثبات مکانيکی مؤثرتری ايجاد و به ايجاد يک ساختار
با ويژگی های رئولوژيکی شبه ژل در امولسيون های پيکرينگ كمک
كند (لی و همکاران .)1100 ،با توجه به خصوصيات چسبندگی BSG
ممکن است نيروهای چسبندگی بين قطره های مجزا را كه دارای يک
اليه ای از ذرات هستند ،افزايش دهد و منجر به تشکيل ذرات با چند
اليه نانوذرات شود (خوريه و همکاران.)1105 ،
آزمون سانتريفوژ يک روش سريع برای بررسی پايداری امولسيون
است ،اما گاهی اوقات ممکن است رفتار واقعی امولسيون در طول
نگهداری را منعکس نکند .بنابراين ،ثبات امولسيون طی  2هفته
نگهداری نيز مورد بررسی قرار گرفت (جدول  .)0نتايج پايداری

تاثير استتتفاده از نانوذرات  ISPو  ISP-BSGبهعنوان پايداركننده
پيکرينگ بر ويژگی های بافتی امول سيون ژل در شکل  1نمايش داده
شده ا ست .سفتی بهمنظور ن شان دادن قدرت ساختار يک ماده تحت
تاثير نيروی ف شاری اندازهگيری می شود .ب سته به نوع سي ستم غذايی،
اين پارامتر يک ويژگی بسيار مهم است (فيزمن1111 ،؛ هويفلر1112،؛
لو و همکاران .)1111 ،در آزمون اكستتتتروژن پستتترو ،ميزان ستتتفتی
امولستتتيون ژل نمونه پايدارشتتتده با نانوذرات  22/22 g ،ISPبود كه
كمترين ميزان سفتی را دا شت ( شکل  -1الف) .ا ستفاده از نانوذرات
كمپلکس  ISP-BSGباعث افزايش معنی دار در سفتی امول سيون ژل

1 Coalescence

2 Droplets bridging

آنالیز پروفایل بافت امولسیون ژل پیکرینگ
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شتتد ( .)P>1/15اين نتيجه با تصتتاوير ميکروستتاختار امولستتيون ژل
( شکل  )0مطابقت دا شت .ف شرده شدن ساختار امول سيون ژلها در
حضتتور نانوذرات كمپکس  ISP-BSGدر مقايستته با  ISPرا افزايش
می دهد .تغييرات ميزان ستتتفتی با نستتتبت پروتئين به پلی ستتاكاريد
كمپلکس در ارت باط بود .امولستتتيون ژل  2S:1B ،1S:1Bو 3S:1B
بهترتيب دارای ميزان ستتتختی  001/20 ،21/12و  011/12 gبود كه
تفاوت بين نمونه  2S:1Bو  3S:1Bمعنی دار نبود ( .)P<1/15حضتتور
ن سبت باالتر  ISPبه  BSGدر نانوذرات منجر به ايجاد امول سيون ژل
با بافت ستتفت تر گرديد .بهنظر می رستتد وجود صتتمغ دانه ريحان در
ستاختار نانوذرات باعث شتده كه ايجاد اتصتاالت بين نانوذرات بيشتتر
شود و ژل قویتری ت شکيل گردد .از سوی ديگر صمغ دانه ريحان
باعث ايجاد يک ساختار ژل مانند و يک اليه تثبيتكننده ضخيمتر در
اطراف ذرات می شود (ليو و تانگ .)1102 ،بنابراين حضور  BSGباعث
تغيير در خصوصيات سطح نانوذرات  ISPشده و نانوذرات ISP-BSG
بهتر در سطح مشترک روغن و آب قرار می گيرد.
پارامتر چسبندگی بهكار مورد احتياج برای غلبه بر نيروهای جاذب
بين سطح ماده غذايی و سطح موادی كه در تماس با آن هستند؛ اشاره
دارد (زيناک .)0225 ،با توجه به تاثيرگذاری چسبندگی بر خصوصيات
كلی ،ظاهر و مدت زمان نگهداری محصوالت غذايی ،ميزان و پايداری
آن يک پارامتر مهم باشد .همانطور كه شکل  -1ب مشاهده میشود،
نمونههای پايدارشده با نانوذرات كمپلکس ( ISP-BSGبهجز )1S:1B
ميزان چسبندگی باالتری نسبت به نمونههای امولسيون پايدار شده
توسط  ISPرا داشتند .كمترين ميزان چسبندگی متعلق به نمونه 1S:1B
بود .چسبندگی به دو روش :چسبندگی به تجهيزات توليد يا چسبيدن به
انگشتان دست و دهان قابل مشاهده است .ممکن است اين خاصيت
برای محصوالتی مانند سس ساالد ،پودينگ ،محصوالت قنادی،
محصوالت نانوايی مثبت باشد و برای محصوالتی مانند ماكارونی ،پاستا،
مغزنان ،برخی از محصوالت گوشتی يک ويژگی منفی تلقی شود .گاهی
اوقات بسته به عوامل اجتماعی و فرهنگی اين خاصيت تحت تأثير قرار
میگيرد (ويليامز و همکاران .)1112 ،در نتيجه برای امولسيونهايی كه
در فرموالسيون اسپردها و خامه استفاده خواهند شد وجود چسبندگی
مزيت محسوب میشود.
ميزان فنريت امولستتيون ژل پايدارشتتده توستتط پيکرينگ  ISPدر
دمای  01/55 mm ،15 ̊Cم شاهده گرديد .ا ستفاده از پيکرينگهای
كمپلکس  BSG-ISPباعث افزايش ميزان االستيسته امولسيون ژلها
شد ( )P<1/15به غير از امولسيونژل  1S:1Bكه ميزان فنريت نسبت
به نمونه شاهد كاهشيافت ( .)P>1/15در نتيجه ميزان اال ستي سيته و
قابليت حفظ شکل ژل با ا ستفاده از پيکرينگهای  3S:1Bو 2S:1B
افزايش میيابد (شکل -1ج).

قوام امولستتيونژل دارای نانوذرات ISPدر حدود  152/22 g.sبود
كه تفاوت معنیداری با امولستتتيون ژل  1S:1Bنداشتتتت (.)P>1/15
بيشتتترين تغيير معنیدار در نمونه  2S:1Bمشتتاهده گرديد كه ميزان
قوام  202/12 g.مشتتاهده شتتد (شتتکل -1د) .نتايج مجدداً گويای اين
مطلب ا ست كه قدرت شبکه ژلی با ا ستفاده از پيکرينگهای 2S:1B
و  3S:1Bافزايش می يابد ،در نتيجه نيروی الزم برای غلبه به نقاط
اتصتتتال به طور معنی دار افزايش يافت .اين نتايج افزايش اتصتتتال در
شبکه امولسيون ژل را با استفاده از پيکرينگهای كمپلکس در مقايسه
با  ISPنشان میدهد .افزايش وي سکوزيته شبکه ژل از برخورد قطرات
جلوگيری می ك ند و با عث تقو يت پا يداری امولستتتيون می شتتتود
(آركومانيس و همکاران .)1102 ،علت پايداری بيشتر در نمونه 2S:1B
مربوط به قوام باالتر آن نيز باشد.
بررسی ویژگیهای ویسکواالستیک امولسیون ژل

خواص رئولوژيکی امولسيونها تأثير قابل توجهی در فرايند و كاربرد
امولسيون ها دارند .بنابراين ،اثرات نانوذرات  ISPو نانوذرات  2S:1Bبر
خواص رئولوژيکی امولسيون ژل پيکرينگ با استفاده از اندازهگيری
رئولوژيکی مورد بررسی قرار گرفت .در ابتدا آزمون كرنش متغير در
فركانس ثابت  0هرتز و در دامنه كرنش  1/0تا  011درصد به
منظورتعيين ناحيه خطی انجام گرفت كه با توجه به نتايج ناحيه خطی
در كرنش ثابت  1/5درصد برای تمامی نمونه انتخاب گرديد .آزمون
فركانس متغير امولسيون ژل پيکرينگ  1S:0Bو  2S:1Bبهعنوان
پايدارترين سيستم امولسيون ژل در كرنش ثابت  %1/5 Paمورد بررسی
قرار گرفت و نتايج آزمون خواص رئولوژيکی ديناميک در شکل  -1الف
نمايش داده شده است و دادههای حاصل از اين آزمون در جدول 1
خالصه شدهاند.
براستتاس نتايج آزمون فركانس متغير مقادير مدول ذخيره (ʹ )Gدر
تمام طيف فركانس اعمال شتتتده بيشتتتتر از مدول اتالف (ʺ )Gبود و
نمودارهای ' Gو'' Gكامال موازی و تقريبا مستتتتقل از فركانس بود و
نقطه تقاطعی وجود نداشتتت .آزمون فركانس متغير میتواند ستته نوع
سيستم را شناسايی كند :محلولهای رقيق ،محلولهای غليظ و ژلها.
برای ژلها ،در محدوده فركانس اعمالشتتده ' Gهمواره بيشتتتر از "G
استتتت .در محلول های رقيق در محدوده فركانس مورد مطالعه ''G
بزرگتر از ' Gاستتتت و مدول ها در فركانسهای باالتر به هم نزديک
می شتتتوند .اما در محلولهای پلیستتتاكاريدی غليظ ،در فركانسهای
پايين مقدار مدول ' Gكمتر از" Gاستتتت و در ميانه محدوده فركانس
اع مالی ي کديگر را قطع می كن ند (كيوتز .)1101 ،اگر چه كالرک و
راس-مورفی ( )0222برای ستتتياالتی كه نمودارهای ' Gو'' Gكامال
موازی ه ستند لفظ ژل ضعيف يا مايعات ساختاری را ا ستفاده میكنند
كه بيانگر وجود شتتبکه بهم تنيده در ستتاختار آنها استتت كه حتی در
فركانس های باال پايدار ا ست .مقادير بي شتر ' Gاز '' Gبيانگر رفتار ژل
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مانند (جامد گونه) در امولستتيون ژل پيکرينگ های تهيه شتتده استتت.
بهطور مشابه ،نانوذرات كافييرين و نانوذرات نشاسته نيز منجر به توليد

امولسيون پيکرينگ با خصوصيات رئولوژيکی ژل مانند می شوند (جی
و همکاران 1102 ،؛ ژی آو و همکاران.)1102 ،
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نمونه های امولسیون ژل
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نمونه های امولسیون ژل

(ج)

3S:1B

2S:1B

1S:1B

16
14
12
10
8
6
4
2
0
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نمونه های امولسیون ژل

(د)

شکل  -5ویژگی های بافتی (سختی (الف) ،چسبندگی (ب) ،قوام (ج) و فنریت (د)) امولسیونژل پیکرینگ پایدار شده با نانوذرات  ISPو
کمپلکس .ISP-BSG

حروف مختلف روی هر ستون نشاندهنده تفاوت معنیدار بين امولسيونژلهای مختلف صمغ میباشد (.)P>1/15
عالوه بر اين ،يانگ و همکاران ( )1102گزارش نمودند كه تشکيل
شبکه امولسيون ژل پيکرينگ می تواند برخی از ويژگی های منحصر به
فرد و مفيد مانند رهاسازی بهتر دارو و پايداری بيشتر در امولسيون ايجاد
كند .اين امولسيون ژل مانندها بيشتر توسط پروتئين های غذايی ساخته
شده اند كه بهعنوان امولسيفاير پيکرينگ تهيه شده اند مانند پروتئين
نخود فرنگی (شائو و تانگ ،)1102 ،گاليسينين سويا (لو و همکاران،
1101؛ ليو و تانگ )1102 ،ذرات نشاستهای (راينر و همکاران .)1101 ،
براساس مطالعات منشأ تشکيل امولسيون ژل ها ،شامل بخش روغن،
غلظت پروتئين و نحوه تهيه امولسيون است (لو و همکاران .)1101 ،
همچنين ،گزارش شده است بار سطحی نانوذرات ايزوله پروتئين سويا
در جذب سطحی اهميت دارند و در نهايت بر ويژ گی های امولسيون

موثر هستند (ليو و تانگ .)b1102 ،درنتيجه حضور صمغ دانه ريحان به
صورت كمپلکس در كنار ايزوله سويا ،بار سطحی نانوذرات ر ا دچار
تغيير كرد (جدول  )1كه اين مسئله جذب سطحی نانوذرات  2S:1Bرا
بهبود داده است و بر ويژگی های االستيک امولسيون ژل موثر بوده
است.
براساس آزمون فركانس متغير ،مقدار مدول ذخيره امولسيون ژل
پيکرينگ  )112/11 Pa( 2S:1B NPsبيش از Pa( 1S:0B NPs
 )111/11بود (جدول  .)1مقدار مدول اتالف امولسيون ژل پيکرينگ
 )11/21 Pa( 2S:1B NPsبه طور قابل توجهی بيش از 1S:0B NPs
( )12/21 Paبود .مقادير باالتر ' Gو " Gبيانگر تشکيل شبکه قوی تر و
ايجاد رفتار جامد گونه تر در امولسيون ژل پيکرينگ  2S:1Bاست.
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الف)
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شکل  -3نمودار مدول ذخیره (' )Gو مدول اتالف (''( )Gالف) و ویسکوزیته کمپلکس (*( )ηب) در برابر فرکانس امولسیون ژل در دمای 54oC
کرنش  4/2درصد.

نتايج نشان داد كه نوع پيکرينگ مورد استفاده بر خواص رئولوژيکی
امولسيونها تأثير قابل توجهی دارد .اين نشان میدهد كه ويسکوزيته
امولسيون ژل پيکرينگ تحت تاثير نوع پيکرينگ مورد استفاده جهت
پايداری است .ارديتی و همکاران ( )1112نيز بيان داشتند كه تشکيل
يک شبکه ژل مانند برای امولسيون های پايدارشده با ذرات جامد ،عمدتاً

توسط خاصيت االستيسيته بين سطحی ايجاد می شود كه حاصل از
چسبندگی قوی (يا برهمکنش های جانبی قوی) بين ذرات جامدی است
كه بين آب-روغن جذب می شوند .در نتيجه نانوذرات  2S:1Bمنجر به
برهمكنشهای ملکولی و بهم پيوستگی زنجيرههای ملکولی بيشتر شده
كه اين باعث تقويت رفتار ويسکواالستيک امولسيون ژل شده است.

جدول  -5مدول ذخیره (' ،)Gمدول اتالف (" )Gو ویسکوزیته کمپلکس (* )ηامولسیون ژل در دمای  52 oCکرنش  4/2درصد و فرکانس .1 Hz
نمونهها

)G' (Pa

)G'' (Pa

)η*(Pa.s

Tan δ

شیب *η

EG-1S:0B

111/11
112/11

12/21
11/21

11/11
12/11

1/05
1/02

-0/02
-0/11

EG-2S:1B

مقدار  tanδهردو امولسيون ژل در محدوده  1/02قرار داشت كه
وجود يک ساختار ژل ضعيف را در امولسيونها نشان میدهد .برای
محلولهای رقيق مقادير  tanδبسيار باال است ،برای بيوپليمرهای
آمورف در محدوده  1/1تا  1/1است و برای پليمرهای شيشهای
كريستالی و ژلها در حدود  1/10است (استف.)0222 ،
شکل -1ب نشان میدهد كه ويسکوزيته كمپلکس (* )ηبهصورت
خطی با افزايش فركانس كاهش میيابد كه بيانگر رفتار نيوتنی
تضعيفشونده با برش امولسيونها است .مقادير ويسکوزيته كمپلکس
 )11/11 Pa.s( 1S:0Bو  )12/11 Pa.s( 2S:1Bبود (جدول .)1
هيچگونه رفتاری از رسيدن ويسکوزيته كمپلکس به مقدار ثابت نيوتنی
در محدوده دامنه فركانس اعمال شده وجود نداشت .پارامتر ديگری كه
بيانكننده قدرت ژل است شيب منحنی ويسکوزيته كمپلکس در برابر
فركانس  η*-fاست .لگاريتم ويسکوزيته كمپلکس با لگاريتم فركانس
در دامنه  1/10تا  01 Hzرابطه خطی نشان داد .شيب * ηبرای 1S:0B
و  2S:1Bبهترتيب  0/02و  0/11بود كه بيانگر وجود ژل قوی تر در
امولسيون پيکرينگ پايدارشده با نانوذرات دارای صمغ دانه ريحان است.

وابستگی بين ' Gو '' Gبا فركانس با استفاده از توابع قانون توان
( G'= a.ωbو  )G''= c.ωdتعيين شد كه در آن  ωفركانس نوسانی
است b ،و  dشاخصهای قانون توان در مدول ذخيره و اتالف میباشند
برای ژل كوواالنسی ،b= 0 ،در حاليکه برای يک ژل فيزيکی b<1
است .در مقادير  bنزديک به  ،0سيستم به صورت يک ژل ويسکوز
رفتار میكند .بنابراين در مقادير  bو  dنزديک به صفر G' ،و '' Gبا
فركانس تغيير نمیكنند و االستيسيته باالی ساختار را نشان میدهند
(حصارینژاد و همکاران .)1102 ،با توجه به مقادير ضريب تبيين
( ،)1/20-1/22مدل قانون توان برای بيان رابطه بين مدول ذخيره و
اتالف با فركانس مناسب است .با مالحظه نتايج ارائه شده در جدول 1
میتوان دريافت كه االستيسيته باالتری در امولسيون ژل  2S:1Bوجود
دارد كه با نتايج آزمون مقادير مدول االستيک حاصل از آزمون فركانس
متغير همخوانی دارد .مقدار bدر امولسيون ژل  1S:0Bنشانگر عدم
توانايی شکلگيری ژل قوی است و يک ژل ويسکوز را نشان می دهد.
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جدول  -3پارامترهای مدل توان برای مدول ذخیره ،مدول اتالف امولسیون ژل (دمای  ،54 oCکرنش )%4/2
G’’=cωd
G’=aωb
فراکسیونها
EM-1S:0B
EM-2S:1B

b

R2

d

R2

1/02
1/11

1/22
1/25

1/10
1/01

1/22
1/21

نتايج ويسکواالستيک نشان داد كه حضور صمغ دانه ريحان در
ساختار نانوذرات پيکرينگ باعث افزايش االستيسيته امولسيون ژل
می گردد .صمغ دانه ريحان بر ويژگی های سطحی ذرات اثر می گذارد
كه باعث ايجاد ذرات ژل مانند می شود .در حالی كه نانوذرات  ISPيک
ساختار ژل ضعيفتری را تشکيل داد .لی و همکاران ( )1101گزارش
نمودند اليههای ويسکواالستيک منجر به پايداری باالی امولسيون
میشوند.
میزان آباندازی خامه

يکی از مهمترين مسائل در توليد خامه ،مقدار آباندازی پس از
توليد میباشد كه پذيرش و قابليت مصرف آن را پايين میآورد
(غالمحسينپور و مظاهری تهرانی .)0121 ،براساس مطالعات پيشين با
كاهش چربی در فرموالسيون خامه ،مقدار آباندازی آن افزايش پيدا

میكند كه به كاهش مقاومت مکانيکی شبکه پروتئينی مربوط است.
غنیسازی با ماده خشک و همچنين افزودن هيدروكلوئيدها روشهای
متداول برای ممانعت از آباندازی خامه كمچرب میباشند (ساهان و
همکاران.)1112 ،
نتايج تحليل آماری تاثير جايگزينی امولسيون ژلهای مختلف در
درصدهای متفاوت بر ميزان آباندازی در جدول  2گزارششدهاست.
استفاده از درصدهای باالی جايگزينی با افزايش آباندازی خامه همراه
بود ( .)p<1/15حداقل آباندازی در حداقل ميزان جايگزينی
مشاهدهشد .شبکه ژلی امولسيونژل از خروج آب جلوگيری میكنند.
نوع امولسيون ژل بر ميزان آباندازی تاثير معنیداری نداشت
( .)p>1/15كمترين ميزان آباندازی در نمونه  %51S:0Bو %52S:1B
مشاهده شد كه در حدود  0درصد بود.

جدول  -0میزان آباندازی (درصد) نمونههای خامه کمچرب
%22S:1B
%12 1S:0B
%141S:0B
%21S:0B

%142S:1B

%122S:1B

میزان آب اندازی (0/22±1/12c 1/22±1/00d 1/00±1/11a 0/12±1/01c 1/21±1/02d )%
*حروف مختلف نشاندهنده تفاوت معنیدار بين امولسيون ژل ها میباشد (.)P>1/15

1/11±1/02b

بررسی ویژگیهای ارگانولپتیکی خامه

ميزان چربی در محصوالت غذايی بر احساس دهانی و خصوصيات
حسی محصوالت غذايی اثرگذار است .از اين رو باتوجه به اهميت نقش
اجزاء تشکيلدهنده مواد غذايی بر خصوصيات حسی ،آزمون ويژگیهای
ارگانولپتيکی خامه های كم چرب در مقايسه با خامه  %11چربی توسط
آزمون هدونيک  5نقطه مورد بررسی قرار گرفت.
مقايسه رنگ نمونه ها نشان داد بيشترين ميتانگين نمتره رنگ (از
نظر مطلوبيت) در بين گروه شاهد و تيمارهتای كتم چترب مربتوط بته
نمونته خامه كنترل و  %5 EG-1S:0Bو كمترين ميانگين نمره رنگ
(رنگ تيره تر) مربوط به نمونه  %05 EGبود .با افزايش ميزان جايگزينی
چربی ميزان امتياز رنگ كاهش معنی دار داشت .اگرچه امتياز بيشتر
نمونه ها قابل قبول بود (شکل .)2
در مشخصه كيفی طعم ،نتايج نشان داد ميزان طعم خامه به مقدار
چربی وابسته است (شکل .)2نتايج نشتان داد كته بيشتترين ميتانگين
نمتره طعتم مربتوط بته خامه كنترل بود ( )2/22و كمترين ميانگين
نمره طعم مربوط به  %05جايگزينی سيستم امولسيون ژل بود

( .)p<1/15اين تحقيق نشان داد كه ميزان جايگزينی نسبت به نوع
سيستم در امتياز طعم نقش دارد .از سويی ديگر بيشترين امتياز در
نمونه های كم چرب مربوط به سطوح  5درصد جايگزينی بود .پروفايل
رهايش طعمها بهطور معنی دار تابع غلظت چربی است و با كاهش
غلظت چربی ،شدت رهاسازی طعم زياد میشود .به عبارت ديگر چربی
بهعنوان حامل تركيبات مولد طعم عمل می كند .به همين دليل تركيبات
آروما با قطبيت كمتر ،غلظت آستانه طعم بيشتری در روغن در مقايسه
با غلظت آستانه طعم در آب دارند .تغيير جزئی در ميزان روغن ،اثرات
معنی داری بر فشار بخار تركيبات مولد طعم محلول در چربی (ليمونن
و اتيل هپتانوات) داشت در حالی كه فشار بخار تركيبات هيدروفيل (دی
استيل و پروپانول) به ميزان كمی كاهش و يا حتی افزايش میيابد.
پيراپرز و همکاران ( )0222از طريق افزايش ميزان ليپيد در لبنيات منجر
به حفظ تركيبات طعم دهنده (آلدئيدها ،متيل كتونها ،استرها و
دیمتيل دی سولفيد) شدند ،هرچند ساختار شيميايی و ميزان ليپوفيل
بودن نيز موثر بود .جو و آهن ( )0222نشان دادند آزادسازی طعم
هيدروكربن ها ،آلدئيدها  ،كتونها و الکلها با ميزان چربی امولسيون رابطه
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خطی دارد .اين اثر برای كتونها و هيدروكربنهای بزرگتر بهدليل
تفاوت در حالليت روغن مشخصتر بوده است.
b

a

b

b

c

d

b

bc

b

a

2
1
0

c

d

2
1
0

5
4
3
2
1

c

c

bc

6
5

bc

4
3
2
1

0

0

نمونه های خامه

شکل  -0ارزیابی حسی خامه تهیه شده با جایگزینی درصدهای مختلف امولسیونژل.

امتیاز بافت

c

6

a

ab

b

امتیاز پذیرش کلی

b
c
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در هر حال در هيچ يک از نمونه های كمچرب طعم نامطبوع
گزارش نشد .در تحقيقات پيشين گزارش شده است به كمک
انکپسوالسيون روغن در ذرات ژل (امولسيونهای ريزساختار) ،احتمال
كنترل انتخابی تركيبات ليپوفيل در محصوالت كمچرب افزايش
میيابد .اين نوع امولسيونها قادر به كنترل شدت تركيبات مولد طعم
ليپوفيل و بهبود تعادل طعم در مخلوط های حاوی چند نوع طعمدهنده
میشوند (آيد و همکاران .)1102 ،نتايج آزمون عطر مشابه طعم تابعی
از ميزان چربی بود (شکل  )2و با افزايش درصد جايگزينی از  5به %05
ميزان امتياز عطر بهطور معنی داری كاهش يافت (.)p<1/15
در مورد ويژگی بافتی (شکل  ،)2حضور سيستم جايگزين چربی
باعث حفظ كيفيت مطلوب در نمونه های خامه كم چرب شد و در تمامی
نمونه ها امتياز باالتر از  1كسب شد .نتايج حاكی از آن بود كه باالترين
ميانگين نمره ،به ترتيب مربوط به نمونه های خامه كنترل و
 %5 EG-2S:1Bبود.
در بررسی نتايج قابليت پذيرش توسط مصرف كننده (شکل ،)2
امتياز نمونه  %5 EGو نمونه خامه شاهد نسبت به ساير نمونه ها باالتر
بود ( .)p<1/15اگرچه اكثر نمونه ها امتياز باالتر از  1كسب كردند به
جزء نمونه  .)1/15( %05 EG-1S:0Bميزان امتياز پذيرش بيشتر تحت
تاثير درصد جايگزينی چربی بود تا نوع سيستم جايگزين چربی بود.

نتیجهگیری
با استفاده از ذرات جامد  ISPو  ISP-BSGبهعنوان امولسيون
پيکرينگ ،ساختارامولسيون شکل گرفت كه با استفاده از كلسيم كلريد
امولسيون ژل تشکيل شد .بسته به نوع پيکرينگ ميزان پايداری متفاوت
بود .همچنين حضور صمغ دانه ريحان بهخصوص در نسبت  1:0پايداری
امولسيون ژل را بهطور معنیداری افزايش داد .حضور  BSGباعث تغيير
مورفولوژی و خصوصيات سطح نانوذرات میشود و جذب ذرات در حد
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فاصل روغن و آب را بهبود میدهد .در تمامی نمونهها ساختار ژل
همگن بود ،اما ساختار و رفتار امولسيون ژل در حضور  BSGو با توجه
به نسبت پروتئين به پلیساكاريد متفاوت بود .در حضور ذرات 2S:1B
پايداری افزايش پيدا كرد كه مربوط به تشکيل اليه سطحی ضخيم تر
در اطراف قطرات روغن توسط اين نانوذرات است .همچنين صمغ دانه
ريحان به پلزدن قطرات كمک میكند و ثبات مکانيکی مؤثرتری ايجاد
كرده و به رئولوژی شبه ژل در امولسيونهای پيکرينگ كمک كند .نتايج
بافتسنجی نيز تاييد كرد وجود صمغ دانه ريحان در ساختار نانوذرات
باعث شده كه ايجاد اتصاالت بين نانوذرات بيشتر شود و امولسيونژل
قویتری تشکيل شد .بررسی خصوصيات ويسکواالستيک تشکيل ژل
را در هر دو سيستم امولسيونژل تاييد كرد .مقدار مدول ذخيره و اتالف
امولسيونژل پايدارشده توسط پيکرينگ  2S:1B NPsبيش از 1S:0B
 NPsبود .مقادير باالتر ’ Gو ” Gبيانگر تشکيل شبکه قوی تر و ايجاد
رفتار جامد گونه تر در امولسيون ژل پيکرينگ  2S:1Bاست .با توجه به
پايداری و خصوصيات بافتی از بين نمونه های امولسيون ژل ،دو فرمول
 1S:0Bو  2S:1Bجهت جايگزينی در خامه برای توليد خامه با چربی
كاهش يافته استفاده شد .با استفاده از سيستم امولسيونژل ميزان
آباندازی در خامه با چربی كاهش يافته در محدوده  0-1درصد بود كه
نشانگر كارايی اين سيستمها در كاهش آباندازی در خامه است .شبکه
ژلی امولسيونژل از خروج آب جلوگيری میكنند .حداقل آباندازی در
حداقل ميزان جايگزينی مشاهده شد .براساس نتايج آزمون حسی
مشخص شد ،مشخصههای كيفی نمونههای خامه بيشتر به ميزان
جايگزينی وابسته بودند تا نوع سيستم استفاده شده بهعنوان جايگزين.
حضور سيستم جايگزين چربی باعث حفظ كيفيت مطلوب در نمونه های
خامه كم چرب شد و در تمامی نمونه ها امتياز باالتر از  1كسب شد.
اكثر نمونه ها امتياز باالتر از  1كسب كردند كه نشانگر مطلوبيت اين
نمونهها از نظر داوران حسی است.
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Introduction: Fats have a special place in human nutrition and their main role is supplying energy for the body. But
scientific findings approve an association between high fat intake and an increment risk of some diseases, such as
atherosclerosis, heart disease, and …. Demand for low-fat foods has increased dramatically as people become more aware
of fat consumption side effects. However, due to the multiple role of fats in food products, eliminating or decreasing fat
lead to poor quality of products. Therefore, it is necessary to use a combination of fat substitutes to maintain the
rheological, texture and sensory properties of the low fat food products. The use of emulsion gel structures are new
methods for the production of low-fat product that has been studied in this investigation. The Pickering emulsion was
used to produce the emulsion. In this method, instead of using surface-active agents, solid particles are used to stabilize
the emulsion. The aim of this study was to prepare Pickering Emulsion from Isolated Soybean protein (ISP) and Basil
Seed Gum (ISP-BSG) Complex. Finally, emulsion gel systems were applied as fat substitutes in cream.
1

Materials and Methods: Basil seeds were purchased from Mashhad market. Isolated soy protein was purchased from
Shandong Yuxin Bio-Tech Co. (China). Sodium azide was purchased from Applichem Inc. (Dramstadt, Germany).
Sodium dodecyl sulphate (SDS) was obtained from Merck, Germany. Pickering (solid particles) of soy protein isolate
(SPI) and SPI-basil seed gum (ISP-BSG) complex used as emulsifier for stabilization of cold emulsion. ISP-BSG particles
were prepared with different mass ratios of ISP: BSG, 1: 0, 1: 1, 2: 1 and 3: 1 and named 1S: 0B, 1S: 1B, 2S: 1B and 3S:
1B, respectively. These solid particles were used as Pickering for emulsion preparation. Cold Emulsion was prepared by
adding calcium chloride. The oil leakage, oil leakage after thermal treatments, microscopic structure, textural properties
and viscoelastic properties of emulsion gel were studied. Then, the best structures used as a fat substitute in cream (5, 10
and 15%).
Results & Discussion: Investigation of emulsion gel properties showed that coating the surface of emulsion droplets
with solid nanoparticles formed a rigid shell that acted as a barrier against the deformation and transfer of materials from
the interfacial surface. The use of ISP-BSG nanoparticles as picking particles caused more homogeneity and stiffness in
emulsion gel structure. The rate of water loss in reduced fat cream was in the range of 1-2% by using the emulsion-gel
system, which indicates the effectiveness of these systems in reducing dehydration in cream. The increasing replacement
percentages led to increase water loss (p <0.05). However, emulsion type had no significant effect on water loss content
(p> 0.05). According to the results, ISP-BSG nanoparticles impart high potential to stabilize emulsion with small oil
droplets. Based on the results of the sensory test, it was found that the characteristics of the cream samples depended more
on the replacement rate than the type of system used as an alternative. The presence of a fat replacement system
maintained the desired quality in low-fat cream samples. Most of the samples scored higher than 3, which indicate the
high acceptance of low-fat samples.
Keywords: Basil seed gum, Complex, Emulsion gel, Fat replacement, Soy protein isolate, Solid particles.
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